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‘Vrede, liefde, elkaar helpen:
DÁÁR GAAT HET OM’

TEKST: TEUN CEELEN  FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

In een tijd waarin mensen dik-
wijls in hun eigen bubbel leven 
en sommige politici geneigd zijn 
de verschillen tussen mensen te 
benadrukken, kan het een uitda-
ging zijn om erachter te komen 
wat mensen verenigt. Vooraf-
gaand aan het diner geeft pa-
rochielid Eric van de Wetering 
aan nieuwsgierig te zijn naar een 
antwoord op die vraag. “Het is 
interessant om te kijken naar hoe 
we in het leven staan en uit te 
vinden wat we gemeen hebben 
en wat niet.” 

Wat verbroedert er nu meer dan 
een gezamenlijke maaltijd, be-
reid op basis van recepten uit 
het boek ‘Eten met Franciscus’? 
Samen koken, wellicht? Duidelijk 
is al snel dat de doedoek ook in 
aanmerking komt. Het Armeense 
blaasinstrument wekt nieuwsgie-
righeid. “Jullie herkennen ‘m vast 
uit de film Gladiator.” Nog voor-
dat de eerste toon is gespeeld, 
ontstaat er een kringetje rondom 
de muzikant. Het is het begin van 
een inkijkje in elkaars cultuur en 
geloof. 

De Vrije Evangelische Christen-
gemeente is regelmatig te vinden 
bij de Goede Herder, ook al staat 
de kerk van deze gemeenschap 
in Rheden. Nu werd het tijd voor 
een goed gesprek, vindt Tiko Ha-
kobyan. Of hij benieuwd is naar 
de gerechten uit het kookboek 
van de paus? “Jawel. We hebben 
er wel wat zeevruchten uitgela-
ten. Dat waren er teveel.” Be-
langrijker vindt hij het ontmoe-

ten, want: “dat zorgt voor meer 
begrip en vertrouwen onderling.” 
Geloof speelt een belangrijke rol 
in zijn leven. “Het geeft mijn le-
ven betekenis. De normen en 
waarden uit de Bijbel geven rich-
ting: vrede, liefde, elkaar helpen: 
dáár gaat het om.” Ook voor Eric 
biedt het geloof houvast: “Ik put 
vertrouwen uit het leven van Je-
zus van Nazareth. Door naar hem 
te kijken als voorbeeld, ben je in 
staat opnieuw kansen te vinden 
wanneer je te maken krijgt met 
narigheid.” 

Annemie Bergsma, pastoraal me-
dewerker bij De Goede Herder, 
constateert in haar presentatie 
tijdens het diner dat de Armeniërs
wat soberder zijn dan katholie-
ken als het gaat om de inrichting 
van de kerk. Achter de keuze 
voor Jezuïetenthee op het menu 
gaat overigens ook enige sober-
heid schuil. “Die werd vroeger 
uitgedeeld om de mensen van de 
drank af te houden.” Ze bena-
drukt dat de parochie de week op 
poten heeft gezet om het contact 
tussen mensen uit alle rangen en 

standen te bevorderen, net zoals 
het contact tussen parochies on-
derling. 

Tiko verzorgt tevens een presen-
tatie. Sint Servaes, de eerste bis-
schop van de Nederlanden, die 
kent iedereen wel. Maar dat hij 
uit Armenië komt? En, vervolgt 
Tiko, dat de Ark van Noach in de 
buurt lag van de berg Ararat, de 
hoogste van het Armeens Hoog-
land? 
Onder de maaltijd spreken de 
gasten volop over normen en 
waarden. Over de gastvrijheid 
van de Armeniërs, bijvoorbeeld. 
“Je wordt al snel uitgenodigd 
om te komen eten.” Maar op je 
beurt wachten, dat is écht iets 
voor Nederlanders. 

Die verschillen maken het leven 
voor Armeniërs in Nederland niet 
eenvoudig, ook al wonen ze hier 
al zo’n vijftien jaar. “De Armeense 
identiteit stroomt door je aderen. 
Dat besef je nog meer als je daar 
niet meer woont. Maar wanneer 
je terugreist, zien de mensen daar 
je niet altijd als Armeniër.” De 
eetlust van Jan Zomers - “Ik ben 
uitgenodigd door een collega en 
zoek graag toenadering.” - blijft, 
hoe zwaar de gespreksstof soms 
ook is, niet onopgemerkt. “Ben jij 
stiekem toch een Armeniër?” De 
toon is gezet voor een vervolg, 
ditmaal in Rheden, vindt het ge-
zelschap.

HEESCH – Hoewel veel mensen nog steeds religieus zijn, komen ze minder vaak samen in de kerk, constateert parochie 
De Goede Herder. Met de ‘Week van de Ontmoeting’ zocht de parochie daarom de verbinding met hen op. Zo kookten 
en dineerden Armeense christenen en de katholieke leden van de parochie afgelopen vrijdag samen bij De Eijnderic. 

Tiko vertelt over de Armeense cultuur en wordt daar aan tafel over doorgevraagd

Ook de 
doedoek, 
een Armeens 
blaas-
instrument 
verbroedert

Het zingen van een Armeens gebed, de vrouwen gaan hierbij gesluierd

Uitleg over het diner
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Kijk voor mogelijkheden op www.kloosterkapelvorstenbosch.nl, neem contact op via 0413-350917 of info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Mogelijkheden van de kapel
Naast georganiseerde activitei-
ten biedt de Kloosterkapel ook 
mogelijkheden voor particuliere 
initiatieven.

Expositie
De Kloosterkapel is een geschikte 
ruimte om een expositie te orga-
niseren. Naast exposities, geïniti-
eerd door Stichting Kloosterkapel, 
worden particuliere initiatieven 
op prijs gesteld en gestimuleerd. 
In overleg bieden we ruimte en 
mogelijkheden om op eigen wijze 

daar uiting aan te geven.

Lezing
Wil je een lezing, demonstratie of 
bijvoorbeeld een training geven 
dan bieden onze ruimte en fa-
ciliteiten diverse mogelijkheden. 
Geheel op eigen initiatief maar 
ook in samenspraak met een van 
onze werkgroepen kan jouw pre-
sentatie georganiseerd worden.

Verhuur
Het is mogelijk de Kloosterkapel 
voor een of meer dagdelen te 

huren. Door het kleinschalige en 
intieme karakter is de kapel ui-
termate geschikt voor bijzondere 
gebeurtenissen zoals het sluiten 
van een burgerlijk huwelijk, her-
denkingsdiensten maar ook voor 
periodieke repetities. De kapel 
biedt ruimte aan 60 personen.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

LEKKER BEZIG BIJ DE EIJNDERIC
Unieke zilveren ring of hanger maken

Super leuk om te doen. 
Je gaat zelf aan de slag 
met rond of plat 
zilverdraad en tangetjes 
en hamertjes om een 
ring of hanger naar 
eigen smaak te maken. 
Voor alle materialen en 
gereedschap wordt 
gezorgd.

Heesch | zondag 7 april | 11.00 tot 15.00 uur | € 45,-.

Lentebier proeverij
Als de dagen weer 
langer worden en de 
temperatuur weer stĳ gt, 
worden de bieren weer 
lichter en frisser. 
Biersommelier Joris van 
Esch gaat op zoek naar 
typische lentebieren en 

brengt die mee naar de Eĳ nderic. Ontdek het brede 
smaakpallet van deze frisse bieren en ga mee op 
ontdekkingstocht tĳ dens deze bierproeverĳ .

Heesch | vrĳ dag 12 april | 20.00 tot 22.15 uur | € 25,-.
Heeswĳ k | vrĳ dag 26 april | 20.00 tot 22.15 uur | € 25,-.

Mediterrane tapas
Tapas staat voor kleine 
Spaanse hapjes. Maar 
ook landen als Italië en 
Turkĳ e kennen kleine 
lekkernĳ en. Je maakt 
dan ook vele 
overheerlĳ ke bekende 
en minder bekende 

hapjes om de mediterrane sfeer te proeven. Na het maken 
van de kleine lekkernĳ en wordt alles op tafel gezet waarbĳ  
je gezamenlĳ k gaat genieten van alle lekkere hapjes die op 
tafel staan.

Heeswĳ k | maandag 15 april | 19.00 tot 22.00 uur | € 36,50. 

EEN HANDJE VERS 
GEBRANDE NOTEN... 
PER DAG! 

In onze winkels branden we 
bijna dagelijks onze verse 
notenmixen, eventueel 
aangepast aan het seizoen maar 
onze toppers en hardlopers 
houden we altijd in het 

assortiment. Dat noten gezond zijn is inmiddels wel bekend, 
maar wij zijn in deze regio toch wel een uitzondering op 
de regel dat we de noten vers branden en de mixen zelf 
samenstellen. 

Gezouten of ongezouten, voorzien van cranberries maar 
vooral de lekkere grote macademia noten zijn favoriet. 
Het is leuk om te zien hoe de ‘traditionele’ pinda en het 
borrelnootje langzaamaan plaats maken voor lekkerste 
en uitgebreide mixen van cashewnoten, pecannoten en 
inmiddels ook veelvoudig gebruikt worden om de yoghurt 
of kwark ‘aan te kleden’ tijdens het ontbijt. Afhankelijk 
van het seizoen ontwikkelen we ook steeds nieuwe mixen 
met lekkere kruiden of andere varianten zoals kaneel en 
abrikozen, voor een herfstmix bijvoorbeeld. Binnekort komt 
er weer een nieuwe lentemix in de winkels. Heeft u vragen 
over onze notenmixen, dan helpen wij u uiteraard graag in 
onze winkels in Oss en Heesch.

Tot ziens in onze winkels in Oss en in Heesch.

Met vriendelijke groet, 

Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

Je gaat zelf aan de slag 

Tapas staat voor kleine 

Turkĳ e kennen kleine 

Lente
Kom maar op: met de lente, mooi zo,
Kom maar op: met de mooie vlindertooi,
Kom maar op: met het vele zoemen,
Kom maar op: met uitloop takken en bloemen,
Kom maar op: met warmte om ons heen,
Kom maar op: met wandelen, fietsen; liefst meteen.
Lente duurt nooit te lang,
Geniet zoveel als het kan!

Sientje
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De finalisten van het Cameretten 
Festival 2018 staan te trappelen 
om het publiek op 30 maart een 
hilarische avond te bezorgen:

CHRIS VERLAAN 
met ‘Man in de Maak’
Chris weet zich prima te verma-
ken in het leven. Computerspel-
letjes spelen, stripboeken lezen 
en statistische berekeningen uit-
voeren. 
Maar met gitaar en een zaal vol 
publiek is hij op zijn vrolijkst. 
Vreemde liedjes, een hoofd vol 
gepieker en dozen onverkoopba-
re cd’s.

WATERKONIJNEN 
met ‘Uit Het Leven gegrepen’
Je bent niet welkom in je eigen 
straat, je schoolgenoten zijn nog-
al ‘gek’ en je groeit op in een ge-
zin waar de vader geen liefde uit 
en de moeder analfabeet is. Een 
voorstelling met persoonlijke en 
kwetsbare verhalen. Uit het Le-
ven gegrepen.

HASSAN EL RAHAUI met ‘Reset
Een kijkje in een leven vol over-
compensatie en zijn ongezonde 
drang naar begrip. Krijgt hij het 
voor elkaar om zijn rust te vin-
den? Of schiet hij in de gebrui-
kelijke overcompensatie om de 
harten van de zaal te winnen?
De jury over Jury- en Publieks-
prijswinnaar Chris Verlaan: “Knap 
hoe hij zijn autisme heeft ver-

werkt in ‘Man in de Maak’. Zijn 
voorstelling heeft een grote grap-
dichtheid met slimme vondsten. 
Hij wisselt mooi af tussen verhaal 
en liedjes.”

30 maart bij CC Nesterlé: een 
avond keihard lachen met aan-
stormende cabarettalenten. 
Tickets à € 12,50 verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl.

NISTELRODE – Het Cameretten Festival! Als je daar als cabaretier uiteindelijk tot de eerste drie behoort, 
ligt er in de regel een grote toekomst op je te wachten. Kijk naar Brigitte Kaandorp, Ronald goedemondt, 
Daniél Arends en recent Kiki Schippers.

Finalisten van Cameretten 
on tour Ook voor uw

hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T 073 - 782 01 67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106
www.vangrunsvenhaerkens.nl

water
Als u dit leest op woensdag 20 maart, hoop ik dat u al naar de 
stembus bent geweest. U mag vandaag maar liefst twee keer uw 
stem uitbrengen: voor de provincie en voor het waterschap. Een 
waterschap (in ons geval waterschap Aa en Maas) is misschien 
niet zo bekend, maar doet ongelooflijk belangrijk werk. Het zorgt 
ervoor dat er voldoende water is, dat ons water schoon is en dat 
we droge voeten hebben. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar 
we merken pas hoe hard we het waterschap nodig hebben als de 
straten blank staan, het grondwaterpeil enorm zakt of de dijken 
overstromen en onze kelders vollopen. 

Terwijl ik deze column schrijf, regent het al een hele week. Ik 
vraag me af of na zo’n week lang gestage en forse regenbuien, 
het grote droogteprobleem van de afgelopen zomer is opgelost. 
Toen zagen we in rap tempo gewassen doodgaan, de planten 
in onze tuin verdrogen en gazons verdorren. We moesten zeer 
terughoudend zijn met sproeien en verlangden naar een spatje 
regen. 
De regenval van de afgelopen periode blijkt slechts een druppel 
op een gloeiende plaat. De regen die nu valt, wordt namelijk te 
snel afgevoerd, terwijl water juist de tijd nodig heeft om in de 
grond te zakken zodat het waterpeil weer kan stijgen. De droogte 
blijft dus een probleem, hoe raar dat nu misschien ook klinkt. 

De gemeente Bernheze werkt nauw samen met het waterschap.  
 Samen proberen we de wateroverlast in onze kernen te 

beperken, het water duurzaam af te voeren en 
juist in het buitengebied vast te houden. Dat 

laatste is weer fijn voor onze boeren. 

We zijn dus gebaat bij een sterk 
waterschap. Een waterschap dat natuur 
en mens beschermt tegen de risico’s 

van de klimaatverandering en tegen 
aanvaardbare kosten z’n watertaken 
uitvoert. Met uw stemt vandaag, 
bepaalt u hoe.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

beperken, het water duurzaam af te voeren en 
juist in het buitengebied vast te houden. Dat 

laatste is weer fijn voor onze boeren. 

We zijn dus gebaat bij een sterk 
waterschap. Een waterschap dat natuur 
en mens beschermt tegen de risico’s 

van de klimaatverandering en tegen 

burgemeester.moorman@bernheze.org

toneelvereniging efkes anders
speelt ‘hotel aan zee’

Waar de chaos mee begint? Dat 
is niet echt duidelijk. Is het met 
de komst van dat halfgare kop-

pel? Of met die twee omhoog 
gevallen dragonders? Of met die 
kokette jongedame? En wie sluipt 
daar met de regelmaat van de 
klok door de hal van het hotel?

Niemand die het schijnt te we-
ten! Maar... kennelijk maakt nie-
mand zich er ook echt zorgen 

om totdat... er dooien vallen!
De chaos is compleet! Hotel-
eigenaresse in de stress, gasten 

in de war! Je bent van harte wel-
kom in Hotel aan zee. Misschien 
begrijp je aan het eind van de 
avond hoe het zit! En als dat niet 
zo is? Nou ja, dan heb je in ieder 
geval kunnen lachen!

De regie van ‘Hotel aan zee’ is 
weer in de vertrouwde handen 

van regisseuse Maartje van der 
Meij.
Toneelvoorstelling ‘Hotel aan 
zee’ door Efkes Anders in CC 
Nesterlé Nistelrode.
Zaterdag 13 april en zondag 14 
april om 20.00 uur.

Kaartjes à € 10,- (inclusief kof-
fie/thee) zijn verkrijgbaar van-
af 18 maart bij CC Nesterlé, 
Bloemsierkunst Ari-Jenne en Van 
Mook, De Echte Bakker.

NISTELRODE - Het is eigenlijk een doodgewoon hotel, Hotel aan zee, bedoeld voor heel gewone men-
sen die heel gewoon hun vakantie vieren. De eigenaresse Floor heeft het goed voor mekaar: er zijn 
overal regeltjes voor en normaal gesproken houdt ze de boel daarmee aardig in de hand.

Een waterschap dat mens
en natuur beschermt

De cast bijna klaar voor de voorstellingen

‘En wie sluipt daar met de regelmaat
van de klok door de hal van het hotel?’

Zijn voorstelling heeft 
een grote grapdichtheid 

met slimme vondsten
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Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kan blijven doen?

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

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.

Vanaf 28 maart biedt de GGD 
Hart voor Brabant de vaccina-
tie tegen meningokokkenziek-
te in twaalf groepssessies aan. 
Jongeren ontvangen thuis een 
brief met een oproepkaart van 
het RIVM. Jongeren geboren 
in 2001, 2002 en jongeren ge-
boren tussen 1 januari en 1 mei 
2004 nodigt het RIVM in de ko-
mende weken uit. In mei en juni 
ontvangen jongeren geboren in 
2003 en 2005 een uitnodiging.

Voor de GGD Hart voor Bra-
bant is dit een van de grootste 
inentingscampagnes in de af-
gelopen tien jaar. Nadat vorig 
jaar al zo’n 8.100 jongeren van 
14 jaar (geboren tussen 1 mei 
en 31 december 2004) werden 
uitgenodigd voor een vaccinatie, 
zijn dit jaar alle andere jongeren 
geboren tussen januari 2001 en 
december 2005 aan de beurt 
om een inenting te halen. Daar-

naast vaccineert de GGD Hart 
voor Brabant in dezelfde periode 
ook nog ongeveer 5.500 meisjes 
voor de ‘reguliere’ HPV vaccina-
tie: de prik tegen baarmoeder-
halskanker. 

“De voorbereidingen zijn in volle 
gang”, vertelt projectleider Mar-
jolène van Poppel van de GGD 
Hart voor Brabant. “Grootscha-
lige inentingscampagnes zijn ons 
niet onbekend, maar het gaat nu 
wel om veel meer mensen. Alle 
collega’s die mogen vaccine-
ren, helpen mee. Maar behalve 
voor de inenting zelf, hebben 
we ook mensen nodig voor het 
klaarmaken van de injecties, de 
coördinatie van een sessie, de 
ontvangst en de administratie. 
Zo gaan wij als GGD’ers sámen 
de uitdaging aan om jongeren te 
beschermen tegen de vier typen 
van de meningokokkenbacterie, 
en dat doen we graag.”

Vaccinatiesessies in Den Bosch, 
Boxmeer, Tilburg, Oss, Schijn-
del en Waalwijk
Om alle jongeren in een korte 
periode een prik tegen menin-
gokokkenziekte ACWY te kun-
nen geven, vaccineert de GGD 
Hart voor Brabant op zes verschil-
lende plaatsen verspreid door het 
werkgebied. Jongeren kunnen 
voor een prik naar Den Bosch, 
Boxmeer, Tilburg, Oss, Schijndel 
of Waalwijk. We bezoeken iede-
re locatie twee keer in twee pe-
riodes. De eerste periode is van 
28 maart tot 19 april. De tweede 
periode is van 17 mei tot 28 juni. 
Het vaccinatierooster van de eer-
ste periode is te vinden op www.
ggdhvb.nl/meningokokken.

Vaccinaties inhalen
Vaccineren tegen infectieziekten 
is in Nederland niet verplicht. 
Hierdoor kan het dat je bedoeld 
of onbedoeld een bepaalde vac-
cinatie mist. Tot de leeftijd van 
18 jaar kun je nog kosteloos 
vaccinaties uit het Rijksvaccina-
tieprogramma krijgen. Jongeren 
die vorig jaar hun prik tegen me-
ningokokkenziekte ACWY heb-

ben gemist kunnen deze inhalen 
tijdens deze vaccinatiecampag-
ne. En jonge vrouwen die de 
vaccinatie tegen baarmoeder-
halskaker onbedoeld hebben 
gemist, kunnen deze prik inha-
len. Op de dagen dat de GGD 
vaccineert tegen meningokok-
kenziekte bieden we ook de prik 
tegen baarmoederhalskanker 
aan. Het vaccin tegen baarmoe-
derhalskanker prikken we dan in 
de andere bovenarm.

Meer informatie
Wil je meer weten over de vac-
cinatie Meningokokken ACWY? 
Op www.deelditnietmetjevrien-
den.nl vind je informatie over de 
prik en de ziekte. Heb je vragen 
over waar je in de regio van de 
GGD Hart voor Brabant terecht 
kunt voor de prik tegen menin-
gokokkenziekte ACWY? Kijk 
dan op www.ggdhvb.nl/menin-
gokokken. Staat jouw vraag daar 
niet bij? Voor ouders en jongeren 
is er vanaf 11 maart een speciaal 
telefoonnummer, 088-3686555. 
Dit campagnenummer is bereik-
baar op werkdagen van 8.30 tot 
17.00 uur.

ggD nodigt jongeren uit voor vaccinatie tegen 
meningokokkenziekte aCwY
BRABANT - Met de slogan ‘Deel dit niet met je vrienden’ nodigen 
het RIVM en de ggD Hart voor Brabant jongeren uit om de prik 
tegen meningokokkenziekte ACWY te halen. In het totaal ontvan-
gen zo’n 60.000 jongeren in deze regio een uitnodiging voor de 
vaccinatie.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Mijn kind heeft de diagnose autisme 
spectrum stoornis, wat nu?

De thema-avond start met een 
korte presentatie over Brain 
Blocks. Dat is een doos met ma-
terialen die gebruikt worden om 
uit te leggen hoe een brein met 
en zonder autisme werkt. 
Na de presentatie is er een klei-
ne informatiemarkt waarop vier 
thema’s centraal staan. Bij ieder 
thema staat een professional die 
meer informatie kan geven over 
de volgende onderwerpen: Wat 
kan de Nationale Vereniging 
voor Autisme (NVA) aan ouders 
bieden?, methodieken en litera-
tuur rondom autisme, de Centra 
voor Jeugd en Gezin in de regio 
en waar kunnen ouders terecht 
voor ondersteuning en begelei-
ding? 

Deze avond is bedoeld om infor-
matie aan ouders te verstrekken 
over hoe zij verder kunnen in 
hun zoektocht nadat hun kind 
de diagnose heeft gekregen. 
Daarnaast willen de organisato-
ren graag inventariseren waar 
behoeftes liggen voor toekom-

stige thema-avonden. 
En uiteraard is er deze avond tijd 
voor de ouders om anderen te 
ontmoeten die in een soortge-
lijke situatie zitten. Als ouders 
van een kind met autisme is het 
immers niet altijd gemakkelijk 
en juist van andere ouders kun 
je vaak goede tips krijgen. Ook 
de ouders die al wat verder zijn 
in het proces zijn van harte wel-
kom. 

In een andere ruimte op dezelfde 
dag, tijd en locatie is het maan-
delijks autismecafé. 

Mensen met autisme van 18 jaar 
en ouder kunnen elkaar daar in 
een ongedwongen sfeer ont-
moeten. Meer informatie is te 
zien op de Facebookpagina 
@Autismecafemeierij.

VEGHEL/BERNHEZE - Een thema-avond voor ouders met kinderen 
tot 18 jaar met de diagnose autisme. De deur gaat open om 19.30 
uur, de avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis op maan-
dag 25 maart in het PieterBrueghelHuis op Middegaal 25 in Veghel. 

Anne van Dinther van het Basisteam Jeugd en Gezin (rechts) legt aan 
Marjon van Herpen, sociaal werkster van ONS welzijn (links) uit wat Brain 
Blocks is. Marjon is mede-initiatiefneemster van het Autismecafé in 
Meierijstad en Anne heeft deze thema avond mee georganiseerd.

Informatie 
verstrekken, behoeftes 
inventariseren en 
ontmoeting
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‘Lesgeven is slechts nog een bijzaak’; 
leraren gaan in gesprek met de wethouder

“Wat is nu echt de reden dat 
jullie gaan staken?” Die vraag 
wilden de juffen en meesters van 
basisschool ’t Palet maar al te 
graag beantwoorden en wel met 
de wethouder van onderwijs er-
bij. Aan de hand van - voor de 
leraren dagelijkse - dilemma’s 
werd het gesprek met Rein van 
Moorselaar aangegaan. Er kwa-
men stellingen boven tafel als: 
“We krijgen steeds meer te ma-
ken met gescheiden ouders. Op 
welke manier pakken wij dit het 
beste aan bij een oudergesprek? 
Gaan we telkens twee aparte ge-
sprekken voeren of moeten we 
één van de ouders teleurstellen?” 
en “Wat als één kind verdrietig 
of boos wegloopt? Moeten we 

achter dat kind aan of moeten 
we bij de rest van de groep blij-
ven?” Op sommige dillema’s had 
ook de wethouder niet meteen 
een antwoord. Toen de stelling 
“In je pauze naar het toilet gaan 
of je boterham opeten?” werd 
genoemd, keek Van Moorselaar 
verbaasd rond. Het team van 
vaste vrijdagse leraren wilde met 
dagelijkse voorbeelden aantonen 

dat de werkdruk écht te hoog is. 
“Op één dag moet je wel hon-
derd ballen in de lucht zien te 
houden. Doordat we zoveel ver-
schillende dingen tegelijk moeten 
doen, valt meer dan de helft op 
de grond. En dat is enorm frus-
trerend”, vult een juf aan. 

De wethouder geeft toe het pro-
bleem te erkennen, maar niet 
direct een oplossing te kunnen 
bieden. “Ze hebben het vak on-
derwijzer niet gekozen voor het 
geld, maar voor het idealisme en 
de passie. Die mensen moeten 
we niet onderwaarderen”, ver-
telt hij. Wanneer hij begint over 
een zogenaamde ‘antenne’ die 
de leraren – buiten het lesgeven 
– moeten hebben, weten de leer-
krachten genoeg voorbeelden te 
noemen. 

Zo’n antenne moet een pro-
bleem herkennen wanneer bij-
voorbeeld een kind in de winter 
met blote voeten in sandalen op 
school komt. De juffen en mees-
ters zeggen zo’n situaties te her-
kennen, maar missen vaak actie 
van buitenaf. “Pas wanneer een 
kind echt is vastgelopen, wordt 
er ingegrepen. Terwijl wij vaak al 
meteen doorhebben hoe het er-
voor staat”, legt een meester uit. 
“Ja, en een kind moet eerst drie 
keer opeenvolgend extreem laag 
scoren voor de citotoets, voor het 
mag worden aangemeld voor ex-
tra hulp. En die hulp moet uitein-
delijk worden gegeven door de 
leerkracht zelf, maar wie zorgt er 
dan voor de rest van de klas?”, 
vraagt een juf.

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 15 maart was er weer een nationale staking voor het onderwijs. De leer-
krachten van basisschool ’t Palet vonden niets doen geen optie. Ze willen duidelijk maken wáárom de 
school een dag dicht ging en dus nodigden ze de wethouder van onderwijs, Rein van Moorselaar, uit. 

Juffen en meesters van basisschool ‘t Palet en wethouder Van Moorselaar
 Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Edwin Hendriks

Aantonen
dat de 
werkdruk 
echt te
hoog is
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Zestiende KBO-
bridge ladder 

NISTELRODE - De uitslag van 
deze bridge competitie werd 
vorige week vrijdagmiddag be-
kendgemaakt. Jan Nelissen re-
kent deze altijd uit en vroeg of 
hij met Jo van Breemaat een 
geintje uit mocht halen. 

In plaats van bloemen kreeg ze 
een paar worstenbroodjes! Ge-
lukkig kan Jo een grap wel waar-
deren en uiteraard kwamen later 
op de middag nog de bloemen 
want die had ze wel verdiend! 
Nummer een worden met een 

gemiddelde score van 59.78% 
is ook niet gering. Bets van de 
Broek werd tweede; zij behaalde 
57.66% en Truus van Houting en 
Corrie Smits werden respectieve-
lijk derde en vierde: 56.12%. Het 
dichtstbij de 50.00% eindigde 
Jan Nelissen met 49.97. Hij had 
kunnen weten dat er, in eerste 
instantie, geen normale attentie 
zou zijn, die kwam later op de 
middag. Ook de laatst geplaatste 
ging niet met lege handen naar 
huis. Met iets lekkers bij de kof-
fie en bij de ‘drankronde’ werd 
het opnieuw een zeer geslaagde 
bridgemiddag.

Ledenadministratie 
van belang voor de 
organisatie?
HEESCH - Soms krijgen de be-
zorgers van de INFO en de ONS 
te horen: “Die mevrouw woont 
hier niet meer!” “Oh, daar heb 
ik niks van gehoord, dus ik stop 
het hier gewoon in de bus!” 
Jammer voor die mevrouw, maar 

zolang zij of haar familie geen 
adreswijziging doorgeven, zal 
zij ook geen clubblad meer ont-
vangen.

Een ander voorbeeld. Tijdens de 
jaarlijkse KBO-dag die dit jaar 
wordt gevierd op 3 april en ge-
woontegetrouw begint met een 
heilige mis (om 10.30 uur en 
NIET zoals in de agenda van de 
INFO staat 11.30 uur) worden 
ter nagedachtenis de namen van 
de overledenen opgelezen. Als 
dan achteraf blijkt dat deze of 
gene niet is vermeld, is dat heel 
pijnlijk en geheel te wijten aan 
het feit dat dit niet aan de admi-
nistratie is doorgegeven!
Jammer, jammer! Wij hopen dat 
onze leden of hun familie dit 
ter harte nemen en wijzigingen 
doorgeven aan het secretariaat: 
secretaris@kboheesch.nl. Deze 
zorgt dan voor verdere afwikke-
ling met de ledenadministratie.

Het antwoord op bovengestelde 
vraag mag wat KBO Heesch be-
treft met een volmondig ‘Ja’ be-
antwoord worden!

KBO Bernheze

KBO heeswijK-Dinther

vervoer voor senioren

En denk je dan ook: ‘Hoe pak ik 
dat allemaal aan? Waar moet ik 
beginnen? Welke keuzes heb ik 
en wie kan mij daarbij adviseren?’

Vrijdag 29 maart organiseert de 
Wmo koffiegroep in samenwer-
king met de gemeente en de 
bibliotheek hierover een infor-
matiemiddag. We kunnen dan 
onder het genot van koffie of 
thee en onder leiding van woon-
consulent Henk Verschuur dit 
met elkaar bespreken. Tevens 
kun je je laten inschrijven voor 
een wooncheck, waarmee dui-
delijk wordt of jouw huidige wo-
ning voor de toekomst geschikt is 
of geschikt te maken is. Je kunt 
dan samen met bijvoorbeeld een 
ouderenadviseur door je woning 
lopen om te zien wat er mogelijk 
aangepast moet en kan worden.

Geïnteresseerd? Kom dan 29 
maart om 14.00 uur naar CC De 
Pas. De middag duurt tot 16.00 
uur. Tot dan!

Langer zelfstandig thuis
blijven wonen, maar hoe?
HEESCH - Denk jij ook weleens ‘Kan en wil ik in mijn huidige woning blijven wonen? En is mijn huis 
levensloopbestendig als ik in de toekomst minder mobiel ben en/of meer verzorging nodig heb? Als ik 
in dit huis wil blijven wonen moet daaraan wel het een en ander veranderen. Wie gaat dat dan doen en 
betalen? En als mijn huis niet geschikt te maken is, moet ik dan misschien niet gaan verhuizen?’

HEESCH - In restaurant De 
Waard in Heesch werd dinsdag 
12 maart de jaarvergadering van 
ziekenvereniging De Horizon 
gehouden. 

Traditiegetrouw worden tijdens 
deze jaarvergadering de jubila-
rissen gehuldigd. Dit jaar wer-
den de volgende vrijwilligers 
in het zonnetje gezet vanwege 
hun 12,5-jarig jubileum: Jean 
van Breda (jarenlang bestuurs-
lid), Henriëtte Neelen (postbe-
zorging), Loes van Duynhoven 
(handwerkgroep), Marion van 
de Ven (postbezorging), Ben 
Heesakkers (rondritten/scoot-
mobieltocht), Maricius van 
Schijndel (chauffeur ochtend- 
ritten) en Chris van Helvoirt 
(kaartmiddagen). Daarnaast 
werd Wil van Kaathoven (dames 

werkgroep) gehuldigd vanwege 
haar 25-jarig jubileum. Naast 
de bloemen ontving zij ook een 
oorkonde.

De Horizon is deze vrijwilligers 
veel dank verschuldigd voor 
hun jarenlange inzet en hoopt 
hen nog lang als vrijwilliger in 
haar midden te mogen houden. 
Zonder de vrijwilligers kan de 
Horizon geen activiteiten orga-
niseren, ze zijn van zeer groot 
belang!
Voorzitter Jan van der Leest 
werd herkozen als voorzitter. Al 
20 jaar bekleedt hij deze functie, 
die hij ook de komende drie jaar 
zal vervullen. Ook Corien Vos is 
herkozen als bestuurslid. Beiden 
veel succes gewenst bij het ver-
wezenlijken van mooie activitei-
ten voor de Horizon!

jubilarissen horizon

Jo van Breemaat

HEESWIJK-DINTHER - Op don-
derdagochtend 28 maart start 
om 10.00 uur weer de maande-
lijkse koffieochtend in CC 
Servaes. 

Een lid van de Werkgroep Senio-
renbelangen HD wisselt met jou 

van gedachten over het (lokale) 
vervoer voor senioren in Hees-
wijk-Dinther. 

De wensen die er leven onder de 
bewoners en eventuele aanpak 
ter verbetering komen tijdens 
de ochtend aan bod, en dat alles 

met de laatste ontwikkelingen. 
Aanmelden is niet nodig. Alle 
senioren zijn van harte welkom. 

Kom om 10.00 uur naar CC 
Servaes voor deze interessante 
koffieochtend en geniet van een 
gratis kopje koffie!

Koffieochtend in CC servaes

De gasten werden om 10.30 uur 
ontvangen met een kop koffie/
thee en iets lekkers. Daarna trad 
de muziekgroep ‘Ut bont gezel-
schap’ op. Zij zongen samen met 
de gasten gezellige meezingers 
van vroeger en nu. De gasten 
deden vrolijk mee.
Ondertussen bereidden de vrij-
willigers een lekkere high tea 
voor. Deze bestond uit soep, 
worstenbroodje en sandwiches. 
Het was een gezellige bezigheid 
voor de vrijwilligers. Iedereen 
genoot ervan om gezamenlijk 
iets te kunnen doen voor de Zon-
nebloemgasten. Daarna werd er 

nog een lekker toetje gemaakt. 
Om 14.00 uur ging iedereen vol-
daan naar huis. Een bijzondere 
middag was het zeker.

Graag hierbij een woord van 
dank aan alle vrijwilligers die 
zich deze middag bijzonder in-
gezet hebben om er voor de 
gasten iets moois van te ma-
ken. Ook een woord van dank 
aan het personeel van gemeen-
schapshuis De Stuik voor hun 
fijne samenwerking.
Ook een woord van dank aan 
het Oranjefonds voor hun finan-
ciële ondersteuning.

nLdoet voor de gasten
van de Zonnebloem hDLV

VORSTENBOSCH - Afgelopen zaterdag verzorgden zeventien vrij-
willigers een gezellige middag voor de gasten van de Zonnebloem 
HDLV in gemeenschapshuis De Stuik. Deze middag stond in het te-
ken van NLdoet, een landelijke actie, waarbij vrijwilligers iets doen 
voor verenigingen. Onder de vrijwilligers waren drie leden van het 
CDA, de 16-jarige Anthony uit Schijndel (al voor de zesde keer!) en 
vrijwilligers van de Zonnebloem. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
21 t/m 27 maart

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

BoterhamworstRundergehakt

100 gr. € 0,85

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Volkoren eierkoeken
4 + 2 GRATIS
Weekendknaller!
Riets Appeltaart
6 personen, nu
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag 

6,50

Nieuw!
Deense kroon
Ter introductie

Meergranen(tapas)brood met onder 
andere karwijzaad, gedecoreerd met 
pompoen -en zonnebloempitten.

100 gr. € 1,10

Asperges geschild/ongeschild

STOOFSCHOTEL
   500 gram  € 1.50
ANANAS
   per stuk € 1.95
AARDAPPELSWEDGES
   500 gram € 1.25

Bami uit eigen keuken
100 gr. € 0,89

2,95

Hans & Marie-José
Frankrijk

Sfeervolle B & B
unieke locatie, glooiende heuvels van Dieulefit

vijf minuten van het centrum

www.hansenmariejose.nl

De voedselbank voor Oss en 
omgeving krijgt een nieuw jasje

Daarnaast gaat het bezoek aan 
de voedselbank meer lijken op 
het bezoek aan de supermarkt. 
In plaats van het zeulen en sjou-
wen met volle boodschappen-
tassen, zijn er winkelwagentjes 
gekomen. Om de boodschappen 
mee naar huis te nemen, moe-
ten de bezoekers hun klantenpas 
meenemen. Dit moet de pinpas 
in de supermarkt voorstellen. 
Ook voor kinderen lijkt de voed-
selbank op deze manier meer 
een supermarkt, hopen de vrij-
willigers. 

Als kers op de taart is er een ge-
heel nieuwe website ontworpen. 
Met behulp van een toegevoeg-
de rekentool kunnen mensen zelf 
uitrekenen of ze in aanmerking 
komen voor een voedselpakket. 
“Zo hoeven mensen niet meer 
met hun hele hebben en hou-
den langs te komen om te kijken 
of ze voldoen aan de eisen. De 
drempel is nu minder hoog”, 
zegt bestuurslid Henk Snijders. 

“In de zomer stond er wel eens 
een rij van dertig meter aan 
wachtende klanten in de felle 
zon, dat moet anders”, vertelt 
voorzitter Bert Elberse. Nu zijn er 

tijdsloten ingevoerd, wat bete-
kent dat er elke twintig minuten 
zeventien mensen hun bood-
schappen komen halen. Op de 
klantenpas kunnen de klanten 
zien binnen welke tijdsperiode ze 
welkom zijn. “Alles met hetzelfde 
uitgifteprotocol, alleen met meer 
rust en orde”, zegt coördinator 
Els Klaris. Door deze verandering 
hopen de medewerkers van de 
voedselbank ook op minder irri-
taties. Voorheen werd gewerkt 
met nummertjes trekken en was 
het wachten op je beurt. “Het 
kwam wel eens voor dat één ie-
mand dan vijf nummertjes trok, 
zodat vrienden en kennissen 
uiteindelijk ook vooraan konden 
aansluiten. Dat moet nu verleden 
tijd zijn”, zegt Henk. 

Sinds de tweede helft van 2018 

is er een stijging aan voedselpak-
ketten geweest van meer dan 
dertig procent. “Dat komt met 
name door de verruiming van de 
toelatingscriteria en de toene-
mende bekendheid van de voed-
selbank”, stelt bestuurslid cliën-
tenbeheer Yvo Molkenboer. Een 
verandering was dus echt nodig, 
voordat de rij tot het einde van 
de straat komt te staan. 

De persoonlijkheid zal heus het-
zelfde blijven, alleen zal het be-
zoek aan de voedselbank nu een 
stuk comfortabeler zijn. “Het is 
al zo moeilijk toe te geven dat je 
er zelf niet uitkomt, dan moeten 
we zeker niet teveel gekke ver-
anderingen invoeren. Intussen 
werken er 50 vrijwilligers, maar 
de vrijwilligers zijn nog altijd in 
voor een praatje”, zegt Els.

OSS/BERNHEZE – Het was een doorn in het oog: de lange wachtrijen voor de deur van de voedselbank 
aan de Rossinistraat in Oss. Door de invoering van een toegewezen tijdsperiode komt hier een einde aan. 

De vrijwilligers van de voedselbank maken graag een praatje Tekst en Foto’s: Carlijn van de Ven
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BernhezefamilieBerichten

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Burn-out bij 
jongeren: geloof 
tot steun?

Spreker: Josine 
van Boxmeer 

HEESWIJK-DINTHER - Hoe komt 
het dat zóveel jongeren tegen-
woordig kampen met een burn-
out? Wat gaat er mis binnen het 
individu? Of, in de samenle-
ving? En zit je in een burn-out, is 
het geloof je dan tot steun? Hoe 
krabbel je weer op?

Josine van Boxmeer (31) is logo- 
pedist, auteur en ervaringsdes-
kundige burn-out. Op deze 
avond vertelt zij hoe zij aankijkt 
tegen het ontstaan van burn-out 
in onze huidige maatschappij. 
Het boek ‘De tropenjaren van de 
lintworm’, dat zij schreef over de 
burn-out, zal deze avond tevens 
te koop zijn.

Dinsdag 26 maart om 20.00 uur 
in CC Servaes.

“Weer altijd samen”.

Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn we je dankbaar.
We nemen afscheid van onze lieve mam, schoonmoeder,  

trotse oma en overgrootoma

Doortje van Eert-Verhoeven
Theodora Johanna Maria

* Vorstenbosch, 20 mei 1934         † Nistelrode, 16 maart 2019

echtgenote van

Jan van Eert †

Jan en Sjan
Mieke en Gerrie
Gert-Jan †
Anja en Willy
Ton en Ingrit
Willy en Angela
Angeline en Peter

Kleinkinderen en achterkleinkind

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg van Lith 
t.a.v. Familie van Eert
Docfalaan 2, 5342 HZ  Oss

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 21 maart 
om 11.30 uur in de St. Lambertuskerk, Laar 49 te Nistelrode, 
waarna zij ter ruste wordt gelegd bij ons pap en onze Gé op de 
parochiebegraafplaats te Vorstenbosch.

Ons mam is thuis op Laarstede (kamer 46v), Laar 40 te Nistelrode 
waar u woensdag 20 maart welkom bent om afscheid van haar te 
nemen tussen 14.30 en 17.00 uur en 19.00 en 20.00 uur.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en
het medeleven bij het overlijden van ons mam en onze oma,

An van Nuland-Aarts
De vele kaarten, bezoeken en aanwezigheid bij de uitvaart 

waarderen wij zeer en hebben ons erg gesteund. 

Familie van Nuland
Heeswijk 

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van onze zeer gewaardeerde vrijwilligster

TREES MANDERS-VAN GORP
Overleden in Dinther op 16 maart 2019

Het bericht van overlijden heeft ons diep geraakt. Trees 
was vanaf het eerste uur vrijwilligster van onze jaarlijkse 
evenementen van de TRV-Bernheze, samen met haar man 
Mari. Al jaren achtereen waren zij de vaste gezichten op een 
van de stempelposten op de fiets- en wandelroutes en de 
Bernheze golfkampioenschappen. Ook was er altijd bereidheid 
te helpen bij andere hand- en spandiensten. Wij raken een fijne 
betrokken vrijwilligster kwijt. Voor haar jarenlange inzet zijn we 
heel dankbaar. Wij gaan Trees zeker missen.

Onze gedachten gaan uit naar Mari, kinderen, kleinkinderen en 
naaste familieleden. Heel veel sterkte gewenst!

Bestuur TRV-Bernheze Commissie Fiets3daagse

Vurjoarsstemmen
‘t Waar wer vuls te wenneg winter dizze winter,
gin glatteghed of bevrore ruite, amper snuw, lôt stôn
dè’k m’n èrrem wèrrem heb moete slôn.
Un lôchte zooi, en vurreg joor al krek inter.

Alwer drie mônt gin kans gehad dè keint of vrouw
lekker strak tegen oew oan gekrope
d’r lijf en gist ès antwoord op de kouw
bè jou vol wèrmte en wè euwwighed liejt lópe.

Es nou de lente mar veul vurjoor brengt
mè alterande vuggelkes en ‘ne jonge hengst,
mè gruun in den hof en bloesems in oew hoor,
dan kom ik mè de winter wel wer kloor.

Mar mistal zender èint mèrt, april en mèj
meer molle ès bluumkes in de wèj
en is oew huid dur regen en zoere went
nie glad te krège, wè ge ôk bedenkt.

Toevalleg litter nou dees lentejoar
’n dobbel stembriefke vur ons kloar,
en meude zèllef zegge wè ge gère wilt;
ik vroag goei lenteweer oan hil De Bilt!

Ad van Schijndel, mèrt ‘19
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Verkeersdag senioren voor Bernheze

Locatie: Verkeersschool Kees van 
Iersel, Vinkelsestraat 14 in Heesch.
Oudere verkeersdeelnemers zijn 
soms kwetsbaar. Zij hebben vaak 
lang geleden hun rijbewijs ge-
haald. Intussen zijn verkeersre-
gels veranderd, verkeerssituaties 
aangepast en is het veel drukker 
geworden op de weg. Daar komt 

bij dat mensen, naarmate ze ou-
der worden te maken kunnen 
krijgen met fysieke en mentale 
veranderingen. Hoewel senioren 
vaak jarenlange ervaring hebben 
in het verkeer, is de kans op let-
sel bij een ongeval daardoor voor 
senioren groter. Daarom is veilige 
mobiliteit voor senioren een be-

langrijk doel voor Veilig Verkeer 
Nederland.
De gemeenten Oss en Bernheze 
juichen de opfriscursus toe. Wet-
houder Rien Wijdeven van Bern-
heze: “Veilig weggebruik is voor 
iedereen belangrijk en dus ook 
voor oudere verkeersdeelnemers. 
Het is goed dat dit aandacht 

krijgt en VVN er ook speciaal 
de aandacht op richt. Het helpt 
mensen om in steeds complexere 
verkeerssituaties zelf hun weg te 
vinden en daardoor ook langer 
zelfstandig te blijven. Daar dra-
gen wij als gemeente graag aan 
bij.” Ook Joop van Orsouw, wet-
houder van Oss, is blij met deze 
verkeersdag. ”Ik hoop dat er veel 

senioren komen. Natuurlijk heb-
ben ze veel ervaring in het ver-
keer. Maar het is veel drukker op 
de weg dan vroeger en de regels 
zijn veranderd. Veiligheid in het 
verkeer staat altijd voorop en je 
bent nooit te oud om daaraan te 
werken.”

De dag bestaat uit een theore-
tisch en een praktisch gedeelte. 
In een theorieles word je op de 
hoogte gebracht van de veran-
derde verkeers- en gedragsre-
gels. Zeer nuttig om je geheugen 
op te frissen en nieuwe kennis 
op te doen. Naast deze theorie-
lessen is er gelegenheid om met 
een rijinstructeur een uur in een 
lesauto te rijden en de kennis in 
praktijk te brengen.

Verder kun je in een rijsimulator 
jouw reactiesnelheid laten me-
ten. Je kunt een parcours afleg-
gen op een e-bike om verschil-

lende soorten elektrische fietsen 
te testen. Je krijgt informatie 
over geneesmiddelen en alcohol 
bij ouderen in het verkeer en een 
gespecialiseerd fysiotherapeut 
geeft voorlichting over vitaal ou-
der zijn. Een opticien en een au-
dicien zijn aanwezig om ogen en 
oren te testen en zo nodig advies 
te geven.

Van de deelnemers wordt een 
bijdrage gevraagd van € 10,- 
voor het theoretisch deel (in-
clusief theorieboekje) en € 20,- 
voor praktijk en theorie (inclusief 
lunch). Je kunt  je voor deze ver-
keersdag aanmelden via 
www.vvn-maasland.nl/verkeers-
dag of telefonisch, 06-51580738.

Inschrijving staat open voor ie-
dereen uit de gemeenten Oss en 
Bernheze die al langer een rijbe-
wijs heeft. De verkeersdag heeft 
een informatief karakter en is dus 
geen examen. Het opfrissen van 
de verkeersregels is broodnodig 
voor iedereen die aan het verkeer 
deelneemt!
Belangstellenden waarvoor op 
27 maart geen plaats meer vrij is 
worden, indien gewenst, auto-
matisch op de wachtlijst geplaatst 
voor de volgende verkeersdag. 
Deze zal dan hoogstwaarschijn-
lijk plaatsvinden in het najaar.

BERNHEZE -  Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) organiseert op woensdag 27 
maart voor de tweede keer de verkeersdag voor senioren voor kandidaten uit de gemeenten Oss en 
Bernheze die in het bezit zijn van een rijbewijs. Door de grote belangstelling voor deze opfriscursus, 
in oktober 2018, ontstond al meteen een wachtlijst. VVN Maasland is dan ook van plan om deze ver-
keersdag periodiek te organiseren.

Veilige mobiliteit voor senioren is een belangrijk doel voor Veilig Verkeer Nederland

Het opfrissen van verkeersregels is broodnodig 
voor iedereen die aan het verkeer deelneemt

Verkeersdag senioren 

gemeenten Oss & Bernheze 
 

Organisatie: Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (regio Oss)  
 
 
 
 

Woensdag 27 maart 2019 

Locatie: Verkeersschool Kees van Iersel, Heesch  
 
 
 

Programma:  
• Reactiesnelheid meten in een rijsimulator  
• Informatie over geneesmiddelen en alcohol bij ouderen in het verkeer   
• Een opticien en een audicien zijn aanwezig om ogen en oren te testen en indien nodig, 

hierover advies te geven.  
• Parcours afleggen op een e-bike om de voor- en nadelen van verschillende soorten 

elektrische fietsen te ervaren.  
• Theorieles volgen i.v.m. de veranderde verkeers- en gedragsregels zoals rotondes, 

snelweg, voorsorteervakken en taal van de weg.   
• Praktijkles: kennis in praktijk brengen d.m.v. rijden in een lesauto met instructeur. 
• Een fysiotherapeut die functies meet en informatie geeft om langer fit te blijven  
 
 
Geringe financiële bijdrage deelnemers dankzij sponsoring door gemeenten Bernheze 
en Oss. Inschrijving staat open voor iedereen uit de gemeenten Oss en Bernheze. 
 

 
 
Aanmelden kunt u via onze website:  
vvn-maasland.nl/verkeersdag/ 
 
Voor meer informatie kijk op 
www.vvn-maasland.nl 

 
 
Exacte tijden worden t.z.t. nog doorgegeven. 
 
Informatie projectleiding:   
Jan Huijbers 06 – 51 58 07 38 of Ine van Aarssen-Janssen 06 – 30 73 84 85 
 

WWW.VVN-MAASLAND.NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen veilig over straat      

Programma:
•	 Reactiesnelheid	meten	in	een	rijsimulator
•	 Informatie	over	geneesmiddelen	en	alcohol	bij	ouderen	in	het	verkeer
•	 Een	opticien	en	een	audicien	zijn	aanwezig	om	ogen	en	oren	te	testen	en	indien	
nodig,	hierover	advies	te	geven.

•	 Parcours	afleggen	op	een	e-bike	om	de	voor-	en	nadelen	van	verschillende	soorten	
elektrische	fietsen	te	ervaren.

•	 Theorieles	volgen	i.v.m.	de	veranderde	verkeers-	en	gedragsregels	zoals	rotondes,	
snelweg,	voorsorteervakken	en	taal	van	de	weg.

•	 Praktijkles:	kennis	in	praktijk	brengen	d.m.v.	rijden	in	een	lesauto	met	instructeur.
•	 Een	fysiotherapeut	die	functies	meet	en	informatie	geeft	om	langer	fit	te	blijven.

Geringe financiële bijdrage deelnemers dankzij sponsoring door gemeenten 
Bernheze en Oss. Inschrijving staat open voor iedereen uit de gemeenten Oss 
en Bernheze.

Aanmelden kunt u via onze website:
vvn-maasland.nl/verkeersdag

Voor meer informatie kijk op
www.vvn-maasland.nl

Organisatie: Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (regio Oss)
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Ook diverse
streek-

produkten.

Geopend van maandag tot en met zaterdag 
van 8.00 tot 18.00  uur. Ook in onze automaat.

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther
0413-291211 - 06-1278945 - www.geschildeasperge.nl

Ze zijn er weer 
onze hollandse asperges 

en aardbeien.

Dagelijks vers 

en ook geschild 

en/of verpakt 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 

asperges

Alex Datema is als voorzitter van 
BoerenNatuur, de koepelorgani-
satie van de veertig collectieven 
in Nederland, de laatste tijd een 
veelgevraagd spreker op tal van 
vergaderingen en bijeenkom-
sten. 
In het transitieproces, waarin 
zich de Nederlandse landbouw 
bevindt, schuift Datema ook 
regelmatig aan tafel bij partijen 
als LTO, Friesland Campina en 
Rabobank, waarbij in overleg de 
lijnen voor de toekomst van de 

Nederlandse landbouw worden 
uitgezet. 

Interessante avond
Het belooft dan ook een interes-
sante avond te worden waarbij 
de inleiding van Alex zal hande-
len over actuele zaken als Planet 
Proof, Natuur Inclusieve Land-
bouw en de rol van Agrarisch 
Natuurbeheer. Je bent van harte 
welkom op woensdag 27 maart, 
aanvang 20.45 uur.
Locatie: Restaurant Keizersberg, 

Zeelandsedijk 45 in Elsendorp.
Collectief Agrarisch Natuurbe-
heer Brabant: 
www. anbbrabant.nl

Lezing: Planet Proof, natuur 
inclusieve Landbouw
BERNHEZE - Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant U.A., kortweg ANB Oost-Bra-
bant, waarin ook Bernheze valt organiseert op donderdag 27 maart een lezing met als spreker Alex 
Datema, voorzitter BoerenNatuur.

Agrarisch natuurbeheer 
wintervoedselakker

VORSTENBOSCH - Natuur-
lijk wordt ook dit jaar weer de 
jaarlijkse voorjaarsmarkt in de 
dorpskern van Vorstenbosch ge-
houden. 

Op zondag 2 juni is het weer tijd 
voor het jaarlijks terugkerend 
evenement tijdens het kermis-
weekend met naast de braderie 
diverse bezienswaardigheden, 
gezellige terrasjes en live muziek. 
Onder de noemer ‘Vorstenbosch 
pakt uit’ vinden er ook diver-
se andere activiteiten plaats. Zo 
houden we op donderdag 30 
mei (Hemelvaartsdag) weer de 
jaarlijkse wandeltocht van diver-

se afstanden. Kom dus gezellig 
meewandelen voor het goede 
doel! Reserveer de data alvast in 
je agenda. Een kraam huren op 
onze braderie is mogelijk door 
een email te sturen naar brade-
rievorstenbosch@hotmail.com. 
Je vindt alle informatie op 
www.vorstenbosch-paktuit.nl.

Vorstenbosch pakt uit
Aanmelden braderie

speurneuzen gezocht bij
natuurcentrum De Maashorst

De kosten bedragen € 3,50 voor 
volwassenen en € 2,50 voor kin-
deren. De tocht duurt ongeveer 
anderhalf uur. Reserveren voor 
deze leuke activiteit is noodza-
kelijk. Kijk voor meer informatie 
op www.natuurcentrumdemaas-
horst.nl. Hier kun je je ook aan-
melden.

In het grote natuurgebied De 
Maashorst leven heel veel die-
ren. Dat ze er leven en hoe ze 
leven heeft alles te maken met 
de inrichting van het gebied. 
Meestal laten de dieren zich niet 
zien. Ze zitten goed verstopt en 
horen de mensen al van verre 
aankomen. Voor goede speur-
ders zijn er toch dingen te zien 
die hun aanwezigheid verraden. 
Ga jij mee op pad met de gids op 

zoek naar heel veel diersporen? 
Vraatsporen bij voorbeeld, maar 
ook pootafdrukken en poepspo-
ren! En soms zie je holletjes, ga-
ten in een boomstam, nesten….
er is meer te zien dan je denkt! 
De begeleidende gidsen nemen 

kaarten mee en loepjes zodat al-
les eens goed bekeken kan wor-
den. Deze activiteit is heel ge-
schikt om met het hele gezin aan 
deel te nemen. Vooral kinderen 
blijken hele goede speurneuzen 
te zijn!

SLABROEK - Natuurcentrum De Maashorst organiseert op zondag 24 maart een wandeling voor speur-
neuzen. Wie weet welk dier hier is geweest? Ook al zijn er geen beesten te zien, toch zijn er volop 
sporen te vinden die hun aanwezigheid verraden. Deskundige IVN-gidsen speuren mee en geven leuke 
uitleg. De start van de wandeling is om 10.30 uur bij het natuurcentrum. 

Ford tractor werkdag

Deze dag is georganiseerd door 
Antonie van Campen, waarbij 
hij geholpen is door Jos van den 
Akker. Het idee ervoor is op een 
feest ontstaan om samen met 
een vriendengroep zo’n dag te 
organiseren. De werkdag wordt 
gehouden aan de Loosbroekse-
straat in Heesch, nabij de Singel 
en tegenover het waterpompsta-
tion. Iedereen die het interessant 
vindt om de oudere tractoren en 

de werkzaamheden te bekijken 
of een praatje te maken met de 
chauffeurs is van harte welkom. 
De toegang is gratis en er is vol-
doende parkeergelegenheid.

BERNHEZE - In Bernheze wordt op zaterdag 30 maart een Ford trac-
tor werkdag gehouden. Dit houdt in dat er dan de gehele dag van 
10.00 tot 16.00 uur met oudere Ford tractoren op het land grondbe-
werking wordt uitgevoerd, waaronder diepwoelen, frezen, cultivate-
ren, zaaiklaar leggen en dergelijke.



Woensdag 20 maart 2019 11
  

Loosbroekendag in Loosbroek

Bij de voorbereidingen van het 
programma werkt de familie sa-
men met Heemkundekring De 
Wojstap, de gemeente en Lu-
nenburg Events & More. Vereni-
gingen en bedrijven in Loosbroek 
worden benaderd om een leuke 
activiteit op die dag te verzorgen. 
Ook enkele zelfstandige onder-
nemers met de familienaam Van 
Loosbroek elders in het land 
worden benaderd. Zij mogen in 
Loosbroek laten zien waarmee 
hun bedrijf indruk maakt. Door 
deze aanpak krijgen de bezoe-
kers en inwoners een gevarieerd 
programma aangeboden. Een 
deel van de activiteiten zal infor-
matief zijn, zoals bedrijfsbezoe-
ken en de presentatie over de 
historie. Bij het andere deel kan 
men zelf actief zijn, bijvoorbeeld 

wandelen, schilderen en sporten.  
De aanleiding voor deze Naam-
genotendag is dat 400 jaar ge-
leden in de kerk in Dinther de 
eerste doopregistratie van een 
voorouder uit Loosbroek was. 

Het onderzoek naar de her-
komst van alle familietakken 
Van Loosbroek loopt inmiddels 
enkele decennia. Vorig jaar le-
verde het onderzoek op dat bij 
één tak de familie aantoonbaar 
wortels heeft in Loosbroek. Ook 

de andere takken komen zonder 
twijfel uit Loosbroek. Al enkele 
eeuwen is er een tak in Amerika 
met de naam Loosbrock en een 
tak Losbrock in Duitsland. In Ne-
derland kennen we ook de tak-

ken Lossbroek en Loosbroek. Zo 
wordt het op 31 augustus voor 
nazaten uit alle takken ‘Back to 
your roots’ op de geboortegrond 
van hun voorouders.  
‘Je aanmelding zien we graag in 
juni 2019.’

LOOSBROEK – De familie van Loosbroek komt zaterdag 31 augustus naar Loosbroek voor een unieke 
Naamgenotendag. Er is dan van 10.00 tot 16.00 uur een doorlopend programma met leuke en informa-
tieve activiteiten voor alle gezinsleden. Ook de inwoners van de kern Loosbroek zijn van harte welkom 
om aan het programma deel te nemen. Heb je belangstelling? Laat het alvast vrijblijvend weten in een 
mailtje naar wimvloosbroek@gmail.com. Daarna krijg je in mei persoonlijk bericht over het programma, 
de deelnemersbijdrage en de aanmelding. En stuur dit bericht door naar al je bekenden die de naam Van 
Loosbroek dragen.

Amerikaanse tak met de naam 
Loosbrock, Duitse tak Losbrock en in 
Nederland Lossbroek en Loosbroek

Informatiemiddag
Natuurbegraafplaats Maashorst

Voor altijd in de natuur…

Informatiemiddag 24 maart
Op zondag 24 maart bent u van 
harte welkom op onze locatie 
aan de Franse Baan in Schaijk. 
We verwelkomen u tussen 12.00 
en 15.00 uur met koffie en gid-
sen u graag door de prachtige 
natuur van ons gebied. 

Om 12.00 en 14.00 uur zijn er 
lezingen waarin we u alles ver-
tellen over natuurbegraven, 

urnengraven, herbegraven en 
financiële onderwerpen als ver-
zekeringen en de mogelijkheid 
om in termijnen te betalen. Ui-
teraard beantwoorden we graag 
al uw vragen. 

Aansluitend aan de lezingen 
bent u van harte welkom om 
met onze natuurbeheerder een 
wandeling te maken in het ge-
bied.

natuurBegraVen: 
heeL natuurLijK
Een oeroude traditie in een oer-
oud gebied. In de regio werden 
al in de bronstijd en de vroege 
ijzertijd vorsten en dierbaren be-
graven. Natuurbegraven is dus 
niet alleen de vroegste manier 
van begraven, maar ook heel 
natuurlijk. Terug naar de natuur. 
De vicieuze cirkel van het leven. 
Op natuurbegraafplaats Maas-

horst zien we het als onze missie 
om die natuur een beetje mooier 
en groener te maken. Met zorg-
vuldig beheer en het investeren 
in de ontwikkeling van onze na-
tuurbegraafplaats, dragen we 
bij aan (het herstel van) de bio-
diversiteit en maken we nieuwe 
natuur. Uiteindelijk worden ook 
de graven opgenomen in de na-
tuur. In de toekomst zorgt onze 
partner Natuurmonumenten 
voor het beheer.

OVer natuurBegraaF-
PLaats MaashOrst
Je vindt onze natuurbegraaf-
plaats bij Schaijk. Maashorst 
telt 26 hectare en sluit aan op 
het gelijknamige en grootste 
aaneengesloten natuurgebied 
van onze provincie. Natuurbe-
graafplaats Maashorst is tussen 
zonsopkomst en zonsondergang 
vrij toegankelijk voor iedereen. 
Wandelaars, fietsers en mijme-

raars genieten van de natuur-
pracht. Nabestaanden ervaren er 
de troost en helende kracht van 
de natuur. Ook planten en die-
ren voelen zich thuis. De geel-
gors zingt hier haar betoverende 
lied. De rode bosmier, groene 
specht en kleurrijke vlinders pro-
fiteren van de boskamers die we 
creëren. 

Omdat de zon op deze open 
plekken in het bos de grond 
verwarmt, kan flora groeien 
en bloeien en groeit het aantal 
(nieuwe) diersoorten. Ook de 
veldleeuwerik, rugstreeppad, 
dassen, reeën, amfibieën, rep-
tielen en talrijke vogels leven op 
Maashorst.

Bent u nieuwsgierig, maar ver-
hinderd op 24 maart?  Maak 
dan een afspraak voor een vrij-
blijvende ontmoeting. Wij staan 
altijd voor u klaar.

NATUURBEGRAAFPLAATS MAASHORST – Op de Maashorst leeft de natuur op het ritme van de seizoe-
nen. Stel je toch eens voor dat je hier voor altijd zou kunnen blijven. Zelfs als je er ooit niet meer bent. 
Tussen de bloemen in het gras. Bij dat stille vennetje, die oude eik, of een andere bijzondere boom. 
Heeft u wel eens nagedacht over een eeuwige plek in de natuur? Op onze natuurbegraafplaats kunt u 
een mooie plek voor later reserveren.

FRANSE BAAN 2 - 5374 RS SCHAIJK - 0486-745006
CONTACT@MAASHORST.NL - WWW.MAASHORST.NL
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Donderdag 21 maart
20.00 uur € 5,-
Maria BY CaLLas
Een documentaire over een diva, 
ongelukkig in de liefde. 

Donderdag 4 april 
20.00 uur € 5,-
BOheMian rhaPsODY
Een ode aan Queen, Freddy 
Mercury, hun successen, Live Aid 
en meer! 

Vrijdag 19 april 
20.00 uur € 5,-
a star is BOrn
Een liefdesrelatie, succes én de 
ondergang.

Méér?... www.de-pas.nl/agenda/film

FILMHUIS DE PAS:
OnZE MuZiEKFiLMS 
KOMEn ERaan!

HEESWIJK-DINTHER - Op 14 
april is het weer tijd voor de lek-
kerste culinaire actie van Opera-
tie Injectie: het OI Diner! Er zal 
een driegangenmenu met een 
Indiaas thema worden bereid 
door de OI leden onder leiding 
van een professionele kok. 

Het diner zal plaatsvinden in de 
sfeervolle keldergewelven van 
Kasteel Heeswijk van 18.00 tot 
22.30 uur. Een mooie gelegen-
heid om gezellig met vrienden of 
familie te komen eten. De kosten 
van het diner bedragen € 29,50 

per persoon, exclusief drankjes. 
Het geld dat met het OI diner 

zal worden opgehaald gaat naar 
het goede doel; Stichting Me-

disch Werk Mumbai. Stichting 
Medisch Werk Mumbai biedt 
medische ondersteuning aan het 
kansarme deel van de bevolking 
in India. Een plekje is te reser-
veren door een mailtje te sturen 
naar oidiner2019@gmail.com.
Dit is mogelijk tot en met 5 april. 
Wij hopen je graag te zien op 14 
april!

Operatie injectie diner

A5 FLYER: • Opmaak
 • Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
 • Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
  (11.750 stuks)

Normaal € 685,-.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)

Geldig voor verspreiding met 
DeMooiBernhezeKrant op 
Woensdag 20, 27 maart
Woensdag 3, 10, 17, 24 april

Let wel, minimale reservering zeven dagen 
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf � yers per week.

FLYERACTIE

Meer informatie of een fl yeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

  

(exclusief btw)

Let wel, minimale reservering zeven dagen 

(exclusief btw)

Geld ophalen voor 
Stichting Medisch Werk 

Mumbai

Muziek en drama, een mooie 
combinatie

Lezing over De Blauwe Planeet
HEESCH - John van Heck en Ad 
Habets geven vrijdag 29 maart 
bij Sterrenwacht Halley een le-
zing met als titel ‘De Blauwe 
Planeet’. De lezing begint om 
20.00 uur.

In de lezing komen tal van in-
teressante onderwerpen aan de 
orde waaronder:
- hoe de aarde miljarden jaren 

geleden ontstond
- zwarte gaten en zwaarte-

krachtgolven
- de oerknal
- het ontstaan van sterrenstel-

sels, ons zonnestelsel, plane-
ten, aarde en maan

- revolutie van de aarde
- catastrofisme en klimaatver-

anderingen
- het ontstaan van het leven en 

de mens. 

John van Heck is afgestudeerd 
in Zweden aan de faculteit bos-
bouw en houtbewerking. Hij is 
in zijn carrière vele jaren werk-
zaam geweest in de bosbouw 
en houtindustrie als zelfstandig 
internationaal adviseur over de 
hele wereld. 

Ad Habets heeft zijn mijnbouw-
kundige en werktuigbouwkun-
dige opleidingen gevolgd bij de 
Staatsmijnen in Heerlen. Hij heeft 
na de sluitingen van de steenko-
lenmijnen in Limburg vele jaren 
gewerkt als hoofd technische 
dienst bij een grote zorginstelling 
in Maas en Waal. Gezamenlijk 
stelden zij het tweedelige boek 
‘De Blauwe Aarde’ samen, waar-
in uitgebreider wordt ingegaan 
op de onderwerpen van hun le-
zing. Dit boek is na afloop van 

de lezing verkrijgbaar voor 
€ 38,50 per deel.

Reserveren voor de lezing is niet 
nodig. De entree voor niet-Hal-
leyleden bedraagt € 7,50.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
Heesch
www.sterrenwachthalley.nl.

Wat
Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar goed kennen. Je wordt er gezien en samen halen we het beste uit een 
leerling. Je krijgt ondersteuning in studievaardigheden en extra hulp als het even niet lukt van een professioneel zorgteam. 
Op Bernrode krijg je de vakken Grieks en Latijn, waarbij je de taal en cultuur leert van de oude Grieken en Romeinen.

Bereikbaarheid
Onze school is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Buslijn 158 rijdt voor leerlingen uit Veghel, 
Rosmalen, Den Bosch en Berlicum naar school.
Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal voor 
Bernrode een personenbus vanuit Heesch via Nistelrode 
Loosbroek heen en terug naar Bernrode.
Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt.

Extra uitdaging?

Hermesprogramma
Zoek je naast het gewone 
lesprogramma extra 
verdieping? Daarvoor 
heeft Bernrode het 
Hermesprogramma, 
genoemd naar de Griekse 
god Hermes. Je kunt 
in klas 1 bijvoorbeeld 
meedoen aan o.a. 
robotica, toneel en zang.

Kennismaken

Snu� elstages (woensdag 6 en 13 februari 2019)
(volgen van 4 korte lessen uit klas 1)

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 3 februari 2019 

11:00 – 15:00 uur 

Wat 
Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar 
goed kennen.  
Je wordt er gezien en samen halen we het beste uit een 
leerling.  
Je krijgt ondersteuning in studievaardigheden en extra 
hulp als het even niet lukt van een professioneel 
zorgteam. 
Op Bernrode krijg je de vakken Grieks en Latijn, waarbij 
je de taal en cultuur leert van de oude Grieken en 
Romeinen. 

Extra Uitdaging? 
 
Hermesprogramma  
Zoek je naast het gewone lesprogramma extra verdieping? 
Daarvoor heeft Bernrode het Hermesprogramma, genoemd 
naar de Griekse god Hermes. Je kunt in klas 1 bijvoorbeeld 
meedoen aan o.a. robotica, toneel en zang.  

Kennismaken 
  
Snuffelstages (woensdag 6 en 13 februari 2019) 

(volgen van 4 korte lessen uit klas 1)

Bereikbaarheid 
Onze school is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer.  
Buslijn 158 rijdt voor leerlingen uit Veghel, Rosmalen, Den 
Bosch en Berlicum naar school. 
Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal voor Bernrode 
een personenbus vanuit Heesch via Nistelrode Loosbroek 
heen en terug naar Bernrode.  
Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt. 
 
 

De Eerste Klas 
We plaatsen je altijd bij minstens één leerling van je voorkeur 
in de klas. 
Elke lesdag in klas 1 begint om 8.35 uur en eindigt om 14.40 
uur: dan kun je samen heen en terug fietsen! 
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Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal voor Bernrode 
een personenbus vanuit Heesch via Nistelrode Loosbroek 
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Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt. 
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uur: dan kun je samen heen en terug fietsen! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 3 februari 2019 

11:00 – 15:00 uur 

Wat 
Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar 
goed kennen.  
Je wordt er gezien en samen halen we het beste uit een 
leerling.  
Je krijgt ondersteuning in studievaardigheden en extra 
hulp als het even niet lukt van een professioneel 
zorgteam. 
Op Bernrode krijg je de vakken Grieks en Latijn, waarbij 
je de taal en cultuur leert van de oude Grieken en 
Romeinen. 

Extra Uitdaging? 
 
Hermesprogramma  
Zoek je naast het gewone lesprogramma extra verdieping? 
Daarvoor heeft Bernrode het Hermesprogramma, genoemd 
naar de Griekse god Hermes. Je kunt in klas 1 bijvoorbeeld 
meedoen aan o.a. robotica, toneel en zang.  

Kennismaken 
  
Snuffelstages (woensdag 6 en 13 februari 2019) 

(volgen van 4 korte lessen uit klas 1)

Bereikbaarheid 
Onze school is uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer.  
Buslijn 158 rijdt voor leerlingen uit Veghel, Rosmalen, Den 
Bosch en Berlicum naar school. 
Daarnaast rijdt er op schooldagen speciaal voor Bernrode 
een personenbus vanuit Heesch via Nistelrode Loosbroek 
heen en terug naar Bernrode.  
Ook is er vanuit Zeeland een personenbus naar school 
beschikbaar die via het busstation in Uden rijdt. 
 
 

De Eerste Klas 
We plaatsen je altijd bij minstens één leerling van je voorkeur 
in de klas. 
Elke lesdag in klas 1 begint om 8.35 uur en eindigt om 14.40 
uur: dan kun je samen heen en terug fietsen! 

De eerste klas
We plaatsen je altijd bij minstens één leerling van je voorkeur in de klas. Elke lesdag 
in klas 1 begint om 8.35 uur en eindigt om 14.40 uur, dan kun je samen heen en 
terug � etsen!
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PiKabella vastgoedstylisten opent haar deuren in Heesch

Al snel laat Karin merken dat ze 
haar hele ziel en zaligheid in het 
restylen stopt. “Ik vond het nu 
tijd voor deze stap. Eindelijk mijn 
eigen droom najagen. Pas wan-
neer mensen net zo enthousiast 
zijn als ik, is een project voor mij 
geslaagd.” Dat de liefde voor 
styling door hun aderen stroomt 
blijkt al snel wanneer haar man 
vertelt dat ze ’s avonds liever 
uitpluizen hoe ze een ruimte het 
beste kunnen presenteren, dan 
samen op de bank zitten om te-
levisie te kijken. 

Vastgoedstyling
Karin weet uit ervaring dat vast-
goedstyling loont. Haar doel 
is om mensen te helpen met 
het sneller verkopen van hun  

woning tegen de hoogst moge-
lijke prijs. De klant kan, na een 
gratis vrijblijvend intakegesprek, 
een afspraak maken voor de 
vastgoedstyling. Ze past daarbij 
de ‘hands-on’ aanpak toe. Hierbij 
wordt niet gewerkt met dure en 
tijdrovende diagnose rapporten, 
maar gaan de handen echt uit de 
mouwen. 

Het lijkt misschien gek om te in-
vesteren in een woning waar je 
toch weg gaat, maar gelukkig 
beseffen veel mensen dat een 
gestileerde woning juist meer 

geld oplevert. Het is belangrijk 
dat jouw woning, binnen het ac-
tuele aanbod, er goed uit springt 
op sites als Funda. Hiervoor is 
een juiste woningpresentatie, 
die een zo breed mogelijke doel-
groep aanspreekt, essentieel. Via 
het internet bepaalt de potentiele 
koper vaak al of een woning de 
moeite waard is om verder te be-

kijken en een afspraak voor een 
bezichtiging te maken. 
Ook voor woningverkopers die 
hun woning al lange tijd zonder 
resultaat in de verkoop hebben 

staan is er nog hoop. Na vast-
goedstyling en het maken van 
goede en professionele foto’s 
worden huizen vaak sneller ver-
kocht. 

Onterecht wordt vaak gedacht 
dat vastgoedstyling erg duur is. 
Wanneer verkopers uiteindelijk 
overwegen om de verkoopprijs 
met 5 à 10 duizend euro te ver-
lagen, is vastgoedstyling vaak 
een betere optie. De prijzen voor 
vastgoedstyling beginnen bij on-
geveer 600 euro, afhankelijk van 
wensen en budget. Dit is nog 
geen kwart procent van de ge-
middelde verkoopprijs van een 
woning in Nederland. 

Interieurstyling 
Naast vastgoedstyling verzorgt 
PiKabella ook interieurstyling. 
Hierbij geef je mensen weer ple-
zier in hun eigen huis. Na een 
vrijblijvend intakegesprek wor-
den wensen en mogelijkheden 
geïnventariseerd. Op basis daar-
van wordt een interieur-, kleur- 
en verlichtingsplan opgesteld en 
met de klant besproken. Uitein-
delijk worden dan nieuwe spullen 
gekocht en de plannen uitge-
voerd. 

Er is duidelijk verschil tussen 
vastgoed- en interieurstyling. Bij 
vastgoedstyling is alles erop ge-
richt om de woning zo gunstig 
mogelijk te presenteren, los van 
een persoonlijke stijl. Bij interi-
eurstyling zijn juist de persoon-

lijke wensen bepalend hoe een 
ruimte er uit komt te zien. 

Waarom kiezen voor PiKabella?
Met Karins gevoel voor styling 
en interieur, creativiteit, klantge-
richtheid, passie en haar ervaring 
kan zij met een relatief klein bud-
get een groot resultaat bereiken. 
Naast vastgoedstyling en wo-
ningfotografie kan PiKabella ook 
zorgen voor het inrichten van 
leegstaande woningen en model-
woningen (meubelverhuur).

HEESCH – De eerste 15 seconden van een bezichtiging zijn bepalend. Een goede eerste indruk is dus 
van belang. Op 1 maart 2019 is Karin Souren haar eigen vastgoedstyling bureau PiKabella gestart in 
Heesch. Ze heeft haar opleiding succesvol afgerond bij het erkende ‘House of KIKI’ (o.a. bekend van 
het RTL programma: ‘Uitstel van executie’) en is aangesloten bij het CNVV (Centraal Netwerk voor 
Vastgoedstylisten). Karin werkt in haar bedrijf samen met haar man, Pierre Souren, die de woning- en 
interieurfotografie verzorgt. 

Karin Souren

House of KIKI verkoopstyling woonkamer voor House of KIKI verkoopstyling woonkamer na Voor meer info: www.pikabella.nl

Het is belangrijk dat jouw
woning er goed uitspringt
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. Dinsdag t/m vrijdag: 
9.30-17.30 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf, 
willen wij het beste voor jou

PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst te nemen? Dan 
zijn er nogal wat zaken waar je rekening mee moet houden. Wij bie-
den ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar 
adviseren je ook over zaken als CAO, bedrijfsvereniging, het soort 
arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, arbeidsreglementen, ont-
slagprocedures, sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pen- 
sioenfonds, arbodienst en ziekengeldverzekering. En we helpen je bij 
het opzetten of bijhouden van je personeelsadministratie. De mede-
werkers van onze speciale loonafdeling blijven continu op de hoogte 
van alle recente personeelsontwikkelingen; met hun kennis, ervaring 
en expertise staan zij graag voor je klaar.

ONTZORgEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de comple-
te financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het 
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken 
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en 
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij 
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners 
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of 
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en 
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en com-
pleet aanbod in professionele dienstverlening.

VRAgEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. 
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen 
betekenen. Voel je welkom!

Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of 
klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun expertise; dat is wat hen drijft. 
Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belas-
tingen, salarisadministratie en alles wat er nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt overlaten aan 
specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die 
vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende ge-
dachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.comFrank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers 
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Slagwerkconcours Berlicum

Maar liefst twaalf jonge slagwer-
kers uit Heeswijk mengden zich 
in de strijd om de dagprijzen én 
om het deelnamebewijs voor de 
Brabantse kampioenschappen. 

Estée van Driel, Hein Verhallen, 
Diego van Driel en het duo Die-
go van Driel en Tjeu Dortmans 
hebben zich gekwalificeerd voor 
de Brabantse Kampioenschap-

pen. Opnieuw succes voor de 
Koninklijke slagwerkopleiding 
van de Koninklijke Fanfare uit 
Heeswijk!

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag hebben slagwerkers van Koninklijke Fanfare St. 
Willibrord uit Heeswijk deelgenomen aan het slagwerkconcours van de Brabantse Bond van Muziek-
verenigingen, de BBM.

Diego van Driel en Tjeu DortmansEstee van Driel

Vluchtelingenwerk Bernheze  

Als klanten daar iets kochten 
hadden ze de keuze om een 
muntje in een van de twee goe-
de doelen potjes op de toonbank 
te gooien. VW Bernheze was een 
van deze goede doelen waar-
door ze een mooie donatie van 
ruim € 1.000,- hebben mogen 
ontvangen. 

Vluchtelingen moeten door-
gaans in de eerste jaren in Ne-
derland rondkomen van een 
minimum inkomen. Ze zijn dan 
nog druk bezig om Nederland te 
leren kennen en Nederlands te 

leren. Hierdoor is er vaak weinig 
geld binnen de gezinnen voor 
leuke dingen, zoals een uitstap-
je en cadeautjes. Om die reden 
gaat Vluchtelingenwerk Bern-
heze de donatie van Specsavers 
besteden aan een uitstapje voor 
vluchtelingenkinderen zodat zij 
in de zomervakantie ook iets 

leuks hebben om naar uit te kij-
ken. 
Vluchtelingenwerk Bernheze 
bedankt namens de kinderen 
Specsavers en haar klanten voor 
deze actie!

Een cheque voor 
vluchtelingenkinderen

OSS/BERNHEZE - Vluchtelingenwerk Bernheze heeft 12 maart het genoegen gehad een mooie cheque 
in ontvangst te nemen van Specsavers. Dit is het resultaat geweest van een actie die heel 2018 bij 
Specsavers in Oss heeft gelopen.

rondkomen van een
minimum inkomen

Dat niet al het jong muzikaal 
talent naar de Jong Talent Klas 
van het conservatorium gaat 
en dat niet alleen conservato-
riumstudenten het beluisteren 

waard zijn, bewijzen Xippe Hen-
drikx, Jannah van Hout en Ande 
Cremers. Deze tieners vormen 
samen met hun coach Mayke 
Hendriks-van de Ven het inne-
mende ensemble Com Cinco. 

Com Cinco heeft een bijzon-
dere samenstelling: accordeon, 
dwarsfluit en piano. Componis-
ten hebben niet voor deze be-
zetting geschreven, maar Mayke 
Hendriks maakt prachtige be-
werkingen van de klassieke stuk-
ken die het ensemble wil spelen. 
Zo heeft Com Cinco Bach, Bizet, 
Pachelbel en Grieg op het reper-

toire staan, maar ook werken 
van Einaudi en Tierssen. Deze 
laatste componisten leven nog 
en kennen we vooral van hun 
muziek voor de films ‘Intoucha-
bles’ en ‘Amelie’.

Com Cinco bestaat sinds 2014. 
Het ensemble nam deel aan het 
muziekconcours ‘Jeunes Do-
minique’ in Venlo waar de jury 
hen complimenteerde voor hun 
samenspel en de goede balans. 
Com Cinco bracht ook een cd 
uit. Xippe, Jannah en Ande 
komen uit Gemert-Bakel en  
Mayke uit Nistelrode. Mayke is 
als accordeon- en pianolerares 
verbonden aan het Kunstlokaal 
in Gemert-Bakel.

Uurtje Klassiek   
HEESWIJK-DINTHER - Com Cinco geeft zondag 24 maart een klas-
siek concert in de inpandige kapel van zorginstelling Laverhof. De 
aanvang is 15.00 uur en iedereen is van harte welkom. De toe-
gangsprijs is een vrijwillige bijdrage. 

Com CinCo braCht 
ook een Cd uit

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

EEN KOMEDIE VAN ROB VAN VLIET
Kaartverkoop: Boekhandel Ceelen, ’t Dorp in Heesch.

In de voorverkoop en via www.arcadia-heesch.nl: € 12,-.   
Op de avond van de voorstelling aan de kassa: € 14,-.

Wederom sprookjestheater 
Thézinda: De Vuurvogel

Twee kindergroepen zullen na 
elkaar het sprookje uit gaan 
beelden samen met een verteller 
die het verhaal op een humoristi-
sche wijze aan elkaar zal praten. 
Natuurlijk zullen ook de liedjes 
niet ontbreken. De muziek van 

Stravinsky’s ballet de Vuurvogel 
speelt ook een belangrijke rol in 
deze voorstelling. 

Kom genieten van het schouw-
spel op zondag 24 maart om 
10.00 uur in CC De Pas. De 

voorstelling is geschikt voor alle 
leeftijden, een heuse familie-
voorstelling!  

Om 10.45 uur is er een korte 
pauze, waarna de tweede groep 
nogmaals het sprookje zal laten 
zien. Rond 11.00 uur begint 
deze groep.

Het is zeker raadzaam om kaart-
jes á € 5,- te reserveren via 
www.thezinda.nl. Tot dan! 

HEESCH - Het is weer zover! Zondag 24 maart zal musicalgroep Thézinda een nieuw sprookje op de 
planken zetten. Vorig jaar hebben de aanwezigen kunnen genieten van ‘Zwaan kleef aan’. Nu is er een 
sprookje aan de beurt dat voor velen onbekend zal zijn: de Vuurvogel. Het is gebaseerd op een Russi-
sche fabel en het gaat over de moedige prinsen Iwan en Pjotr die worden geholpen door de vuurvogels. 
Natuurlijk ontbreken prinsessen niet, zij hebben de hulp van de prinsen hard nodig!

Met muziek van 
Stravinsky’s en ballet 

van de Vuurvogel
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Crea-clubje
Dat klinkt gezellig en JA...dat is 
het ook! Wij zijn een groepje da-
mes van jong en oud die elke dins-
dagmiddag bij elkaar komen. Wat 
doen we dan? Ieder brengt haar 
eigen hobbyspullen mee en gaat 
daarmee aan de slag.

Zo zijn er dames die graag breien 
en/of haken. Er wordt gekleurd en 
mooie creaties geknutseld en er 
worden nieuwe hobby’s ontdekt. 

Diamond painting is nu erg in opkomst en het is erg verslavend. Er 
is ook een naaimachine aanwezig, waarmee je je eigen kleding of 
wat dan ook kunt maken. Laat je fantasie de vrije loop. We leren 
van en met elkaar nieuwe dingen en juist dat maakt het zo leuk en 
natuurlijk ook erg leerzaam. 
We zitten iedere dinsdagmiddag tussen 12.30 en 16.00 uur in de 
ontmoetingsruimte van het Willibrordcentrum in Heeswijk-Dinther. 
Je kunt gewoon eens binnenlopen om te kijken of het wat voor jou 
is. Zo’n eerste stap kan veel moeite kosten, maar wie niet waagt, 
wie niet wint! En misschien ben je meteen verkocht want het is 
gewoon ‘kei’ gezellig.

Het is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden, oftewel 
geen verplichtingen, je kunt gaan en staan wanneer je wilt. 
Iedereen is welkom, want samen creatief bezig zijn is leuker en ge-
zelliger dan alleen! 

Voor meer info mag/kun je bellen naar Marlou Blommers-van den 
Berg, 06-12625264 of Dionne van Gaal-van Thiel, 06-19804408.

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nlTai Chi is in China uitgegroeid tot 

een systeem ter bevordering van 
de gezondheid van lichaam en 
geest en de balans tussen deze 
twee. Het met volle aandacht 
(mindfulness) bij de bewegingen 
zijn, brengt rust in het hoofd en 
de vloeiende bewegingen op het 
ritme van de ademhaling helpen 

de energie, qi, beter te laten stro-
men. Het beoefenen van Tai Chi 
verbetert de soepelheid van spie-
ren en gewrichten, versterkt de 
wervelkolom en laat de qi in me-
ridianen, bloedvaten en lymfe-
kanalen beter stromen. 

Door de rustige bewegingen 
worden organen gemasseerd, 
het zenuwstelsel en de spijsverte-
ring versterkt en de ademhaling 
gaat zich verdiepen. Er komt een 

bewuster omgaan met spanning 
en ontspanning, waardoor de vi-
taliteit en de weerbaarheid tegen 
stress en ziekten toeneemt. Het 
voordeel van Tai Chi is dat jong 
en oud dit kunnen beoefenen 

en ieder, staand of zittend, naar 
eigen vermogen mee kan doen. 
Heb je interesse? Informeer eens 
bij de reumavereniging Oss en 
omstreken.

Reuma Patiënten Vereniging Oss 
e.o.
Secretariaat: Biecamp 5
5384 DJ Heesch
0412-451683 of info@rpv-oss.nl
www.rpv-oss.nl
www.facebook.com/rpvoss.nl

Tai Chi en Reuma
BERNHEZE - Reuma is de overkoepelende term voor ruim 100 chro-
nische ziektebeelden die de pezen, spieren en gewrichten aantasten. 
Artrose, jicht, maar ook fibromyalgie en de ziekte van Bechterew 
vallen onder die vele soorten reuma, die helaas ook veel jongeren 
treft. Bij reuma met al z’n klachten is het van belang de innerlijke 
energie, de yin, te versterken. Dit in tegenstelling tot de uiterlijke, 
de yang, energie, die je in een sportschool opbouwt. Deze yin ener-
gie kun je versterken met Tai Chi.

EHBO-Vereniging St. Raphael 
klaar voor het nieuwe seizoen
Adequate kennis bij Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen 

Wederom op vrijwillige basis 
volgden 61 leden van St. Rap-
hael een cursus Eerste Hulp Bij 
Drank en Drugsongevallen, 
EHBDD. Een cursus waarbij 
deelnemers aan de hand van 
kaderinstructeur Twan van den 
Boogard zowel theoretisch als 
praktisch wegwijs gemaakt wer-
den in genoemde en hoe te han-
delen bij mensen die na boven-
gemiddeld gebruik ervan, hulp 
nodig hebben. 
Het is inmiddels (helaas) een 
vaststaand feit dat Eerste Hulp 
Bij Drank en Drugsongevallen 
steeds vaker nodig is.  

Er zijn steeds meer middelen op 
‘de markt‘ en mensen gebruiken 
soms diverse middelen door el-

kaar. De cursus is derhalve pittig. 
Naast kennis van de middelen, 
de grondstoffen die erin zit-
ten, dienen ook de symptomen 
bij verkeerd gebruik herkend 
te worden en uiteraard hoe te 

handelen bij een calamiteit. De 
simulatiebril die deelnemers aan 
de cursus op kregen, maakte dat 
zij zich konden inleven in hoe de 
gebruiker zich op dat moment 
voelt en zodoende inzicht kre-
gen in wat te doen. 

Hoewel uiteraard gehoopt wordt 
de nieuw verworven kennis niet 
veel te hoeven inzetten is St. 
Raphael echter wel voorbereid 
en klaar voor het nieuwe sei-
zoen. Voor informatie over de 
vereniging of het volgen van een 
EHBO-cursus zie 
www.ehboheeswijkdinther.nl.

HEESWIJK-DINTHER – EHBO-vereniging St. Raphael is een grote en actieve vereniging. Maar liefst 61 
leden van de vereniging namen met succes deel aan de cursus Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongeval-
len (EHBDD) en kregen afgelopen weekend in een ontspannen sfeer hun certificaat uitgereikt. 

61 Leden ontvingen het certi� caat EHBDD

Eerste Hulp Bij Drank 
en Drugs- ongevallen 

is  (helaas) steeds vaker 
nodig

Er komt een bewuster omgaan met 
spanning en ontspanning
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PraKtisChe inFOrMatie

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

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

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

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

Tot en met 31 maart 2019
Inschrijven bouwkavels 
Zwarte Molen
www.bernheze.org

19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe, 
Heeswijk-Dinther

agenDa

geMeenteBeriChten

Huisnummer 25
Fotoclub Bernheze, onder leiding 
van fotograaf Wim Roefs, gaat 
aan de slag om in alle kernen 
een aantal woningen met huis-

nummer 25 én hun bewoners te 
fotograferen. Een portret bij de 
voordeur. Zo krijgen we een bij-
zondere herinnering aan dit jubi-
leum met een mooie afspiegeling 
van inwoners uit onze gemeen-
te. Deze foto’s worden op 19 mei 
tentoongesteld in De Kersouwe.

Voor de deur
De fotografen benaderen zelf de 
bewoners van deze woningen. In 
een brief van de gemeente kunt 
u dan nog eens lezen waar het 
over gaat. Dus woont u op nr. 
25? Misschien wordt er binnen-
kort wel bij u aangebeld. 

Meer informatie over het feest 
vindt u op 
www.bernheze.org/25jaar

25 jaar Bernheze
Op 19 mei a.s. vieren we met onze inwoners het 25-jarig jubi-
leum van de gemeente in Natuurtheater De Kersouwe in Hees-
wijk-Dinther. Naast het programma met muziek, sport en kunst zijn 
ook foto’s te zien van de fotoclub Bernheze. 

Van zaterdag 30 maart tot en 
met zaterdag 13 april 2019 kunt 
u gratis compost ophalen bij 
onze groendepots:
- Firma Dijkhoff: Lariestraat 25, 

Heeswijk Dinther
- Firma van Schaijk: Berghemse-

weg 13, Nistelrode
De groendepots zijn open op 
woensdag van 13.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 8.30 tot 
14.00 uur.

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

raad strekt.

- U mag maximaal  2 m3 per 
keer meenemen.

- U moet de compost zelf la-
den. Neem zelf een spade of 
een bats mee.

gratis compost bij de
groendepots

Project Eggerlaan Vorstenbosch
In het CPO-project Eggerlaan in 
Vorstenbosch start na de zomer 
van 2019 de bouw van zeven 
levensloopbestendige wonin-
gen. Er komen vier patiobun-
galows en drie rijwoningen. Alle 
woningen zijn gasloos en ener-
giezuinig. De vier patiobunga-
lows en de twee hoekwoningen 
zijn al toegewezen. De tussen-
woning (kavelgrootte ongeveer 
172 m2) in het rijtje van drie is 
nog beschikbaar. 

Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap
De deelnemers aan een 
CPO-project bouwen hun wo-
ning in eigen beheer met in-
breng van alle deelnemers. De 
woningen zijn inmiddels ont-
worpen en er is al een bouw-
vergunning aangevraagd. 

In overleg met de architect kan 
de koper de tussenwoning nog 
wel, hetzij beperkt, indelen naar 
eigen behoefte. 

In de woning zijn alle voorzie-
ningen op de begane grond, 
zoals een slaapkamer en een 
badkamer. Daarnaast kunnen 
op de bovenverdieping nog 
een tweede badkamer en twee 
ruime slaapkamers worden ge-
maakt. Deze tussenwoning 
heeft ook een ingang achterom.

Belangstelling
Bent u geïnteresseerd en wilt u 
meer weten over deze woning 
en het bouwen in CPO-ver-
band, dan kunt u, vóór zaterdag 
12 april 2019, contact opnemen 
met Bart van Kessel, secretaris 
van CPO Eggerlaan Vorsten-
bosch, telefoon 0413-36 70 53. 
Hij kan een indicatie geven van 
de kostprijs, maar deze is ook 
afhankelijk van het afwerkings-
niveau en nog op te vragen 
prijscalculaties. De kavel kost  
€ 255,- per m2 (exclusief btw).

CPO-kavel beschikbaar
in plan eggerlaan

In het CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) 
Eggerlaan in Vorstenbosch is nog een tussenwoning beschikbaar 
in een rijtje van drie. Heeft u interesse in deze woning, neem dan 
contact op met de secretaris van de CPO-organisatie.

Nederland Zoemt heeft Bernhe-
ze benoemd tot bijvriendelijke 
gemeente. Wij danken deze titel 
aan de goede zorg voor de wilde 
bijen. 

Wethouder Peter van Boekel: 
“We zijn blij met deze benoe-
ming. Bernheze zet zich in voor 
het verbeteren van de leefom-
standigheden van bijen, op al-
lerlei manieren. Dat is hard no-
dig, want de Nederlandse wilde 
bijen zijn in gevaar: de helft van 
alle 358 soorten is bedreigd. En 
dat terwijl ze heel belangrijk zijn 
voor de bestuiving van onze ge-
wassen. Zonder de bij verdwijnt 
meer dan de helft van ons fruit 
en groente uit de supermarkt.”
  
Bernheze komt in actie voor de 
wilde bij. Daarom hebben we 

samen met Nederland Zoemt, 
gemeente Oss, bijenverenigin-
gen, Landschapsbeheer, water-
schap Aa en Maas en andere 
organisaties de Landschapskaart 
voor wilde bijen gemaakt. Daar-

in staat hoe we kunnen zorgen 
voor genoeg voedsel en nestel-
gelegenheden voor de bijen. 
Nederland Zoemt is een project 
van Landschappen NL, Naturalis, 
IVN en Natuur & Milieu.

Bernheze bijvriendelijke gemeente 

Om de gft-container schoon te 
houden mogen de etensresten 
in een krant of een biologisch 

afbreekbaar zakje worden verpakt.

Ook fysiotherapeut Ben de Groot 
woont op op huisnummer 25
 Foto: Wim Roefs
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PrOCeDures
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

geMeenteBeriChten

OFFiCiëLe BeKenDMaKingen

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Basisschool Op Weg voor het 

organiseren van het dodehoek-
project op 21 maart 2019 van 
10.00 tot 12.00 uur in een ge-
deelte van de Eggerlaan (vanaf 
huisnummer 1 tot en met 9) in 

Heeswijk-Dinther. Tijdens deze 
activiteit is de straat afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De ontheffing is 
verzonden op 15 maart 2019.

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

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

- Stichting Oranjecomite Hees-
wijk-Dinther voor het organi-
seren van de Dodenherdenking 
op 4 mei 2019 van 18.45 tot 
20.15 uur op de locatie Baron 
van den Bogaerdelaan en Mgr. 
Van Oorschotstraat in Hees-
wijk-Dinther. Deze wegen zijn 
dan tijdelijk afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voet-
gangers. De toestemming is 
verzonden op 18 maart 2019.

- Wandelsportvereniging OLAT 
voor het organiseren van een 
wandeltocht op 14 april 2019 
waarbij de route loopt over het 
grondgebied van Bernheze. De 
toestemming is verzonden op 
15 maart 2019.

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

Wet op de kansspelen

Loterijvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een loterijver-
gunning verleend conform artikel 
3 Wet op de kansspelen aan:
- Stichting Cultuur en Voorzie-

ningen Vorstenbosch. De op-
brengst komt ten goede aan de 
financiële ondersteuning van 
‘Vorstenbosch pakt uit’ en acti-
viteiten rondom de kermis. De 
trekking vindt plaats op 2 juni 
2019 in de tent bij het kermis-
terrein, Vorstenbosch. Het be-
sluit is verzonden op 18 maart 
2019.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Vorstenbosch
- Derptweg 14
 Bouw loods voor machines
 Datum ontvangst: 11-03-2019
Heesch
- Deken van der Cammenweg 

21
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 10-03-2019

Nistelrode
- Delst 15
 Oprichten bijgebouw
 Datum ontvangst: 14-03-2019
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Lindenlaan 11
 Splitsen en verbouwen boerde-

rij en handelen met gevolgen 
voor beschermde monumenten

 Verzenddatum: 07-03-2019
- Broekhoek nabij 44a sectie A 

nr.7111
 Oprichten vrijstaand woonhuis 

met bijgebouw en carport en 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 14-03-2019
Nistelrode
- Kerkveld 10
 Bouw garage
 Verzenddatum: 14-03-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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. 

www.BernheZe.Org

nLdoet: CC servaes verzorgt een lunch voor 
Lichtpunt hDL en Buro Lima
HEESWIJK-DINTHER - In het ka-
der van NLdoet heeft afgelopen 
zaterdag CC Servaes een lunch 
verzorgd voor een aantal gasten.

Met enkele vrijwilligers van Licht-
punt HDL en een grote groep 
gasten was het een geweldige 
lunch met gezellige gesprekken. 
Lichtpunt HDL bezoekt mensen 
en signaleert zorgen voor men-
sen én zoekt graag mee naar de 
juiste hulp. Daarnaast is Licht-
punt HDL hen in solidariteit nabij 
in moeilijke omstandigheden.

Daarnaast was er een aantal kin-
deren van Buro Lima met hun 
begeleiders die ook uitgenodigd 
waren voor de lunch. Buro Lima 
biedt opvang en begeleiding aan 
kinderen en jongeren met een 
(verstandelijke) beperking en 
bijkomende problematiek. Ieder-
een heeft genoten van de sma-
kelijke lunch met lekkere soep, 
broodjes, kroket, poffertjes en 
nog veel meer. 
Een woord van dank aan de vrij-
willigers en aan de begeleiders van 
Buro Lima die samen met ‘hun’ 

kinderen aangeschoven zijn, dank 
aan de vrijwilligers van CC Servaes 
die gezorgd hebben voor de ge-
zellige entourage en de lunch en 
vooral dank aan het Oranjefonds 
dat deze ontmoeting/lunch mede 
mogelijk maakte.

Het Oranjefonds organiseert elk 
jaar de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland, NLdoet, waarbij 
het vrijwilligerswerk in de spot-
lights wordt gezet en iedereen 
wordt uitgenodigd om de han-
den uit de mouwen te steken.
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natuur is duur...
Heeft u hem al gezien? Shogun is in onze gemeente. Shogun is de wisent-
stier die even in de Maashorst mocht verblijven maar daar twee mensen had 
aangevallen en daarom afgemaakt diende te worden. Shogun werd opgezet 
en is nu bezig met een rondreis door de vier gemeenten die samen met 
Staatsbosbeheer het natuurgebied de Maashorst beheren. Vorige week arri-
veerde Shogun in ons gemeentehuis en is daar nu te zien.

Er lopen meer wisenten rond, maar nog steeds achter een afrastering om 
te wennen. Dat wengebied is circa 180 hectare groot en er lopen inmiddels 
vijftien wisenten rond, waaronder vijf kalveren die er geboren zijn. De wisent 
wordt ook wel eens de Europese bizon genoemd, die vroeger zowat in heel 
Europa voorkwam.

Ze kosten ook wat die runderen. Een bedrag van ca. € 15.000,- per jaar per 
wisent wordt er gezegd. Dat is nogal wat.
In de afgelopen jaren is er in de Maashorst zeer veel 
geld geïnvesteerd; zo’n € 18.000.000,- vanuit de Pro-
vincie. 
Die subsidiekraan is nu gesloten. De vier Maashorst-
gemeenten dragen alle ponds-ponds gewijs bij aan het 
beheer en de natuurontwikkeling door een bijdrage 
van ruim een ton per jaar. Natuur is duur... dus wees 
er zuinig op! 

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Bak koffie erbij
De SP is een partij die graag 
luistert naar alle inwoners van 
Bernheze. Daarom was er al het 
supermarkt project. Informeren 
naar wat er leeft in Bernheze. De 
mogelijkheid om mee te praten 

breidt de SP uit. Inwoners zijn 
van harte welkom op de koffie of 
de thee. 
Wilt u iets kwijt? Wilt u kennisma-
ken met de SP? Heeft u ideeën?
Kom dan ook! SP-ers zitten er 
klaar met koffie en thee om u te 

ontvangen. In een ontspannen 
sfeer kunt u in gesprek gaan. Er 
zijn geen verplichtingen. De SP 
luistert graag naar de inwoners 
van Bernheze. Vandaar dit nieu-
we initiatief. Wees welkom bij de 
SP. 

Kom koffiedrinken bij 
de sP in haDee

Een mooi initiatief van de SP Bernheze. In gesprek gaan met inwoners. Dit 
onder het genot van een bakje koffie. De SP komt nu naar Heeswijk-Dinther. 
Woensdag 27 maart zijn inwoners welkom in het Willibrordcentrum vanaf 
20.00 uur. Wie iets kwijt wil of gewoon een praatje wil maken, wees welkom 
bij SP koffietijd. ga met de aanwezige SP-ers in gesprek. De SP wil graag van 
u weten wat er leeft. 

Jan Prinsen en Peter Sleegers, SP Bernheze

WELKE ADVOCAAT?

OK, dus je hebt een probleem waar een 
juridische kant aan zit. Als je nichtje dat 
al drie jaar rechten studeert het ook niet 
precies weet en kan oplossen, moet je 
professionele hulp zoeken. Dat kan een 
advocaat zijn, al zijn er natuurlijk ook 
zaken die je aan de notaris, de vakbond, 

de ANWB en andere juridische hulpverleners kunt voorleggen. 

Verder is vaak mediation (bemiddeling) nog wel een goede 
manier om te proberen zonder teveel schade geschillen op te 
lossen. Mediators zijn er in allerlei soorten en maten. Partijen 
moeten wel vooraf afspreken dat ze samen de oplossing die in 
de mediation wordt gevonden ook zullen uitvoeren.

Voor een paar procedures kun je niet anders dan naar een 
advocaat: grote geldvorderingen bij de rechtbank, veel 
familiezaken (echtscheidingen!), in het erfrecht kan veel via 
de kantonrechter en dat kun je zelf doen, al is het wel lastige 
materie; voor strafzaken is ook het inschakelen van een 
advocaat wel erg verstandig (maar niet verplicht).

Een advocaat is tegenwoordig gespecialiseerd in één of een 
paar inhoudelijke vakgebieden en natuurlijk in de techniek van 
het procederen.

En hoe doe je dat nu, een advocaat uitzoeken? Ik zou zeggen: 
kijk eerst of jouw probleem vaker door hem wordt behandeld, 
met andere woorden wat zijn specialisatie is. Ga dan een eerste 
contact aan, het liefst in persoon, al kun je natuurlijk ook eerst 
even bellen. 

Check bij jezelf wat je eigenlijk wilt: je doodvechten tot je gelijk 
krijgt (of verliest!) of liever zo verstandig mogelijk het geschil 
oplossen. En vervolgens moet je dat wel bespreken, de stijl en 
aanpak van iedere advocaat is weer anders en die moet wel bij 
jou passen. Laat je ook goed bijpraten over de kosten!

Op de gebieden die ik behandel (personen- en familierecht, 
erfrecht en letselschade) is het belangrijk om vriendelijk maar 
stevig te onderhandelen en te procederen. En vooraf eerst 
maar eens overleggen of we het ook - zoveel mogelijk - buiten 
de rechter kunnen oplossen. Dat past bij mij; als het ook bij jou 
past dan bel je maar als het nodig is.

06-11727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

COLUMn
Rob Haakmeester

juridische kant aan zit. Als je nichtje dat 

Naast specialisatie is de stijl en aanpak 
van iedere advocaat weer anders 

en die moet bij jou passen

‘Winst’ die ten goede mag en 
moet komen aan de kinderen 
en jongeren (en indirect aan hun 
ouders/verzorgers). Ook voor de 
vele zorgaanbieders zelf is het 
gezamenlijk optrekken in hulp-
verlening van groot belang. Sa-
menwerking dus en solidariteit, 
maar wel met eigen ‘Bernhezer 
accenten’.
Op papier is het dus allemaal 
zo optimaal mogelijk geregeld. 

Maar natuurlijk gaat het om de 
uitvoering, om wat er precies ge-
beurt in de praktijk. Hoe wordt 
er aan kinderen en jongeren die 
hulp nodig hebben, zo snel en 
duidelijk mogelijk begeleiding 
geboden? 
Weten ze (hun ouders/verzor-
gers) waar ze moeten zijn; waar 
ze de juiste en gerichte hulp kun-
nen vinden? Stemmen de ver-
schillende zorgaanbieders ook 

daadwerkelijk de problemen c.q. 
het aanbod ervoor op elkaar af? 
Weten die elkaar te vinden, zo-
dat het geen ‘van kastje naar de 
muur ‘ wordt? Met dit onder-
liggende stuk ‘Centrumregeling 
Jeugdhulp Noordoost Brabant 
2020‘ heeft Politieke Partij Blan-
co daar alle vertrouwen in! Wat 
te doen bij “help..., “we hebben 
hulp” nodig. Neem contact op 
met onze gemeente.

jeugd... hulp... help

Afgelopen week hebben we tijdens de Raadsvergadering het plan voor de 
jeugdhulp vanaf 1 januari 2020 vastgesteld. Een veelomvattend plan. Lo-
gisch, want het goed en zo optimaal mogelijk bieden van ‘jeugdhulp’ is 
ook best een ingewikkelde zaak. Daarom is het juist prima dat de gemeente 
Bernheze in deze nauw samenwerkt met een aantal andere gemeenten, met 
als centrumgemeente Den Bosch. Op deze manier kan er efficiënter gewerkt 
worden wat inzet van personeel en financiën betreft. gezamenlijke inkoop 
van en bij zorgaanbieders levert ook winst op.

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
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inFOrMatie VOOr De Kernen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Dank u wel voor uw stem!

U bent misschien al naar het 
stembureau geweest, of staat 
misschien op het punt dat te 
gaan doen. Of wellicht leest u 
DeMooiBernhezeKrant pas don-
derdag, nadat u woensdag uw 
stem heeft uitgebracht en het 
verkiezingsstof inmiddels weer 
een beetje is neergedaald.

Hopelijk hebt u op ons gestemd, 
of gaat u dat nog doen, maar 
wat u ook heeft gestemd: we 
willen u graag hartelijk danken 
voor uw stem. Dank u wel dat 
u de moeite hebt gedaan om 
naar het stembureau te gaan, 
dank u wel dat u middels het 
rode potlood uw mening heeft 
laten gelden. Dank u wel, voor 
uw betrokkenheid bij ons mooie 
Brabant.

Want ja, los van al het verkie-
zingsgeweld, waarbij vooral de 
tegenstellingen in plaats van 

datgene dat ons bindt worden 
benadrukt, staan al die verschil-
lende partijen, al die verschillen-
de kandidaten voor hetzelfde 
doel: het belang van Brabant.
Stuk voor stuk zijn al die kandi-
daten op al die lijsten betrokken 
bij het welzijn van de Brabanders 
en samen vormt een deel van 
deze mensen de komende jaren 
het bestuur van de provincie en 
het waterschap. Zij zullen zich 

met hart en ziel inzetten voor 
ons allemaal.
Daarom willen we u bedanken 
voor uw steun en vertrouwen, 
voor uw stem voor Brabant.
En mocht u uw stem nog niet 
bepaald hebben, wij maken uw 
vertrouwen graag waar! 

CDA, altijd in de buurt!

Adri School - Heesch - Kandidaat Waterschapsverkiezingen, lijst 1, nummer 7 
Ezra Leeger- Nistelrode - Kandidaat verkiezingen Provinciale Staten, Lijst 2, nummer 14 

cda.nl/bernheze

samen doorpakken
Toen ik een aantal jaren geleden 
politiek actief werd in Bernheze 
was dat omdat ik me wilde in-
zetten voor het beter informeren 
van inwoners. Voor het meer 
betrekken van inwoners. 

En vooral om, in samenwerking 
met anderen, het leven in Bern-
heze zo goed en gezond moge-
lijk te maken, met gelijke kansen 
voor iedereen. Bernheze is een 
fijne plek om te wonen, maar 
de lucht die we inademen bevat 
vaak te veel ongezonde stoffen. 
Om onze leefomgeving echt 
schoner te maken, werken we 
samen met onze buurgemeen-
ten en de provincie.

Daarnaast zie je steeds meer 
zonnepanelen op het dak van 
stallen. Samenwerken en elkaar 
begrijpen, is hierin erg belang-
rijk. Samen doorpakken ook. 
Dat geldt ook voor andere vor-

men van zorg voor milieu en 
klimaat. Want iedereen kan 
meedoen. D66 vindt dat inwo-
ners van Bernheze, die zonne-
panelen op hun dak plaatsen, 
of kiezen voor isolatie van hun 
huis of een warmtepomp, niet 
gestraft moeten worden middels 
een hogere OZB. Om dit veilig te 

stellen dienden wij een motie in. 
Tot onze verbazing is deze niet 
aangenomen. Wat voor signaal 
is dit? 

Annemiek Boellaard, 
fractievoorzitter D66 Bernheze

bernheze.d66.nl

Een partij kiest u zelf, ook al zijn 
het er wel een hoop. Breng uw 
opties terug door die partijen 
weg te strepen, waarvan u weet 
dat deze niet bij u passen. Van de 
overgebleven partijen kunt u dan 
de partijprogramma’s bekijken of 
een online stemwijzer raadplegen. 

Woensdag 20 maart kunt u 
stemmen voor het Waterschap 
en de provincie. De nieuw geko-
zen Provinciale Staten kiezen op 
27 mei dan weer de leden van de 
Eerste Kamer.

De provincie is verantwoordelijk 
voor duurzame ruimtelijke ont-
wikkeling, milieu, klimaat, ener-
gie, natuur, openbaar vervoer, 
economie, culturele infrastruc-
tuur en monumentenzorg. 

En, zeer belangrijk ook, zij houdt 
toezicht op de waterschappen en 
de gemeentes. 

Uw stem is dus ook deze keer 
weer van groot belang. Zowel 
voor de provincie als voor de lan-
delijke politiek. Misschien wilt u 

dat er veel verandert, misschien 
vindt u het allemaal wel de goe-
de kant op gaan. Maar hoe ho-
ger de opkomst is, hoe duidelij-
ker het afgegeven signaal is. 

De VVD zet zich ook de komen-
de periode in om ons land veilig, 
welvarend en stabiel te houden. 
Een stem op de VVD is een stem 
vóór Nederland! 

KIES VOOR DOEN! 

info@vvdbernheze.nl

stemrecht  

Het stemrecht is uw belangrijkste recht. gebruik dat ook. Enkel uw identi-
teitskaart en stempas meenemen en een van de vele stemlokalen bezoeken, 
meer wordt er niet van u verwacht. Maar op wie moet u stemmen? Uiteraard 
stelt de VVD uw stem zeer op prijs maar, veel belangrijker, ga vooral stem-
men!

Mark van de Ven, burgerlid Commissie Bestuur en Strategie VVD-Bernheze

Aantallen die ongezond klinken, 
hebben de afgelopen jaren be-
wezen dat ook te zijn. Een groot 
aantal boeren verdient amper 
nog hun brood met deze manier 
van boeren en tegelijkertijd sta-
pelen de gezondheidseffecten 
voor de omgeving zich op. Het 
zijn de banken die grootschalige 
veebedrijven in leven houden 
voor eigen financieel gewin, ter-
wijl de omgeving blijft zitten met 
ongezonde, vervuilde lucht en 
stank en de dieren lijden. 

Daarop moeten overheden gaan 
ingrijpen. De grootschalige ge-
zondheidseffecten die intensieve 
veehouderijen met zich mee-
brengen leiden tot steeds meer 
problemen voor de toekomst 
van onze dorpen, de gezondheid 
van onze inwoners en de leef-

baarheid van het buitengebied. 
Op dit moment al is het in het 
zuiden van onze gemeente on-
mogelijk te bouwen in gebieden 
waar geen verhoogd gezond-
heidsrisico is voor de bewoners. 

Als we zo doorgaan, zadelen we 
toekomstige inwoners van onze 
dorpen op met een slechtere, in 
plaats van betere, kwaliteit van 
leven en een kortere levensver-
wachting. 

Dat kan een overheid nooit wil-
len. Daarom moet de gemeente 
wat Progressief Bernheze betreft 
actief aan de slag om de veehou-
derijen te helpen snel een omslag 
te maken naar gezond boeren. 
Koeien in de wei, voer van een 
naastgelegen akker. Beter voor 
de boer, gezonder voor iedereen.

Ongezonde
business

In het buitengebied van onze gemeente 
vinden verspreid over 225 bedrijven zo’n 
7.000 geiten, 16.000 koeien, 400.000 
varkens en 2.000.000 kippen hun ‘thuis’. 
Dat betekent dat een veebedrijf gemiddeld 
10.000 dieren houdt en er voor elke inwo-
ner van Bernheze zo’n 80 dieren in ons bui-
tengebied vertoeven. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief 
Bernheze 

LOOSBROEK - Politiehonden-
vereniging Steeds Paraat uit 
Sint-Oedenrode organiseert za-
terdag 23 maart voor de derde 
keer een politiehonden prak-
tijkwedstrijd. 

Aan deze dag zullen een kleine 
dertig begeleiders met hun vier-
voeters deelnemen. Zij komen 
dit jaar voor een nieuwe uitda-
ging te staan, want ze gaan dit 
jaar namelijk voor het eerst met 
een nieuw reglement werken. 
Een try-out waar mogelijk in 
volgende edities een certificaat 
aan verbonden gaat worden. De 
honden worden dit jaar buiten 

hun moed en lef om een ver-
dachte onder verzwaarde om-
standigheden staande te hou-
den, ook getest op de kwaliteit 
van hun neus. Immers is een 
goede politiehond voorzien van 
een goede neus en veel lef.
Liefhebbers voor dit spektakel 
zijn uiteraard weer welkom bij 
Lunenburg Events & More aan 
de Dorpsstraat 39. 
Dit jaar zal de bekendste politie-
hond van Nederland, Bumper, 
als speciale gast aanwezig zijn. 
Fans kunnen een meet & greet 
met Bumper hebben van 15.30 
tot en met 16.00 uur en van 
19.00 tot en met 19.30 uur.

Derde editie Politie-
hond Praktijkwedstrijd
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Tekst?

20 Maart: eVen steMMen Zie oplossing pagina 34

wiL je een ZOeKertje PLaatsen?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wiL je een ZOeKertje PLaatsen?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

te KOOP

nieuwe DessO-
taPijttegeLs 
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. 

DageLijKs Vers
gePLuKte tuLPen
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

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.

tartaartjes € 1,10 per stuk   
sPeKLaPPen € 3,10 per 500 
gram.   
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss  
www.slagerijvandinther.nl

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.

aangeBODen

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

PeDiCure nisteLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf.

Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma. 

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

heB je autisMe en/
OF aDhD en Zin in een 
nieuwe sPOrt?
Doe mee met een proefles 
kanovaren op 30 maart/6 april 
van 13.00 tot 14.00 uur.
Meer info/contact via
www.wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651.

gitaar OF Bas sPeLen 
iets VOOr jOu? 
Aanbieding: gratis proefles plus 
vier introductielessen met 50% 
korting. Info: Facebook, Gitaarles 
Heesch Paul Wigchert of mail: 
paul.wigchert@hetnet.nl.

geZOCht

heLPenDe hanDen
Hand- en spandiensten?
Contacten leggen?
Waar ligt jouw talent?
Laat het ons weten via
info@pinksterfeestennistelrode.nl

geVraagD

ChauFFeur VOOr het 
wegBrengen Van 
ChaMPignOns
Een paar uur in de week.
Heeswijk-Dinther. Meer 
informatie: 0413-229006.

Lege CartriDges 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 

steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

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.

OuDe/KaPOtte 
COMPuters en LaPtOPs
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848. Hij pro-
beert deze nog te maken en er 
een goede plek voor te vinden.

OuDe/KaPOtte MOBieLtjes 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

DiVerse

rOMMeLMarKt 
Zondag 24 maart 2019 mfc 
de Dreef, Duivenakker 76, 
Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur. Voor 
inlichtingen 06-20888818.

KraLenateLier
Sint-Oedenrode. Weer 
open: 2 april, Kerkstraat 20, 
in ’t bakhuisje achter in de 
kruidentuin van de Gasthuisjes 
en VVV. Ook reparaties. 
Tel: 06-31230566. Tot gauw!   

mooiBernhezertjes

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:

Anne van der Aa
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Claudia Broeren-van 

Lieshout kan de 
staatsloten ophalen 
bij  Kantoorboek-
handel Paperpoint

Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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ER IS POLITIEKE DURF 
NODIG OM TE DENKEN 
IN KANSEN IN PLAATS 
VAN BEDREIGINGEN

Maar wie is erwin nu?
“Ik ben in 1974 geboren in het 
ziekenhuis in Veghel en na de 
basisschool naar het Mgr. Zwij-
sen College in Veghel gegaan en 
vervolgens naar de Landbouwuni-
versiteit in Wageningen, waar ik 
Zoötechniek (later Dierenweten-
schappen) heb gestudeerd. Ik ben 
getrouwd met Ilze en samen heb-
ben we vier kinderen, dochter Liz 
en zonen Jur, Raf en Sid. We wo-
nen aan de Nobisweg in Dinther.”

eVen wat KOrte 
antwOOrDen OM je nOg 
Beter te Leren Kennen
Hobby: “Voetbal, zowel buiten als 
binnen, en fietsen.”
Vakantieland: “Oostenrijk.”
Motto: “Denk in kansen, niet in 
bedreigingen.”
Beste eigenschap: “Openheid.”
Mijlpaal: “Voor de eerste keer va-
der worden.”
Een dag van baan wisselen met: 
“Mark Rutte.”

iK hOOrDe je trOts 
VOOr De KiLsDOnKse 
MOLen
“Maar ook het Kasteel, dat was 
mijn tweede optie. Daar tegen-
over is mijn vader opgegroeid in 
de boerderij op Kameren 4.”

heB je DOOr je stuDie 
OOK werK in Die 
riChting geKregen?
“Ik werk bij DLV Advies, een agra-
risch adviesbureau, vooral gericht 
op ontwikkelingen en bedrijven in 
het buitengebied. Ik ben verant-
woordelijk voor twee verkoopge-
bieden en naast het leidinggeven 
aan een team van specialisten, 
werk ik als projectleider ook zelf 
nog aan projecten.”

De weg naar De 
POLitieK?
“Vanaf oktober 2013 ben ik lid van 
het CDA en op 12 december 2013 
werd ik burgerlid van de commis-
sie Ruimtelijke Zaken. Dat ben ik 

tot 2018 gebleven. Daarna ben ik 
als raadslid gekozen en ben ik lid 
van die Commissie gebleven.”

Maar wat waren jOuw 
DrijFVeren Dan?
“Ik vond dat er veel besluiten op 
emotie genomen werden en (te) 
weinig op ratio. Ik heb in dit mooie 
blad wel eens een artikel geschre-
ven over emocratie en dat om-
schrijft mijn gevoelens precies. En 
als je vindt dat het anders moet, 
moet je gaan deelnemen, niet al-
leen erover praten. Daarnaast wil-
de ik wel op een andere manier bij 
mijn leefomgeving betrokken zijn 
en ook veel nieuwe mensen ont-
moeten.”

hOe BeVaLt De POLitieK je?
“Ik vind het erg leuk. Als CDA 
hebben we een grote, redelijk jon-
ge, fractie waarbinnen iedereen 
zijn specialisme heeft en dat ook 
kan inbrengen. We opereren als 

een echt team en dat maakt het 
alleen maar gemakkelijker om al-
lemaal heel veel inzet te leveren. 
Daarnaast is er een goede sfeer in 
de raad en gaan oppositie en coa-
litie met respect met elkaar om.”

heB je aMBities 
aLs wethOuDer, 
PrOVinCiaaL OF 
LanDeLijK?
“Nee, ik blijf gewoon raadslid en 

ben voor een volgende periode 
zeer zeker beschikbaar.”

OP 20 Maart VinDen 
VerKieZingen VOOr De 
PrOVinCie PLaats. je 
COLLega, eZra Leeger, 
staat VOOr het CDa 
OP PLaats 14, Dus we 
MOeten ZeKer gaan 
steMMen
“Natuurlijk moeten we gaan stem-
men! Zeker als we weten dat één 
stem al belangrijk kan zijn, zoals 
bleek bij de raadsverkiezingen in 
2018 tussen CDA en SP.”

het is tOCh jaMMer 
Dat we in De Pers niet 
geÏnFOrMeerD wOrDen 
OVer De DiVerse 
PrOgraMMa’s Die De 
PrOVinCiaLe Partijen 
heBBen
“Dat ben ik met je eens. Op tv 
neemt de landelijke politiek het 

over omdat de leden die straks in 
de provincies worden gekozen, 
vervolgens de leden van de Eerste 
Kamer gaan kiezen. Als daarin ver-
volgens een meerderheid zou ont-

staan voor de oppositie, kan het 
moeilijk zijn om wetten door de 
Eerste Kamer te krijgen. Overigens, 
maar dat is puur een persoonlijke 
mening, kunnen de provincies in 
mijn ogen op termijn worden op-
geheven als de gemeenten steeds 
groter worden en meer taken dich-
terbij de burger aankunnen.”

en De watersChaPPen?
“Die hadden bestuurlijk al lang bij 
de provincies ondergebracht kun-
nen worden. Uitvoerend is vanuit 
betrokkenheid nog een stap te 
ver.”

wat wiL je tijDens DeZe 
BestuursPeriODe nOg 
BereiKen?
“Op de eerste plaats optimale ou-
deren- en jeugdzorg, waarbij alle 
zorg via één loket te bereiken is. 
Verder wil ik gebruikmaken van 
de nieuwe omgevingswet, maar 
zeker ook van enige politieke durf, 

waarbij we denken in kansen en 
perspectief in plaats van bedreigin-
gen. Anders komen we niet tot de 
beoogde ontwikkelingen van ons 
mooie buitengebied.”

Gerard op bezoek bij...
Erwin van Kessel
Gerard op bezoek bij...
Erwin van Kessel

Erwin in gesprek met Gerard

WELKE BOODSCHAP HEB JE NOg VOOR BERNHEZE?
“Zonder vrijwilligers kan Bernheze niet bestaan. Met veel bewonde-
ring voor hun inzet vraag ik hen om hun steentje te blijven bijdragen.”

ELKE STEM IS BELANGRIJK OP 20 MAART

S T O R M  E N  R E G E N A C H T I G  W E E R  B R E N G T 

M I J ,  G E R A R D  VA N  D I J K ,  Z AT E R D A G 

9  M A A RT  VA N  N I S T E L R O D E  N A A R 

H E E S W I J K - D I N T H E R  V O O R  E E N  G E S P R E K 

M E T  H E T  C D A - R A A D S L I D  E RW I N  VA N 

K E S S E L ,  D I E  M E  U I T G E N O D I G D  H E E F T 

I N  D E  O N T VA N G S T R U I M T E  VA N  D E 

K I L S D O N K S E  M O L E N .  H I J  H E E F T  D E Z E 

L O C AT I E  G E K O Z E N  O M  D R I E  R E D E N E N . 

H E T  I S  E E N  G E W E L D I G  M O O I  P L E K J E 

C U LT U R E E L  E R F G O E D ,  H E T  W O R D T  O P 

E E N  FA N TA S T I S C H E  W I J Z E  G E R U N D  D O O R 

E N T H O U S I A S T E  V R I J W I L L I G E R S  É N  H E T 

I S  D E  P L E K  WA A R  Z I J N  M O E D E R  I N  1 9 3 8 

I S  G E B O R E N .  H E L A A S  I S  O P  D E Z E  P L E K 

O O K  Z I J N  O PA  O V E R L E D E N .  N A  E E N 

T U S S E N P E R I O D E  VA N  T I E N  J A A R  I S  H E T 

M O L E N A A R S B E D R I J F  D AT  E RW I N ’ S  O PA 

D R E E F  D O O R  Z I J N  T W E E  O O M S , 

C O  E N  A D  P O T T E R S ,  O V E R G E N O M E N .

Erwin bij de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther Foto’s: @DMBK
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Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Wie pakt uit? 

2. Welke voorstelling speelt toneelvereniging Efkes Anders?

3. De hoeveelste editie van Vorstenbosch ‘Kwist was het afgelopen weekend?

4. Over welke planeet geeft Sterrenwacht Halley een lezing?

5. Welke voorstelling speelt toneelvereniging Arcadia?

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 25 maart 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

Winnaar vorige week: 
Bart Sperber

Het antwoord was:
DRAAK

haar Lokaal 
HEESCH - Vorige week zondag was het feest voor Ingrid Marfil van 
Haar Lokaal. 

Na een flinke verbouwing stond er die middag een receptie op de 
agenda ter gelegenheid van de opening van Haar Lokaal, de comple-
te kapsalon voor iedere vrouw. 

Met familie, vrienden en klanten werd er geproost op het succes van 
Haar Lokaal en onder het genot van een hapje en een drankje werd 
het een erg gezellige middag.
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Een team bestaat bij voorkeur uit 
twee personen, maar het mogen 
ook drie personen zijn. Elk team 
maakt één gang van een drie-
gangendiner en serveert deze 
gang bij hen thuis voor twee an-
dere teams. Er is de mogelijkheid 
om aan te geven welke gang de 
voorkeur heeft om te koken; hier 
wordt zoveel mogelijk rekening 
mee gehouden. Het is natuur-

lijk niet noodzakelijk om met je 
eigen partner mee te doen. Elke 
samenstelling is mogelijk, zolang 
het maar een dorpsgenoot is 
of is geweest; op veler verzoek 
hebben wij dit aangepast! Er 
zijn geen kosten verbonden aan 
deelname, behalve natuurlijk 
de kosten die je als team maakt 
voor jullie eigen gerecht. 

Je kunt je inschrijven tot 18 april 
via www.nisseroiaandekook.nl.

Hoe gaat het verder in zijn werk? 
Een week van tevoren, zaterdag 
11 mei, krijg je via een mail te 
horen welke gang jullie team 
mag gaan koken voor zes tot 
maximaal acht personen; dit is 
inclusief jullie eigen team. Op 
de dag van het evenement, za-
terdag 18 mei, verwachten wij 
één van de teamleden tussen 

15.30 en 17.00 uur bij Eet-
café ’t Pumpke. Daar ont-
vangen jullie een envelop 
waarin staat waar jullie 
deze avond verwacht wor-
den om het voorgerecht te 
gaan eten. Ook diegenen 

die het voorgerecht maken 
worden verwacht omdat zij 

een envelop krijgen waarin staat 
waar later het hoofdgerecht ge-
geten gaat worden.

De avond zelf
Op de avond zelf zorgen alle 
teams ervoor dat ze om 18.15 
uur bij het adres van het voorge-
recht zijn. Daar heb je ruim een 
uur de tijd om gezellig te tafe-

len. Om 19.30 uur openen jullie 
de envelop waarin staat waar 
elk team het hoofdgerecht gaat 
eten. Elk team zorgt ervoor dat 
het om 19.45 uur op het adres 
van het hoofdgerecht aanwezig 
is. Als jullie het hoofdgerecht 
mogen maken, dan is het dus 

handig dat jullie een gerecht kie-
zen dat snel klaar is! 

Om 21.15 uur openen jullie de 
envelop waarin staat waar elk 
team het nagerecht gaat nutti-
gen. Wederom gaat ieder team 
naar een ander adres. Om 21.30 

uur worden jullie verwacht op 
het adres van het nagerecht. 

Ná het nagerecht, vanaf 22.45 
uur, is er de mogelijkheid om 
met alle teams na te borrelen bij 
Eetcafé ’t Pumpke. 
Niet verplicht, maar wel gezellig! 

samen aan tafel met nisseroise dorpsgenoten
VIERDE EDITIE NISSEROI AAN DE KOOK 

NISTELRODE - Tijdens Nisseroi aan de kook wordt Nistelrode voor een avondje omgetoverd tot één 
groot en gezellig dorpsrestaurant. Of liever gezegd, heel veel dorpsrestaurantjes bij Nisseroise mensen 
thuis! Met voor iedere gang wisselende koks, wisselende locaties én wisselende gasten. Nogmaals wil-
len wij, Silvia Hermans, Ine de Lorijn en Benita van den Oever, benadrukken dat het hier niet gaat om 
een kookwedstrijd! De gezelligheid en het beter leren kennen van dorpsgenoten is de gedachte achter 
Nisseroi aan de Kook. 

We zien jullie 
graag bij 

Nisseroi aan 
de Kook! 
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bernheze BOuwt

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

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

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

gereedschap over?
geef het een tweede le-
ven in de Derde wereld!
Inzamelingsactie vanuit parochie De Goede Herder

BERNHEZE - Solidariteitswerk-
plaats Uden en omgeving biedt 
praktische ontwikkelingshulp 
door het inzamelen, opknappen 
en versturen van gereedschap 
naar ontwikkelingslanden. 

Met gerecycled gereedschap hel-
pen zij startende ondernemers. 
Zo krijgt jouw oude gereedschap 
een tweede leven en geef je de 
mensen daar een toekomst. Wie 
in Geffen, Heesch, Nistelrode, 
Nuland, Vinkel of Vorstenbosch 
woont kan vanaf 19 maart over-
bodig of verouderd gereedschap 
inleveren bij de plaatselijke kerk 
van de parochie De Goede Her-
der. Als materialen te groot zijn 
om mee te nemen kan het bij je 

thuis worden opgehaald!
Er wordt gestart met de actie op 
19 maart omdat dat de feestdag 
van Sint Jozef is. Jezus leerde van 

hem het beroep van timmerman 
en deelde zo met ons de dage-
lijkse inspanning en voldoening 
die je uit werk kunt halen. Het 
hebben van betaalde arbeid be-
tekent niet alleen dat je een in-
komen hebt, maar dat je je ook 
erkend voelt als burger in onze 
maatschappij. Met je oude ge-
reedschap bied je mensen in 
de Derde Wereld toegang tot 
betaald werk en zo de kans tot 
zelfontplooiing en de mogelijk-
heid een zinvolle bijdrage te le-
veren aan de samenleving. De 
inzamelingsactie duurt tot 1 mei, 
de Dag van de Arbeid. 

Voor meer informatie bel 
0412-451215 of mail naar 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

erkend voeLen aLs 
burger in onZe 
maatsChaPPiJ

Duidelijk (g)een zebrapad

Zebrapad in Nistelrode aan Laar

tekst
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

LOOSBROEK - Vorige week vond het Energiecafé van BECO plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd een 
presentatie gegeven over warmtepompen. De voor- en nadelen werden uitgebreid toegelicht, evenals 
de zaken waar men rekening mee dient te houden. Daarnaast maakte iedereen goed gebruik van de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Juist die vragen boden de gele-
genheid specifieke onderwerpen 
te verduidelijken en van elkaar 
te horen wat er leeft over het 
onderwerp. Cruciale adviezen 
kwamen boven: “Eerst zorgen 
dat het huis goed geïsoleerd is, 
alvorens aan een warmtepomp 
te beginnen.” 

Vervolgens aan de slag met de 
BECO-rekentool. Een aantal 
technici uit de BECO-organisatie 
waren aanwezig om samen de 
rekentool te vullen en interpre-
teren. Hierbij werden allerhande 
kwesties over warmtepompen en 

wat daarmee samenhangt nader 
besproken.

Ieder huis en verbruik is uniek, 
waardoor een berekening geen 
exacte voorspellingen kan doen. 
De tool geeft wel een idee van de 
capaciteit van de warmtepomp, 
investeringen, gebruikskosten en 
terugverdientijden. 

Aan het Energiecafé namen on-
geveer 50 inwoners deel waar-
van 6 BECO-technici. Gezien de 
opkomst en de levendigheid van 
de gesprekken was de avond 
zeer geslaagd. Dit helpt ons weer 

een stap verder op de lange weg 
naar duurzame energie voor alle 
huishoudens in Bernheze! 

Op dit moment biedt BECO le-
den al een ‘keukentafel gesprek’ 
om hen te begeleiden bij vragen 
en advies in de aanschaf van 
zonnepanelen. Dit aanbod zal 
worden uitgebreid om ook te on-
dersteunen bij de toepassingen 
van warmtepompen.

Wil jij ook met de rekentool aan 
de slag, of onafhankelijk advies 
van een plaatsgenoot? Ga naar 
onze site voor meer informatie.

inwoners werken samen aan 
duurzame energie thuis

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl

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

BEREGENING

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Laad-palen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
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eindelijk herinrichting graafsebaan heesch
HEESCH - De graafsebaan in 
Heesch stond al lang op de no-
minatie voor herinrichting in ver-
band met onveiligheid en verou-
dering, maar door de recessie in 
2008 is dit alsmaar uitgesteld.

In 2016 nam een aantal bewo-
ners het initiatief om wederom 
het ambtelijk apparaat aan te 
spreken, maar in eerste instan-
tie helaas zonder succes. Daar-
om zijn toen de drie grootste 
politieke partijen uitgenodigd, 
waarvan de plaatselijke SP bin-
nen een week bij ons aan de 
tafel zat, CDA en D66 volgden 
al snel. In december 2016 werd 
een motie aangenomen en kon-
den de plannen voor herinrich-
ting uitgewerkt worden.
Vanaf het begin was er sprake 

van een goede participatie van 
en met de bewoners en de ge-
meente en eind 2017 lagen de 
eerste schetsen op tafel. In een 

viertal sessies werden bewoners 
door de gemeente meegenomen 
in het ontwerp van de nieuwe 
Graafsebaan waarin terdege re-
kening werd gehouden met de 
wensen van de bewoners.
Gezien de vrij hoge snelheden op 
de Graafsebaan, waar een snel-
heid geldt van 50 kilometer per 
uur, was de weg zeer onveilig en 
was het regelmatig raak bij de 
twee verkeerssluizen. Snelheden 
van ver boven de 100 kilometer 

per uur waren geen uitzonde-
ring! Nu in 2019 gaat het echt 
gebeuren en wordt de weg van 
25 maart tot medio november 

afgesloten om volledig heringe-
richt te worden. De bewoners 
zijn blij dat er eindelijk, na zoveel 
jaren, gestart wordt en zij een 
nieuwe en veilige weg krijgen. 
Ze vinden dat de samenwerking 
met de gemeente op een pretti-
ge manier is verlopen. 

Peter Sleegers en 
Maria van Lent,
Bewoners Graafsebaan en 
initiatiefnemers.

bernheze BOuwt

Door hoge snelheden was de weg zeer onveilig en 
was het regelmatig raak bij de twee verkeerssluizen

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   RamenAanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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Tegen 18.00 uur stonden de teamcap-
tains van de 36 ingeschreven teams al 
bij café De Ketel in de rij om het lijvige 
quizboek op te halen om vervolgens snel 
terug te keren naar het eigen crisiscen-
trum. De deelnemers hadden dit jaar 
de handen vol aan de vele opdrachten. 
Behalve veel zoekwerk op internet en 

bij andere hulpbronnen, moest er ook 
van alles gemaakt worden, zoals een vi-
deoclip, een elpeehoes en een hart van 
scoubidou-touwtjes. Het quizboek stond 
uiteraard vol met vragen, maar daarnaast 
moesten er vragen gevonden worden 
achter QR-codes die in het dorp hingen. 
Bovendien werd een viertal vragen ge-
steld via radio NOS-TOS. 

geheime opdrachten
Net als vorig jaar waren er dit jaar ook 
weer drie geheime opdrachten op loca-
tie. Om 19.00 uur gingen de teams even 
terug in de tijd. In gemeenschapshuis De 

Stuik kwamen twintig voorwerpen voor-
bij op de lopende band, zoals dat in de ja-
ren ‘70 gebeurde in het populaire tv-pro-
gramma ‘Eén van de Acht’. Een uur later 
werd een afgevaardigde van het team 
verwacht bij manege Avenir om daar zo 
lang mogelijk op een mechanische ro-
deostier te blijven zitten. Voor sommige 

deelnemers duurde die activiteit slechts 
twee seconden... De climax van de ge-
heime opdrachten was om 22.00 uur, 
wederom in gemeenschapshuis De Stuik. 
Ieder team kreeg de opdracht om één 
teamlid te schminken en verkleden als 
een heuse dragqueen. 
De organisatie was er nog even bang 
voor dat de nuchtere Vorstenbosschena-
ren hier niet in mee zouden gaan, maar 
het resultaat was echter verbluffend. On-
der aanvoering van twee Amsterdamse 
dragqueens flaneerden ruim 30 opgedof-
te ‘mannen’ en enkele vrouwen als vol-
leerde mannequins over de catwalk. Dit 
leverde uiteraard de nodige lachsalvo’s 
en waarderend applaus op.

Nadat rond middernacht iedereen zijn 
boek had ingeleverd, werd er in café 
De Ketel nog flink nagefeest, gebuurt 
en gediscussieerd over de verschillende 
opdrachten. De organisatie gaat de ko-
mende weken aan de slag om alles na te 
kijken. Op zaterdag 30 maart wordt op 
een feestavond in gemeenschapshuis De 
Stuik de uitslag bekend gemaakt.

geslaagde vierde Vorsten-
bosch ‘kwist

VORSTENBOSCH - Heel het dorp was op zaterdag 16 maart weer in de ban van 
Vorstenbosch ‘kwist. Naast de vele vragen, puzzels en doe-opdrachten was de mo-
deshow met 36 dragqueens het hoogtepunt van de avond.

36 dragqueens op het podium

Met de open dagen wordt ook gevierd 
dat Van den Bosch Tuin & Terras precies 
dertig jaar geleden begon, al bestaat het 
familiebedrijf eigenlijk véél langer. 
“Mijn overgrootvader begon in 1895 de 
Eerste Noord Brabantse Betonwarenfa-
briek”, vertelt Wilbèr die in 1988 Bosch 
Beton overnam van zijn vader. “We ver-
kochten daarnaast steeds meer tuinde-
coraties en sierbestratingen die niet van 

beton waren en hebben onze naam daar-
om veranderd in Van den Bosch Tuin & 
Terras.” 

Tijdens de open dagen op zaterdag 23 
maart van 9.00 tot 17.00 uur en zondag 
24 maart van 12.00 tot 17.00 uur heeft 
Van den Bosch Tuin & Terras óók nog 
héle mooie aanbiedingen! Zie ook 
www.vandenboschtuinenterras.nl.

Van den Bosch tuin & terras 
start tuinseizoen met open dagen
UDEN - Benieuwd naar de nieuwste trends voor in de tuin? Bezoek dan de open 
dagen op zaterdag 23 en zondag 24 maart bij Van den Bosch Tuin & Terras aan de  
Kromstraat 6 in Uden. Daar is echt alles te vinden wat een tuin mooi en prettig 
maakt. “Bijna alles”, lacht Wilbèr van den Bosch, “we hebben alles voor in de tuin 
dat je geen water hoeft te geven.” 

ieder team kreeg de opdracht om één teamlid te 
schminken en verkleden als een heuse dragqueen
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aan het werk

Ben jij dienstverlenend ingesteld en heb jij een passie voor tuin en 
dier? Weet jij met jouw enthousiasme en oprechte interesse klanten te 
adviseren? Ben je graag allround bezig en ben je een echte aanpakker?

Wegens de groei van de winkel, zoeken we een extra aanvulling op het 
team!

Functieomschrijving
In deze functie ondersteun je de eigenaren en je collega’s bij het reilen 
en zeilen van de winkel . Je beheert verschillende assortimentsgroepen 
op het gebied van prijs, promotie, presentatie en communicatie. Samen 
met je collega’s ben je het gezicht van Van Lieshout dier & tuin. Je zet 
daarom altijd een stap extra voor klanten die de winkel bezoeken en 
geeft hen persoonlijke aandacht.

Hiermee zorg je ervoor dat de klanten met een tevreden gevoel de 
winkel verlaten. Daarnaast steek je graag je handen uit de mouwen. Je 
zorgt ervoor dat de winkel er altijd netjes bij ligt. De winkel heeft ook 
een eigen webshop. Je zorgt ervoor dat de bestellingen op de juiste 
manier worden verwerkt en verzonden. Je beantwoord vragen van 
klanten per mail of op de website.

Interesse?
Heb je na het lezen van de vacature interesse om bij ons te komen 
werken? Reageer dan snel via email of neem telefonisch contact op. 
Mocht je nog vragen hebben over de functie of over onze organisatie 
neem dan contact op via info@vanlieshoutdier-tuin.nl of 0413-291403.

Assistent
bedrijfsleider (m/v)
32/40 uur

Vacature 
Adviseur Schadeverzekeringen 

Zakelijk en Particulier
Wijssens Financieel Advies is een onafhankelijk advieskantoor op het 
gebied van woninghypotheken, levensverzekeringen, particuliere- en 

zakelijke schadeverzekeringen en inkomensvoorzieningen. Wij hebben 
vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen en Bernheze.

Voor de vestiging Bernheze in Nistelrode zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste en flexibele:

Buitendienst adviseur schadeverzekeringen

Heb je interesse, stuur dan uiterlijk 1 mei je CV voorzien
van motivatiebrief naar schade@wijssens.nl. 
www.wijssens.nl | 0412-610307 | 073-3030075

Wij Bieden:
• Een prettige werksfeer
• Flexibele werktijden
• Een marktconform salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Ondersteuning van ervaren gedreven collega’s

Wij VrAgen:
• Diploma’s WFT basis, WFT particulier- en zakelijk schade
• HBO werk- en denkniveau
• Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met zakelijke 
 schadeverzekeringen
• Bekendheid in zowel de  schadeverzekeringsbranche als 

in de lokale omgeving van Bernheze en de regio’s Uden, 
Veghel en Oss

Op weg van Veghel naar ‘s-Hertogenbosch ligt hét ‘Kasteel van Brabant’ 
- Kasteel Heeswijk, indrukwekkend middelpunt van Landgoed Heeswijk! 
Jaarlijks ontvangt het kasteel vele bezoekers uit binnen- en buitenland.
Ter versterking van het team van vrijwilligers zoeken wij

Gastvrije vrijwilligers
- Voor de ontvangst en het weg wijzen van bezoekers in het museum 

zoeken wij enthousiaste gastvrouwen/-heren
- Voor de kaartverkoop en verkoop van souvenirs in de museumwinkel, 

gastvrije kassamedewerkers
- Steeds meer internationale bezoekers komen naar het kasteel. Beheers jij 

een of meer vreemde talen, kom je oriënteren als Internationale gids!
- Word jij enthousiast om kinderen alles te vertellen over het kasteel? 
 Wij zoeken kinder- en/of schoolgidsen!
- Past het verzorgen van de collectie van het kasteel bij jou en draag 

je graag bij aan het behoud van het kasteel en landgoed? Dan is het 
Collectieteam of Team Techniek zeker iets voor jou!

Interesse in een van deze vrijwillige functies en wil je deel 
uitmaken van een enthousiast team? Kom langs voor een 
vrijblijvende kennismaking op: Zondag 24 maart a.s. tussen 
12.00 en 14.00 uur.

Voor meer informatie:
0413-292024 / www.kasteelheeswijk.com

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant in

HeesWijK-DintHer
Ongeveer 145 kranten
Eikenhoek, Aerdenburgh, Brouwersstraat, Retselseweg, De Dageraad en 
De Morgenstond

Ongeveer 130 kranten
Zandkant, Heide, Heibloemsedijk, Zandkantsehoeve, Dopheiweg, 
Kaathovensedijk, Rukven, Heescheweg, Meerstraat en Jan van den 
Boomstraat.

Heeey jij daar!
vanaf 13 jaar

extra
zakcentjebijverdienen?

interesse?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

Het Curriculum 
Vitae 

De juiste afkorting van curri-
culum vitae is cv. Het doel van 
jouw cv is in de eerste plaats 
jezelf en je vaardigheden bij 
een mogelijke werkgever aan 
te prijzen. Werkgevers willen 
een cv zien waaruit naar voren 
komt wat de kandidaat kan, 
hoe effectief hij is en waarom 
juist die kandidaat uitgeno-
digd moet worden voor een 
gesprek.

Traditioneel bevat een cv een 
overzicht van je opleiding, 
werkervaring en interesses. 
Het licht toe waarom je wel 
of niet geschikt bent voor die 
bepaalde baan.

In de tweede plaats is het cv 
een leidraad bij het inschatten 
van jouw succes in de toe-
komst aan de hand van wat je 
in het verleden gedaan hebt. 
Een cv is een korte schets, 
geen autobiografie.

een Cv is een korte 
sChets, geen 

autobiografie

Vrijwillige chauffeur
DeMooiBernhezeKrant
BERNHEZE - Elke woensdagmiddag wordt de auto volgeladen met stapels kranten en zo 
klaargemaakt voor een rondje Bernheze. In elke kern zijn er legplaatsen voor DeMooiBern-
hezeKrant, op sommige plaatsen liggen drie kranten en op sommige plaatsen wel vijftig 
stuks; dit om de bezoekers van deze punten zoals diverse benzinestations, het gemeente-
huis, horeca en supermarkten de mogelijkheid te geven onze krant in hun bezit te krijgen. 
Verhalen van de buurman, je nichtje of een oude schoolvriend blijven ook voor degene met 
een nee/nee sticker voorzien van een krant. 

VACATURE
Voor het ‘rondje Bernheze’ zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die op woensdagmiddag wat 
tijd vrij wil maken voor deze eervolle taak. Je gaat meestal met z’n tweeën op pad en het 
duurt ongeveer twee uur... mits je de koffie niet overal aanneemt die aangeboden wordt! 
Een rijbewijs is noodzakelijk maar een auto niet, want er staat een auto klaar bij ons kantoor 
in Nistelrode. 
Interesse? Mail naar info@demooibernhezekrant of bel 0412-795170. 
We verwelkomen je graag in ons team!
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Allround medewerker
gezocht

Voor ons bedrijf De Maashorst Minigolf in Schaijk, 
zijn wij op zoek naar leuke collega’s.

Heb je zin om wat bij te verdienen in de komende maanden 
en lijkt een baantje in de horeca je leuk?

Ben je 16 jaar of ouder en heb je ervaring in de horeca, hou 
je van hard werken in een jong en gezellig team?

Dan ben jij de persoon die we zoeken!
Stuur je motivatie naar: info@demaashorstminigolf.nl

Het informatiepunt zal vanaf 
april tot en met oktober geo-
pend zijn tijdens de openingstij-
den van CC Servaes en ook op 
zaterdag. 

Met name voor de zaterdag 
worden er vrijwilligers gezocht 
die bezoekers kunnen informe-
ren over aanwezig folderma-
teriaal, onder andere fiets- en 
wandelkaarten, die (streek-) 
producten kunnen verkopen en 
enthousiast zijn over de beziens-
waardigheden in ons eigen dorp 

en directe omgeving. De opzet 
is om een poule samen te stel-
len van enthousiaste vrijwilligers 
die bijvoorbeeld één keer per 
maand een zaterdag bezoekers 
gastvrij ontvangen tussen 10.00 
en 14.00 uur. 

Voor meer informatie en/of aan-
melden kun je bellen of mailen 
naar:
Elly vd Broek, 06-42407562 
of fam.vdbroek@outlook.com
Tonny vd Ven, 06-20216398 
of secretariaat@ccservaes.nl.

Binnenkort te openen 
VVV-informatiepunt in 
CC Servaes zoekt nog 
vrijwilligers

HEESWIJK-DINTHER - Begin april 2019 zal er in CC Servaes een 
VVV-informatiepunt geopend worden. Hiervoor worden vrijwilli-
gers gezocht. 

Op zaterdag in wedstrijd twee 
mochten de instap D2 turnsters 
Elin en Feliz hun allereerste wed-
strijd ooit turnen. Zij hebben 
beide een erg nette wedstrijd 
geturnd. Elin behaalde in totaal 
44.000 punten en werd daarmee 
30ste. 

Feliz behaalde totaal 51.100 
punten en werd daarmee vijfde. 
Zij plaatst zich daarmee voor de 
regiofinale. Ook werd Feliz eer-
ste op brug en mag ze op dit toe-
stel door naar de toestelfinale.
In wedstrijd drie baan 1 mocht 

jeugd 1 D2 turnster Loes haar 
wedstrijd turnen. Na een goede 
wedstrijd wist zij in totaal 43.450 
punten bij elkaar te turnen en 
werd daarmee 23ste.

In wedstrijd drie baan 2 was het 
de beurt aan senioren divisie 5 
met turnsters Laurie en Celina. 
Ook zij hebben laten zien wat 
ze kunnen. Laurie werd met een 
puntentotaal van 36.550 24ste. 
Celina werd met een puntento-
taal van 39.550 14de en stroomt 
daarmee door naar de regiofina-
le. Ook heeft zij zich geplaatst 

voor de toestelfinale vloer.

Op zondag was het de beurt 
aan de jeugd 2 divisie 5 turnsters 
Marit en Tessa. Beide turnden ze 
een hele goede wedstrijd, met 
als resultaat voor Tessa een 15de 
plaats met een puntentotaal van 
38.800. 

En voor Marit een 10de plaats 
met een puntentotaal van 
40.650. Beide plaatsten zij zich 
voor de regiofinale. Ook plaatst 
Marit zich voor de toestelfinale 
vloer.

Voorwedstijden D2 en divisie 5 HGC

DEURNE/HEESCH - Afgelopen weekend werden de voorwedstrijden voor de D2 en divisie 5 turnsters 
georganiseerd in Deurne waaraan verschillende turnsters van HGC uit Heesch hebben deelgenomen.

turnen

Na een half uur scoorde Thijs Lu-
nenburg de 0-2 na een pass van 
Yorick van de Rakt, door van 
afstand de keeper van HSE te 
verrassen. Vlak voor rust besliste 
Roy van de Wielen de wedstrijd 
door een corner van Ramon Ké-
zér ineens van kortbij binnen te 
schieten.

Ook na rust was WHV veel ster-
ker en kreeg het meer dan ge-
noeg kansen om goals te maken. 
Thijs Lunenburg maakte net na 
rust zijn derde van de middag 
na een assist van Yorick van de 
Rakt. Het hoogtepunt van de 
middag werd verzorgd door 
rechtsback Niels van de Wielen, 

die uit een corner de bal kreeg 
van Thijs Lunenburg en met een 
hakje zorgde voor de 0-5. 
In de laatste tien minuten maak-
te HSE nog een eigen doelpunt 

na een goede actie van Roel Lu-
nenburg. Even later maakte Roel 
Lunenburg uit een mooie pass 
van Tim Buunen de laatste van 
de middag, 0-7.

WHV wint eenvoudig van HSE
voetbal

EINDHOVEN/LOOSBROEK - WHV begon de eerste tien minuten sterk en probeerde HSE vroeg onder 
druk te zetten. Daarna kwam HSE beter in het spel, maar uit een counter kwam WHV na een kwartier 
op voorsprong. Ramon Kézér stuurde Thijs Lunenburg op links weg, die na een lange rush de bal knap 
met links hard hoog in het doel schoot. HSE had zijn beste fase na dit doelpunt, maar trof eenmaal de 
paal vanuit een vrije trap en zag vervolgens keeper Vince Somers schitterend redden op een schot van 
dichtbij. 

Eenvoudige overwinning voor Avesteyn
R AV E N S T E I N / H E E S W I J K - 
DINTHER - Afgelopen (regen-
achtige) zondagmiddag mocht 
het vaandelteam van Avesteyn 
aantreden tegen de nummer 7 
van de competitie; SDDL.

Het veld was ondanks de om-
standigheden goed bespeelbaar. 
SDDL begon fel aan de wed-
strijd, echter na een kwartier 
werd Avesteyn dominanter en 

werd er onterecht een doelpunt 
van Joost Goijaarts afgekeurd 
wegens vermeend buitenspel. 
Vijf minuten later was het alsnog 
raak dankzij een goal van Dries 
Heerkens na goed terugkoppen 
van Martijn Swartjes. 
Avesteyn was de aanvallende 
ploeg met hier en daar enkele 
kansjes. Gescoord werd er ech-
ter niet meer. 
Avesteyn kwam de tweede helft 

feller uit de kleedkamer dan de 
thuisploeg. Dit resulteerde dan 
ook in de tweede goal van de 
bezoekers. Wederom was het 
Dries Heerkens die naar goed 
doorgaan de bal het laatste zetje 
gaf, 0-2 voor Avesteyn. 

In het resterende deel van de 
wedstrijd bleef Avesteyn domi-
neren, gaf niks weg en voetbal-
de de wedstrijd goed uit. 

voetbal
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Op deze manier wil Altior ande-
re kinderen kennis laten maken 
met korfbal, zo’n toffe sport! 
Maar mocht jij iemand kennen 
die bij Altior die korfbalt? 

Laat het haar weten dat je ook 
graag wilt komen of anders meld 
je je gewoon aan via 
vriendentraining-altior@outlook.com
en je krijgt dan zo snel mogelijk 
een uitnodiging. 

De trainingen zijn voor Welpen 
van 11.00 tot 12.00 uur, voor de 
E’s van 12.00 tot 13.00 uur en 
voor de D’s van 13.00 tot 14.00 

uur. Meld je aan en train lekker 
een uurtje mee met je vriendin. 

Tot dan!

Vriendinnentraining bij altior
HEESWIJK-DINTHER -  Korfbalvereniging Altior organiseert zater-
dag 13 april een vriendinnentraining vanaf 11.00 tot 14.00 uur. Deze 
training is bedoeld voor de welpen tot en met de D’s. Alle kinderen 
die spelen bij Altior mogen vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen, 
neefjes, nichtjes enzovoort uitnodigen om met hen mee te trainen 
bij Altior aan de Droevendaal 1. 

nieuwe tenues voor heeswijk/avesteyn dames 2

Net als het team en de staf wa-
ren ook beide voorzitters Peer 
Verkuijlen en Wilson Bosch zeer 
in hun nopjes met de nieuwe te-
nues. Op het gebied van water-
behandeling, beregening, pom-
pen en dergelijke kun je terecht 
bij Van den Akker Aquaservice. 
GreenMax levert een totaalpak-
ket aan producten specifiek voor 
de inrichting van het plantvak 
en de bescherming van de infra-
structuur in onze stedelijke om-
geving. 

Bij deze gelegenheid werden 
Fred van den Akker van Van den 
Akker Aquaservice en Eric van 
Oss van Greenmax vanuit de 

verenigingen toegesproken en er 
werd veel waardering getoond 
voor hun bijdrage. 
Het is erg belangrijk voor de ver-
enigingen dat er betrokkenheid 
is vanuit de gemeenschap, waar-

door de leden in staat worden 
gesteld om in prachtige tenues 
de strijd aan te gaan. Met deze 
aanschaf kan het team weer en-
kele jaren goed voor de dag ko-
men.

HEESWIJK-DINTHER - Het dames 2 team van voetbalverenigingen Heeswijk/Avesteyn speelt in mooie 
nieuwe tenues. greenmax en Van den Akker Aquaservice presenteerden zich afgelopen weekend met 
het team. De dames spelen in een prachtig mooi nieuw tenue, waarin het blauw van vv Heeswijk en het 
oranje van RKSV Avesteyn samen terugkomen. 

Nadat Pusters voor rust nog 1-1 
scoorde, werd het in de tweede 
helft 2-1 voor de mannen van 
Van Tilburg Mode & Sport. 
Twee aanstaande vaders zorg-
den daar gebroederlijk voor. 
Martijn van Vught, zijn vriendin 

is al een paar dagen uitgerekend, 
gaf de pass en aanvoerder Gijs 
van Erp, zijn vriendin was afge-
lopen maandag zo ver, rondde 
fraai af. 

Nadat jubilaris van den Brand al 

voor de wedstrijd door een ere-
haag van jeugdspelers naar de 
middenstip was begeleid, was de 
viering van deze mijlpaal, direct 
na de wedstrijd voor de tribune, 
extra leuk door de mooie en ver-
rassende overwinning.

jubilaris tim van den Brand 
scoort in zijn 250ste wedstrijd
NISTELRODE - Kan het mooier dan scoren in je 250ste wedstrijd? De pas 25-jarige Tim van den Brand 
deed dat zondagmiddag. Zijn openingsgoal was een belangrijke bijdrage aan de verdiende 2-1 overwin-
ning op de nummer twee van de ranglijst SV Top. 

voetbal

groot jeugdtoernooi bij hBV

Ruim negentig jeugdspelers van dertien 
verschillende verenigingen zullen zondag 
afreizen naar Heesch om het tegen elkaar 
op te nemen voor de dagprijzen. Verdeeld 
over drie verschillende leeftijdscategorieën 
en drie verschillende spelonderdelen (en-
kel, dubbel en gemengd dubbel) zullen 
de spelers gedurende de dag honderden 
wedstrijden afwerken. 
Jaarlijks levert een groot aantal wedstrij-
den vuurwerk op en komen er gedurende 
de dag nieuwe badmintontalenten bo-
vendrijven. Een genot om naar te kijken 

voor het publiek op de tribunes. 
Naast de strijd om de individuele dagprij-
zen strijden de verschillende verenigingen 
ook nog om de titel van ‘Best Presteren-
de Club’ en de daarbij behorende Hebris.
nl Wisseltrofee. Deze werd het afgelopen 
jaar gewonnen door B.C. Veghel ’67.
Het HBV Open Jeugd Toernooi wordt 
aankomende zondag van 9.00 tot 18.00 
gespeeld in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. 
Publiek is van harte welkom. Meer infor-
matie over het toernooi is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - De Heesche Badminton Vereniging organiseert zondag 24 maart de achtste 
editie van haar HBV Open Jeugd Toernooi. De achtste editie van een toernooi dat in 
relatief korte tijd is uitgegroeid tot één van de drukst bezette eendaagse jeugdtoer-
nooien in de regio. Maar bovenal een toernooi waar spelers graag naartoe komen en 
een fijne dag hebben, hoopt de vereniging. 
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BernheZe sPOrtieF

HEUMEN/HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen zondag speelden de dames van Al-
tior tegen de nummer 3 van de ranglijst, 
Heumen. 

Van tevoren werd verwacht dat de ploe-
gen aan elkaar gewaagd zouden zijn en 
elkaar weinig in scoren zouden ontlopen. 
Aan het begin van de wedstrijd ontbrak 
de scherpte bij Altior en zag de pupil van 
de week, Puck Dobbelsteen, snel een 0-4 
achterstand op het scorebord verschijnen. 

Daarna liep de wedstrijd zoals verwacht 
met om en om doelpunten. Het lukte 
niet om dichterbij te komen en het gat te 
dichten. In de laatste minuten wist Heu-
men nog een paar extra treffers te maken, 
waardoor de eindstand van 11-18 ietwat 
geflatteerd is. Door de winst van concur-
rent Melderslo degradeert Altior naar de 
overgangsklasse.

Altior 2 - Klick’15 2: 14-7
Altior 4 - Korloo 2: 5-13
Altior MW1 - Nijnsel/Flamingo’s MW2: 
6-8
Spes A1 - Altior A1: 7-11
Heumen A1 - Altior A2: 10-6

Flamingo’s/Nijnsel A3 - Altior A3: 13-5
Flamingo’s B1 - Altior B2: 12-4
Altior C2 - Korloo C1: 6-1
Altior C3 - DAW Schaijk C3: 10-2
Altior D1 - Flamingo’s D1: 9-2
SCMH D1 - Altior D2: 9-2
Altior E1 - Flamingo’s E1: 8-2
Altior E2 - DSV E3: 24-0
SCMH E1 - Altior E3: 8-6
De Korfrakkers W1 - Altior W1: 2-10.

altior verliest en degradeert
korfbal
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Puck Dobbelsteen

HEESWIJK-DINTHER - Ook dit jaar orga-
niseert voetvalvereniging Heeswijk het in 
de regio befaamde 7 x 7 toernooi. 

Al jaren is dit voetbaltoernooi een begrip 
onder de voetballiefhebber in Heeswijk en 
ver daarbuiten. Voetbal en feest gaan op 
22 juni weer hand in hand. 

De inschrijving gaat hard maar er zijn 
nog wat plaatsen vrij! Zowel mannen- als 
vrouwenteams kunnen zich aanmelden 
via vvheeswijk@gmail.com. 

Vanuit de hele regio, en zelfs van ver 
daarbuiten, komen 22 juni voetballers van 
alle niveaus samen om tegen elkaar te 
strijden om de eer én om enkele prachtige 
bokalen. De dag wordt afgesloten op de 
klanken van DJ Hitmaestro. 

Lijkt het jou wat? Schrijf je dan vandaag 
nog in! Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- 
per team. Voor meer informatie check de 
Facebookpagina van 7 x 7 toernooi VV 
Heeswijk of stel je vraag via 
vvheeswijk@gmail.com. 

7 x 7 toernooi bij VV heeswijk

De uitslagen: Solo’s junioren Maud eer-
ste, Lindsey en Pip werden respectieve-
lijk tweede en derde. Daarna een eerste 
plaats voor gardedansen: Minigarde, Me-
lody en Miracle, allen in hun eigen cate-
gorie. 
Ook de karakterdans gaat goed; zij ein-
digden op een eerste plaats met 241 pun-
ten. In de categorie modern werd Spirit 
eerste en Release eindige op een mooie 
tweede plaats.

Mars Untouched en garde Touch eindig-
den allebei op een eerste plaats. Bij de 
garde solo’s in de jeugdklasse werd Gwen 
eerste, Sascha eindigde op een vierde 
plaats. In de hoofdklasse garde solo ston-
den onze solo’s ook alle drie op het ere 
schavot; Maxime werd eerste, Guusje 
tweede en Jade behaalde een derde plek.

Tot slot modern Inspiration; ook zij be-
haalde de eerste plaats. De hoogste pun-
ten waren zondag voor Touch en Maxi-
me; beide haalden 295 punten!

Zaterdag aanstaande is er weer een be-
langrijk Internationaal Toernooi in Kelmis, 
België.

toernooi Dance team nistelrode
bij de Peeldancers in Venray
VENRAY/NISTELRODE - De solo’s in de junioren sportklasse blijven goed presteren. 
Zondag 17 maart werd Maud eerste en kwamen Lindsey en Pip op de tweede en derde 
plaats. In Venray in Schouwburg Venray werd door dansvereniging de Peeldancers 
uit Ysselsteyn het 23ste Peeldancerstoernooi georganiseerd. Dance Team Nistelrode 
deed mee aan dit NDO-toernooi, waarna het NK en EK steeds dichterbij komen. 

dansen

Op de eerste plaats Gwen Opstal

NULAND/NISTELRODE - Het was weer 
een wedstrijd vol spanning tussen Be 
Quick en Prinses Irene. 

Be Quick startte sterk waar Prinses Irene 
niet direct een antwoord op kon geven. 
Maar met een ruststand van 6-4 was de 
wedstrijd nog niet gespeeld en waren de 
Nulandse dames nog niet zeker van hun 
plaats bij de top 4. Het begin van de twee-
de helft was weer voor Be Quick waarna 
Prinses Irene snel het gat kon verkleinen 
en zelfs terug kon komen tot een gelijke 
stand van 11-11! 

Met nog ongeveer vijf minuten op de klok 
hadden de dames van Be Quick nog een 
kleine voorsprong gepakt waar Prinses 
Irene helaas geen antwoord meer op kon 
geven. De wedstrijd werd afgefloten met 

12-11 waardoor Be Quick zich heeft ge-
plaats voor de Play-Off wedstrijden.  

Prinses Irene 2 heeft afgelopen zondag 
ook net verloren van Be Quick met 16-15.

weer net niet voor de korfbalsters
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De OPLOssing

BC Argus bestaat bijna 50 jaar en 
telt ruim 110 leden, waarvan 42 
jeugdleden. Binnen de vereni-
ging is volop ruimte voor recre-
anten, maar ook voor training en 
het spelen van competitie. 

Daarnaast bieden we sinds kort 
ook de mogelijkheid tot rolstoel-
badminton en badminton voor 
oudere inwoners. Nieuwsgie-
rig geworden? Kom dan gerust 
een paar keer vrijblijvend spe-
len. Voor senioren is de speel-
avond op maandag vanaf 20.00 
uur in de zaal van Bernrode. 

De jeugd speelt op maandag 
en donderdag tussen 18.00 en 
20.00. We vinden het fijn als je 

ons laat weten wanneer je wilt 
komen. Je kunt dan bellen naar 
06-13465477 (jeugd) of 06-
21844302 (senioren). 
Meer informatie over de club 
vind je op www.bc-argus.nl.

nieuwe sponsor Badminton-
club BC argus

HEESWIJK-DINTHER - De competitiespelers van BC Argus hebben 
een nieuwe sponsor. Erovisie fijnmetaal uit Nistelrode zorgde voor 
nieuwe clubshirts. Eigenaar Jochem van den Oetelaar is zelf een 
trouw lid van de club en ook zijn zoon en zijn vader zijn lid. Eerder 
waren ook zijn moeder en zijn broers lid van BC Argus. Jochem 
komt dan ook uit een echte badmintonfamilie. BC Argus is enthou-
siast dat Erovisie fijnmetaal de sponsoring voor zijn rekening wilde 
nemen. Daarom hebben we Jochem in het zonnetje gezet tijdens 
onze wekelijkse speelavond.

hVCh 7 in het nieuw

HVCH 7 speelt dit seizoen, door 
het kampioenschap van afgelo-
pen jaar, in de vierde klasse. Het 
grote feest dat zij destijds gelijk-
tijdig met de opening van het 
nieuwe clubgebouw van HVCH 
gevierd hebben, zal velen niet 
zijn ontgaan. Dit team bestaat 

al enkele jaren grofweg uit de-
zelfde kern. Met velen die ooit 
in de selectie gespeeld hebben, 
schort het hen niet aan kwaliteit. 
Toch verloopt het seizoen nog 
wat moeizaam. Dit komt door 
de vele afgelaste wedstrijden, 
waardoor het team nog maar zes 

competitiewedstrijden gevoet-
bald heeft. Ondanks dit doen de 
mannen van HVCH 7 het voor-
alsnog zeer goed. 

Het in 2004 opgerichte Akker 
Makelaardij is al vijftien jaar een 
begrip in Heesch en omstreken. 
Bij Akker Makelaardij ben je aan 
het juiste adres voor deskundig 
advies als je op zoek bent naar 
een nieuwe woning, je je eigen 
woning wilt verkopen of wan-
neer je een officieel taxatie- 
rapport nodig hebt. 

HVCH dankt Akker Makelaar-
dij en M.J. van de Ven Handel/
Transport Bedrijfsbegeleiding en 
hoopt op een succesvol seizoen 
voor HVCH 7. Eén ding is zeker, 
aan de kleding of het materiaal 
zal het niet liggen dit jaar!

HEESCH - Het voetbalseizoen 2018/2019 is al even bezig als HVCH 7 in het nieuw wordt gestoken. 
Akker Makelaardij heeft de blauw-witten wederom voorzien van een volledig nieuw tenue. Naast de 
nieuwe tenues heeft trouwe sponsor en clublid M.J. van de Ven Handel/Transport Bedrijfsbegeleiding 
het team met tien nieuwe ballen gesponsord. 

Tekst: Mira van de Leijgraaf Foto: Ruud Schobbers

Dames DOs’80/Olympia’89 kampioen

Zoals wel vaker bij kampioens-
wedstrijden het geval is, had 
DOS’80 in het begin wel wat last 
van spanning. Daardoor kon In-
ternos 2 tot 8-8 bijblijven. Maar 
net voor rust wierp de thuisploeg 
alle schroom van zich af. Vijf 
doelpunten op rij (twee keer Lisa 
Turlings, twee keer Evi Hoeks en 
één keer Quinty Kuijpers) zorg-
den ervoor dat de voorsprong bij 
rust toch comfortabel was: 13-8.

Daarmee wisten de Heesche 
vrouwen dat de titel een heel 
eind gerealiseerd was. Het was 
het signaal om in de tweede helft 
het gaspedaal vol in te drukken. 
Ook de eerste vier treffers na 
rust waren voor DOS’80, waar-
mee de wedstrijd definitief ge-
speeld was. De marge van negen 
liet daar geen twijfel meer over 

bestaan. De wedstrijd werd ge-
routineerd uitgespeeld, waarna 
het kampioensfeest losbarstte.

Coach Niek Huitink zag het al-

lemaal met grote tevredenheid 
aan. Zijn team begon het sei-
zoen met een gelijkspel, maar 
pakte vrij snel de koppositie om 
die nooit meer af te staan.

HEESCH - De handbalsters van DOS’80 zijn zaterdagavond in sporthal ‘t Vijfeiken kampioen geworden 
van de tweede klasse. Met hierna nog één wedstrijd voor de boeg was een mooie zege (23-14 na een 
ruststand van 13-8) op Internos 2 genoeg om de champagne al vroegtijdig te kunnen ontkurken en de 
titel in de tweede klasse te vieren.

handbal

Team DOS’80/Olympia’89 Foto: Ruud Schobbers

Ook rolstoelbadminton 
en badminton voor 
oudere inwoners

glenn Coldenhoff mist nipt het podium
FRANKRIJK/HEESCH - glenn 
Coldenhoff van het Standing 
Construct KTM team is in de 
eerste wedstrijd om het Frans 
Kampioenschap in Castelnau 
de Levis net naast het podium 
geeindigd. 

Coldenhoff wist met een tweede 
en vierde plaats in de manches 
vierde te worden in het dagklas-
sement.
Glenn: “Het ging redelijk. Het 
is een hele technische baan met 
een harde ondergrond met van 
dat kalk erin. We hebben nog 
wat regen gehad waardoor de 
baan erg glad werd. In de twee-
de manche maakte ik een klein 

foutje waardoor ik vele plaatsen 
verloor. Met een 2-4 in de man-
ches eindigde ik helaas op een 

vierde plaats in het dagklasse-
ment met hetzelfde aantal pun-
ten als de derde.”

motorcross
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jubilarissen gorgo
HEESWIJK-DINTHER - Vorige 
week maandag werden de jubi-
larissen van zwem- en waterpo-
lovereniging gorgo in het zon-
netje gezet. 

Sanne van de Ven, Annema-
rie van den Broek en Wout van 
Gerwen zijn 25 jaar lid van Gor-
go en Ine Verrijdt al ruim 25 jaar. 
Tot slot Henri Verrijdt, hij is al 40 
jaar lid. Een hele mooie prestatie 
waar de club ontzettend trots op 
zijn. Gefeliciteerd allemaal, dat 
er nog vele sportieve jaren mo-
gen volgen bij zwem- en water-
polovereniging Gorgo. 

Wil je zelf ook ervaren hoe leuk Gorgo is? Dat kan! Kijk voor meer 
informatie op www.zvgorgo.nl.

Adverteren in de Festivalkrant!

 Oplage75.000exemplaren

Verspreidingsgebied: 

Bernheze, Schijndel, Kern Veghel, 

Kern Oss, Kern Uden, Zeeland, 

Schaijk, Ravenstein, Langenboom, 

Vinkel, Geffen en Nuland

AdVertentie mogelijkheden:
Hele pagina € 750,- en 8 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag
Halve pagina € 375,- en  4 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag
Kwart pagina € 200,- en 2 gratis vrijkaartjes á € 30,- van één dag 
Logo met website € 75,- 
Advertentieprijzen zijn exclusief 21% btw.

Verspreiding:
Week 18:  1, 2, 3 en 4 mei 2019.

meer informAtie:
verkoop@bernhezemedia.com
of 0412-795170.

woensdag 29 en donderdag 30 mei 2019 zaterdag 1 juni 2019

Zes judoka’s gekwalificeerd voor nK judo!
GILZE/BERNHEZE - Afgelopen 
zondag werden in gilze de dis-
trictskampioenschappen judo voor 
jongens en meisjes tot 15 jaar ge-
houden. De nummers een tot en 
met vier kwalificeren zich voor het 
NK judo op 6 april in Leek. 

Voor Van Buel Sports wisten maar 
liefst zes judoka’s zich te kwalifi-
ceren. Dilay Yilmaz en Pieter Nelis 
wisten beiden al hun partijen met 
winst af te sluiten en het goud 
veilig te stellen. Zilver was er voor 
Jesse van Buel en bronzen plak-
ken gingen naar Ties van Dijk, 
Willem van den Hurk en Kenley 
Schoonenberg. Allen veel succes 
gewenst op 6 april in Leek! Helemaal rechts: Willem van den Hurk Loosbroek - Korfbal - Korloo Midweek kampioen!

Kampioen

budo

VEGHEL/LOOSBROEK - Zon-
dag stond de wedstrijd tegen 
de Kangeroe op het programma. 
De vorige wedstrijd werd maar 
net gewonnen dus het beloof-
de een spannende wedstrijd te 
worden. 

Vanaf de eerste minuut stond 
iedereen op scherp en de wed-
strijd werd fanatiek geopend. 
Dit werd binnen enkele minuten 
beloond met een mooi afstand-
schot waardoor Korloo op 0-1 
voorsprong kwam. Hier had de 
Kangeroe meteen een duidelijk 
antwoord op en de score liep uit 
naar 3-1 in het voordeel van de 
Kangeroe.
De moed zakte Korloo echter 
niet in de schoenen en na twee 
mooie aanvallen was de sco-

re weer gelijk. Net voor de rust 
maakte de Kangeroe nog een 
doelpunt waardoor Korloo met 
een kleine achterstand de rust 
inging. 

Na de motiverende woorden 
van de coaches pakte Korloo de 
wedstrijd weer op. Besproken 
was dat de ballen beter geplaatst 
moesten worden en dat er ge-
zocht moest worden naar de 
goede kansen. Door dit advies 
op te volgen liep de score uit tot 
4-6 in het voordeel van Korloo. 
Uiteraard willen we de wedstrijd 
voor het publiek altijd spannend 
maken, waardoor het toch nog 
5-6 werd. Korloo heeft de laat-
ste minuten rustig uitgespeeld 
waardoor de punten mee naar 
Loosbroek zijn genomen.

Korloo neemt 
punten mee naar Loosbroek 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DOnDerDag 21 Maart
inloopochtend en rond-
leiding Basisscholen
Heeswijk-Dinther

workshop werken met het 
labyrint - workshop werken 
met energie
Centrum MAIA Nistelrode

Ophalen oud papier 
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

workshop gedichten
schrijven
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

uitgaansavond voor mensen 
met een beperking
Lunenburg Events & More 
Loosbroek

Vier het leven…
Vier de lente!
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Maria by Callas
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 12

VrijDag 22 Maart
reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

jaarvergadering KBO heesch
CC De Pas Heesch

stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

BOBZ Karaoke
Dorpshuis Nistelrode

ZaterDag 23 Maart
Vormsel
Lambertuskerk Nistelrode

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Blinden- en slechtzienden- 
rondleiding
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

expositie: schoonheid in 
kleur
CC De Wis Loosbroek

Liturgieviering
Petrus’ Bandenkerk Heesch 

Politiehond Praktijkwedstrijd
Lunenburg Events & More 
Loosbroek
Pagina 21

raak! joris Linssen Caramba
CC Nesterlé Nistelrode

ZOnDag 24 Maart
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

hBV Open jeugd toernooi
sporthal ’t Vijfeiken Heesch
Pagina 32

thézinda: De vuurvogel
CC De Pas Heesch
Pagina 15

snuffelmarkt
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

wandeling voor speurneuzen
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
Pagina 10

expositie: schoonheid in 
kleur
CC De Wis Loosbroek

wervingsmiddag gastvrije 
vrijwilligers - Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

uurtje klassiek: Com Cinco
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaanDag 25 Maart
Poedja-Bardo Onderricht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

autismecafé
Pieter BrueghelHuis Veghel
Pagina 4

DinsDag 26 Maart
taijiwuxigong - guru Yo
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Burn-out bij jongeren
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Creaclubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Pagina 16

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Literaire avond: jan siebelink
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

wOensDag 27 Maart
Verkeersdag senioren
Rijschool van Iersel Heesch
Pagina 9

start: Mindfulness training
Schaijksedreef 6 Nistelrode

Checkpoint
De la Sallestraat 3 Heesch

Koffiedrinken bij de sP
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 20

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: Planet Proof
Restaurant Keizersberg Elsendorp
Pagina 10

DOnDerDag 28 Maart
Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze

Koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 6

herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

studiegroep nagarjuna - 
taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

avondopenstelling
Financieel Centrum Heesch

eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

VrijDag 29 Maart
herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

wmo Koffie- en informatie-
middag
CC De Pas Heesch
Pagina 6

Lezing: De Blauwe Planeet
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 12

Vrouwen Ontmoeten Vrouwen
CC Nesterlé Nistelrode

ZaterDag 30 Maart
Fanfare aurora: oud ijzer
Heesch

arcadia speelt: ‘Over de Flos’
CC De Pas Heesch
Pagina 15 

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Ford tractor werkdag
Loosbroeksestraat Heesch
Pagina 10

uitslagavond Vorstenbosch 
‘Kwist
De Stuik Vorstenbosch

Cameretten Festival
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 3

ZOnDag 31 Maart
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

wielercriterium heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

arcadia speelt: ‘Over de Flos’
CC De Pas Heesch
Pagina 15

MaanDag 1 aPriL
Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DinsDag 2 aPriL
taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

repair Café
Checkpoint Heesch

Lezing: griet op de Beeck
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Creaclubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Pagina 16

wOensDag 3 aPriL
KBO dag
Heesch
Pagina 6

reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenboschev
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Fotograaf: 
Marcel van der Steen
Zondagse Muziek in 
CC Nesterlé Nistelrode


