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

lEKKEr OpsTAAn - 
BeRNHeZe

fOldEr dEzE WEEK

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

TWEEDE PAASDAG GEOPEND

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooijerij

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Team WVOz eerste prijs Hadee-kwis 
Eerste dorpsquiz Heeswijk-Dinther met bijna honderd teams! 

Honderden deelnemers die de 
teams vertegenwoordigden waren 
deze avond naar De Toren geko-

men. Tijdens het eerste gedeelte 
van de avond werden van elke 
categorie verschillende vragen 

doorgenomen. Na de korte pauze 
noemde presentator Marcel van 
Herpen in sneltreinvaart de uitslag 

van 95 t/m 11 op. Na ook de num-
mers 10 t/m 4 bekendgemaakt te 
hebben, werd het echt spannend 
voor de drie teams die nog in de 
race waren. 

1E PLAATS: WVOZ 
(wij voetballen op zaterdag) 
2E PLAATS: PEPERS 
met een beetje zout
3E PLAATS: DE TUINDERS

Team WVOZ bestond uit ongeveer 
18 personen met allemaal verschil-
lende achtergronden. Van bouw-
vakker tot student aan de univer-
siteit. Ze waren meteen en op tijd 
begonnen en hadden gezorgd dat 
er eten en drinken voldoende was, 
zodat niemand iets tekort kwam. 

Het was nog een hele gezellige 
avond in De Toren, die tot in de 
late uurtjes duurde.

HeeSWIJK-DINTHeR – De eerste HaDee-kwis is een gigantisch succes gebleken. In Café Restaurant Zaal De 
Toren werd de dorpsquiz afgelopen zaterdag afgesloten met een feestelijke avond waarop tevens de uitslag 
bekend werd gemaakt. Winnaar werd het team WVOZ (Wij Voetballen Op Zaterdag) dat dolblij de eerste 
prijs in ontvangst nam. 

WVOZ, winnaar van de eerste HaDee-kwis Foto: Lianne Gabriëls

In verband met 

pAsEn
mogen sportverslagen 
aangeleverd worden
tot maandag 21 april 

18.00 uur.
Algemene kopij

maandag 21 april 
tot 12.00 uur.

lentespektakel

HeeSCH - Het centrum van Heesch was zondag omgetoverd tot 
een activiteiten centrum met spel, sport en mode.

Meer mooie foto’s van Ad Ploegmakers: www.mooiheesch.nl

Weltevree

NISTeLRODe - De opening van het seizoen werd ook op de Palmen-
weg in de Maashorst gevierd. Bed en Breakfast in aanbouw, Nellie 
Timmers en ook de Stofvreters waren aanwezig. 

Zie meer op pagina 13
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Wij ontvangen u graag 
in het hartje van Heesch

LUNCH  DINER  BORREL  HIGH TEA

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

‘Sfeervol eten’ 

in een uniek pand

1e en 2e PAASDAG GEOPEND 
vanaf 12.00 uur

Jos Korsten is oud-docent aan een 
basisschool in Den Dungen en vrij-
williger bij Kasteel Heeswijk.
Hij geeft lezingen over aspecten 
van Operatie Market Garden, toe-
gesneden op de plaatselijke ge-
schiedenis van Heeswijk en Dinther 
en de landingen bij kasteel Hees-
wijk in het bijzonder. Rond het kas-
teel landde op 17 september 1944 
een bataljon parachutisten dat deel 
uitmaakte van de 101ste Airborne 
Divisie. Tijdens de lezing in biblio-
theek Heeswijk-Dinther vertelt Jos 
Korsten, ondersteund door veel 
beeldmateriaal, over de aanleiding 

en het verloop van Operatie Mar-
ket Garden en de gevolgen daar-
van voor Heeswijk en Dinther. Dat 
resulteerde voor de inwoners in 
een wekenlange onzekere periode, 
waarin er van echte vrijheid nog 
steeds geen sprake was.

Kaarten voor de avond, die om 
20.00 uur start, zijn te koop à 
€ 2,50 voor bibliotheekleden en à 
€ 5,- voor niet-leden in de biblio-
theek of via www.nobb.nl. In de 
toegangsprijs is een kopje koffie of 
thee inbegrepen.

lezing over Operatie 
Market garden

HeeSWIJK-DINTHeR - In de maand september 2014 wordt in de regio 
voor de zeventigste keer Operatie Market Garden herdacht. In aanloop 
naar de herdenking verzorgt jos Korsten op maandag 12 mei een lezing 
in bibliotheek Heeswijk-Dinther. 

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Geniet van onze 
nieuwe lunchkaart

 1e & 2e Paasdag 
vanaf 10.00 uur geopend

Geniet van onze 

vanaf 10.00 uur geopend

Proef onze heerlijke aspergegerechten
Proef onze heerlijke aspergegerechten

7 dagen per week geopend

Maak wekelijks kans op 2 GRATIS KAARTEN 
voor de eerstvolgende film bij

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

HeeSCH – In Filmhuis De Pas is op maandag 28 en dinsdag 29 april 
de film THE WHISTLEBLOWER te zien. Werkgroep filmhuis De Pas is 
in juni 2012 van start gegaan met Yolanda van Griensven, Angela van 
Ravenstein en evelyne van Oort, zij vormen gezamenlijk de PR-afde-
ling, alle drie fan van de films bij de filmliga. Toen er berichten kwamen 
dat het film kijken in De Pas wellicht zou gaan stoppen, hebben zij 
zich aangemeld om een bijdrage te leveren. Met acht vrijwilligers en in 
samenspraak met Wilco Schrijvers en Jan van Zandvoort, is besloten de 
werkgroep filmhuis De Pas op te richten. Het is een enthousiaste groep 
mensen uit Heesch die allemaal hun hart bij de film hebben liggen.
Yolanda: “Ik zou het jammer gevonden hebben als destijds het filmhuis 
uit Heesch zou zijn verdwenen. Het zijn leuke en gezellige avonden 
met mooie films in m’n eigen dorp. Dat gun je iedereen!” Angela en 
evelyne kunnen zich hier geheel bij aansluiten. Altijd films met een 
verhaal, soms aangrijpend, emotioneel of met humor. 
Noteer alvast zondag 4 mei in de agenda. Na de dodenherdenking 
wordt de film LORE gedraaid (aanvang 20.45 uur, entree € 2,50).  
Kaarten los verkrijgbaar (aan de balie) of reserveren via internet, 
abonnement mogelijk.. 

Winnaar gratis kaartjes vorige week: Maria Wijdeven 

HeeSCH - De Muzelinck en Aurora 
houden op zaterdag 19 april hun 
jaarlijkse open dag. 

Op de open dag kun je informa-
tie krijgen over de instrumenten; 
trompet, bugel, saxofoon, hoorn 
en slagwerk, maar ook over hoe 
dat gaat met de muzieklessen. De 
meeste instrumenten kunnen ook 
geprobeerd worden. De informatie 
wordt gegeven door de muziekdo-

centen van de Muzelinck. 

Op een podium kan geluisterd 
worden naar enkele solisten en de 
workshoppers geven een kleine 
presentatie. De workshoppers zijn 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 8/9 
jaar die elke week een workshop 
volgen in muziek. De open dag in 
het Auroragebouw aan ’t Dorp in 
Heesch is zaterdag van 13.00 tot 
15.00 uur.

informatieve open dag 
bij Muzelinck en Aurora 

Tapas
Lunch
Diner

www.dannyseeterij.nl
Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl
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Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

• Rolluiken 
• Screens 
• Zonneschermen 
• Overkappingen 
• Horren & Hordeuren 
• Raamdecoratie

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig 
advies op maat en een snelle service!

2e paasdag 

open
van 11 tot 17 uur

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

We hebben in onze tuin een boom omgezaagd. 
Eigenlijk was het een uit de kluiten gewassen 
struik. Al een paar jaar irriteerde hij ons bij tijd 
en wijle, vooral omdat hij zo lastig te snoeien 
was. De takken prikten en zelfs met een ladder 
kon ik amper bij de hoogste takken. Toch was het 
omzagen een impulsieve beslissing. “We kunnen 
hem ook wegdoen,” zei mijn vrouw onlangs op een 
zaterdagmiddag tijdens het koffie drinken. Een 

paar minuten later lag hij al om. 

We missen hem geenszins. Integendeel, sinds hij weg is, komen andere 
struiken in de tuin veel beter tot hun recht. Dat geldt zeker voor de 
magnolia, die momenteel ook nog eens prachtig in bloei staat. Dat 
herinnerde me aan een gedicht dat ik vorig jaar in mei schreef. De 
magnolia bloeit dit jaar mooier dan ooit. Wat mij betreft mag hij tot 
september zo blijven.   

De magnolia bloeit
Wanneer de lente winter heeft verslagen 
En dat wat dood leek toch nog levend blijkt
Wanneer de kou uit onze botten wijkt
En steeds wat langer licht valt op de dagen

Dan is er niets wat zozeer kan behagen 
En zozeer met haar nieuwe schoonheid prijkt
Dat men er met verwondering naar kijkt
Als deze boom die bloemen is gaan dragen.

De witte of de roze bloemenpracht 
Kan echter nogal snel wat bruin gaan kleuren 
Wanneer het onder nul is in de nacht.

Ook zonder nachtvorst zie je dit gebeuren:
De bloemen vallen sneller dan je dacht.
Wat valt die korte bloeitijd te betreuren. 

mooi van hans mandersHeesche Kaylie-Marie doet 
mee aan Kidsweek in Bosnië

Kaylie-Marie studeert voor dok-
tersassistente, maar gaat in juni in 
Bosnië hele andere dingen doen. 
Samen met 180 andere Neder-
landse studenten, van wie vijftig 
van het Koning Willem I College 
in Den Bosch, gaat ze Bosnische 
kinderen bezighouden met leuke 
activiteiten. 
“Ikzelf ga met twee vriendinnen 
kinderen schminken, maar zij kun-
nen ook andere dingen doen zo-
als voetballen of springen op een 
springkussen.” 
“Die kinderen hebben nog nooit 
eerder een springkussen gezien!”, 
valt Kaylie-Marie’s moeder haar 
dochter bij. De oorlog in Bosnië is 
al een hele tijd voorbij, het land is 

echter nog niet opgebouwd. “Die 
kinderen daar zijn blij met niets. Je 
kan het zien als een soort jeugd-
kindervakantieweek”, vertelt ze. 

De Kidsweek, zoals het project 
heet, bestaat al meer dan tien jaar 
en is een onderdeel van Out of 
Area, een stichting die meerdere 
projecten op touw zet voor arme 
kinderen. Aan het project in Bosnië 
doen ook studenten mee uit an-
dere landen. 
Om kinderen tijdens haar negen 

dagen durende reis te kunnen ver-
blijden, heeft Kaylie-Marie nog wel 
wat geld nodig voor haar eigen 
verblijf. Wie Kaylie-Marie geld wil 

doneren voor haar liefdadigheids-
werk met deze kinderen kan haar 
bellen op 0412-456996. 

Ook kan ze goed schminkspullen 
gebruiken. Wie schminkspullen 
heeft en deze niet meer gebruikt, 
kan deze afgeven bij Conny’s Cor-
ner, Kerkstraat 34 in Heesch.  

HeeSCH – Samen met zo’n vijftig medestudenten, reist Kaylie-Marie van der Linden (17) op 4 juni naar 
Bosnië-Herzegovina om 50.000 arme kinderen een leuke week te bezorgen. “Het lijkt me erg mooi om hen 
te helpen.”

Tijdens het Windkracht 6 program-
ma krijgen de basisschoolkinderen 
van groep 5 een aantal speciale 
muzieklessen. Lessen waarin ze 
kennismaken met fanfare- en har-
moniemuziek en met de muziekin-
strumenten die gebruikt worden. 

Voor veel kinderen is dit de eerste 

kennismaking met echte instru-
menten. Zo kunnen ze eens lekker 
drummen op het slagwerk, roffe-
len op een marimba, of een trom-
pet of saxofoon proberen. Tijdens 
de lessen is er bijzonder veel en-
thousiasme voor de muziek.
Dat enthousiasme zagen we terug 
tijdens de afsluitende manifestatie 

in de Aula van Bernrode, waarbij 
onder anderen twee solisten uit 
groep 5 optraden. Dat gebeurde 
voor een volle zaal met 160 kinde-
ren en heel veel (groot-)ouders. 

De organisatie van Windkracht 
6 is in handen van Harmonie  
St. Servaes en de Koninklijke Fanfare  
St. Willibrord. Beide muziekver-
enigingen verzorgen muzieklessen 
voor een groot aantal muziekin-
strumenten en organiseren ver-
schillende activiteiten.

Windkracht 6 viert een muzikaal feestje

HeeSWIJK-DINTHeR – In de aula van Bernrode werd vorige week de 
afsluitende manifestatie van Windkracht 6 gehouden. Er werd volop 
muziek gemaakt en gezongen door de leerlingen van groep 5 van de 
basisscholen in Heeswijk-Dinther. 

Die kinderen daar zijn blij met niets, je kan 
het zien als een jeugdkindervakantieweek

Kaylie-Marie tekst: Matthijs van Lierop
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Health, Beauty, Care

Schoolstraat 22, 5476 KK  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

Voor meer info: 
06-23777436

www.christelcoaching.nl

kinderen & hun ouders

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

Danique WijnenDanique Wijnen

Haarmode

font versie

Lettertype:  Dynalight   
Regular

Lettertype:  Helvetica Neue LT Std  
55 Roman

Haren 
Majesteit

Haren 
Majesteit

Haarmode
C 70 M 12 Y 0 K 0

C 70 M 0 Y 45 K 0

C 80 M 10 Y 45 K 0

C 100 M 33 Y 45 K 0

C 100 M 55 Y 60 K 0

C 6 M 29 Y 88 K 0

Huisstijl Haren Majesteit

Catharinahoeve 23 
5384 MH Heesch 
06-22623936

Al langere tijd last 
van uw elleboog?
Mogelijk heeft u 
een tennisarm

HeeSCH - Pijn aan de elleboog, geen kracht in de hand en 
problemen bij (simpele) dagelijkse handelingen? Mogelijk heeft 
u een tennisarm; daar kan de fysiotherapeut u vanaf helpen.

een tennisarm ontstaat zelden 
door tennissen, maar vaker door 
werkzaamheden die veel aanspraak 
maken op de pols-, hand- en 
vingerstrekkers. Bijvoorbeeld door 
schilderen, computerwerk, brei- en 
naaiwerk, etc.
een tennisarm geeft pijn die 
gelokaliseerd is op de elleboog, 
1-2 cm onder het uitstekende bot aan de buitenzijde van de 
elleboog. De pijn treedt op na een zware of ongewone activiteit 
en soms al ’s morgens bij het opstaan. De pijn kan ook uitstralen 
naar de onderarm(spieren), pols en hand. een simpele test is het 
bovenhands optillen van een stoel. Als dit de typische pijnklachten 
geeft, is er een grote kans dat u een tennisarm hebt.
Bij Fysiotherapie Hoogstraat werken we in een team. U komt 
eerst bij mij (Mariken) omdat ik als manueel therapeute ook uw 
nek en schouders mee onderzoek, zodat we zeker weten dat 
het een lokaal probleem is. Door eenvoudige pijnvrije mobilisatie 
kan de beweging van de elleboog verbeterd worden, waardoor 
de pijn meteen verdwijnt! Zit hier niet de oorzaak, dan gaan we 
de doorbloeding van de pezen die aanhechten op de elleboog 
verbeteren. De spieren van de onderarm kunnen getaped worden, 
zodat ze meer ontspannen. Lukt deze ontspanning onvoldoende, 
dan schakelen we collega Alina in voor de dry needling. en samen 
helpen we u van uw pijnklachten af.
Bent u benieuwd hoe dat werkt en hebt u (al langere tijd) last van 
uw elleboog? Maak dan een afspraak met mij.
Tot ziens,

Mariken van Wijk 
manueel therapeute
bij Fysiotherapie Hoogstraat in Heesch - Tel.: 0412-453608

Advertorial

CoLUmnfYsiotheraPie 
HoogSTRaaTGEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met maaltijdbezorging, hulp- 

middelen, met kapper, en pedicure aan huis, met glazenwasser, klus- 

sendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor 

niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

WMO & EIGEN BIJDRAGE

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN

Winkelen door nieuwe 
service senioren uiTbureau

een bezoekje brengen aan een su-
permarkt, de Hema, een drogist 
of een andere winkel in Berlicum 
is iedere donderdag mogelijk voor 
inwoners van Heeswijk-Dinther die 
ouder zijn dan 55 jaar. Zij kunnen 
zich op donderdag tussen 10.00 en 
12.00 uur melden bij het Senioren 
UITbureau in de hal van Cunera/
De Bongerd. Vertrek is vanaf Cu-
nera/De Bongerd en een retourtje 
kost drie strippen. 

een strippenkaart is te koop in de 
Plaza of het winkeltje van Cunera/
De Bongerd.

HeeSWIJK-DINTHeR - Vanaf 1 mei kunnen senioren iedere eerste don-
derdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur gaan winkelen in het 
centrum van Berlicum. Het Senioren UITbureau regelt het vervoer.

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

from A to Beautiful

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

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

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

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

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

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

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

Direct meetbaar resultaat na slechts één behandeling

Meer informatie

Na slechts enkele 
behandelingen 

bereikt u het resultaat 
van liposuctie, 

zonder een
pijnlijke operatie en 
blijvende littekens.
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Dankzij de samenvoeging van dor-
pen zijn dus eigenlijk de kleding-
containers in het straatbeeld van 
Bernheze gekomen, volgens Tonny 
Jacobs, Theo Romijn (Dinther) en 
Cor Gloudemans (Loosbroek). De 
gemeente Bernheze heeft de con-
tainers geleverd en de inzamelaars 
hebben een contract voor continu-
iteit getekend. 

Ondertussen heeft elke kern van 
Bernheze een eigen inzamelings-
organisatie, met uitzondering van 
Heesch. Daar halen de heren van 
Dinther en Loosbroek de contai-
ners leeg, maar hebben daarvan 
dan ook zelf de opbrengsten. 
Nistelrode en Vorstenbosch heb-
ben een eigen organisatie.

Verrassingspakketten
De containers bevatten jammer 
genoeg niet alleen maar kleding en 
schoenen in keurige plastic zakken. 
Vaak zijn de zakken kapot en moet 
de kleding omgepakt worden. Dat 
is nog niet het ergste. Sommige 
mensen zien de kledingcontainers 

als verlengstuk van hun containers 
voor de huisvuilzakken. Als dat 
gebeurt, wordt de BOA (Buiten-
gewoon OpsporingsAmbtenaar) 
ingeschakeld. Die zoekt haarfijn uit 
waar het afval vandaan komt en 
de rest, kun je raden. er is ook wel-
eens afgewerkte potgrond van de 
wietteelt aangetroffen. Die kwe-
ker was niet blij met zijn ontdek-
king…..

Omzetten in geld
In totaal kennen de inzamelingsor-
ganisaties Bernheze liefst 100 vrij-

willigers. Allemaal zijn ze in touw 
met onze afgedankte kleding. Die 
kleding wordt gesorteerd naar 
soort, kleur en kwaliteit en op-
nieuw verpakt. Wat daarvan nog 
goed is, gaat door naar opkopers 
of Het Leger des Heils die weer in 
Afrika of Oost-europa doorver-

kopen. Dat is zeker 93% van de 
opgehaalde kleding. Slechts 2% 
is niet goed genoeg daarvoor en 
wordt omgezet in poetsdoeken. 
Nog weer 5% van alle kleding is 
echt afval of wordt verwerkt in pa-
pier en karton.

De cyclus die onze kleding aflegt, 
is dus niet ten einde bij de contai-
ner. Het geld dat de organisaties 
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
krijgen is voor de parochie en het 
onderhoud van de kerk. Maar, het 
geld dat het Leger des Heils – Re-

Share in Oosterhout – krijgt gaat 
naar hun projecten. en dan is er 
natuurlijk nog de opkoper die er 
weer zijn bestaan mee opbouwt. 
We zullen waarschijnlijk nooit ie-
mand tegenkomen die onze afge-
dankte kleding draagt, maar het 
zou kunnen.

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

JAMMER DAT HET MAAR TWEE DAGEN PASEN ISJAMMER DAT HET MAAR TWEE DAGEN PASEN ISJAMMER DAT HET MAAR TWEE DAGEN PASEN IS
Want we hebben weer zoveel lekkers voor de Paas… 
Kent u bijvoorbeeld de Hot Cross Buns al? In Engeland ’n tradtitie op goede vrijdag.
Maar dit brioche breekbroodje met chocolade is de hele Paas onweerstaanbaar.

Ontbijten of brunchen met Paasbrood en andere verse paasbroodjes.    Bij de koffi e mogen onze Paasjuweeltjes niet ontbreken, of zo’n heerlijk mousse gebakje.     En natuurlijk heel veel chocolade… taart of haas?

er zullen gedurende deze periode 
circa 1500 leerlingen over enkele 
van de drukst bereden straten van 
Oss fietsen, met als einddoel het 
verkeersdiploma te behalen. De 
start zal - net zoals voorgaande ja-
ren - plaatsvinden achter de brand-
weerkazerne aan de Wethouder 
van eschstraat in Oss, waar tevens 
de finish is van de route. 

Ook dit jaar gaan derdejaarsleerlin-
gen van ‘Het Hooghuis’ uit Heesch, 

studierichting Sport, Dienstverle-
ning en Veiligheid, bij de praktische 
verkeersexamens ingezet worden, 
onder meer als controleposten. 

Dit betekent - ook landelijk gezien 
- een unieke samenwerking. Dit in 
het kader van praktijkervaring op-
doen op een stageplaats.

Het schriftelijk verkeersexamen van 
Veilig Verkeer Nederland werd op 
donderdag 10 april afgenomen.

Verkeersexamens voor 
scholieren weer begonnen

BeRNHeZe/OSS - Van maandag 14 t/m donderdag 24 april wordt door 
VVN afd. Maasland weer het praktisch verkeersexamen afgenomen 
voor de groepen 7/8 van de basisscholen uit haar werkgebied (gemeen-
ten Oss, Bernheze en Maasdonk). 

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

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

Oude kleren en nieuwe centen 
voor kerk en parochie

BeRNHeZe – Oude kleding wordt in Dinther al ingezameld sedert 1975 voor de parochie, maar ook in de 
andere kerkdorpen van Bernheze is daar een mooie geschiedenis in. Het huis-aan-huis ophalen werd in 1995 
minder, toen de dorpen allemaal behoorden tot één gemeente. En die gemeente had toevallig minder afval 
als doel.

De containers worden tweemaal per week leeggemaakt Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘Van onze afgedankte kleding is 5% echt 
afval, de rest krijgt een nieuw leven’
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Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van

Martien van den Berg

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en 
waardige afscheidsdiensten in de kerk en het crematorium. 
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Tien 

in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.

 Nelly van den Berg-Aarts
 Kinderen, klein- en
 achterkleinkinderen

BernhezefamilieBerichten

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel 
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze 
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooi-
BernhezeKrant plaatst, wordt deze au-
tomatisch doorgeplaatst op onze site 
met familieberichten: 
 

Het bericht blijft hier gedurende lange-
re tijd op staan en het biedt men-
sen de mogelijkheid een bericht 
voor u achter te laten op de site. 

U kunt kiezen of u de tekst zelf 
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook 

een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht 
al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. 
T. 0412 795170. 

dankbetuiging

Dit jaar gaat deze sportieve wan-
deling voor de 27e keer van start. 
De organisatie heeft de routes in-
middels uitgezet. Drie dagen van 
de vier meewandelen geeft recht 
op het plaatje en/of logo. De rou-
tes zijn iedere dag 5 km lang.

Wandelvierdaagse in 
Vorstenbosch

Vrijwilligers gezocht 
voor wandeldriedaagse
NISTeLRODe - In Nistelrode vindt op 26, 27 en 28 mei de wandel-
driedaagse weer plaats. De organisatie is op zoek naar vrijwilligers 
die dit jaarlijkse, drukbezochte evenement, een warm hart toedragen. 

Het gaat om vrijwilligers die op de posten willen helpen met schenken 
van koffie/ thee/ ranja, of willen helpen met het oversteken. Jongeren 
die een maatschappelijke stage moeten lopen, kunnen ook terecht. 
Meer info: wandeldaagse3@gmail.com.

VORSTeNBOSCH – Het duurt nog even voordat het zover is, maar wan-
delliefhebbers kunnen 3, 4, 5 en 6 juni alvast in de agenda zetten. Dan 
wordt de Avondwandelvierdaagse in Vorstenbosch weer gehouden. 

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

Koffie-/
informatie-
middag 
over een-
zaamheid
HeeSCH – Afgelopen vrijdag 
vond er een interessante bijeen-
komst plaats in De Pas. Deze 
was georganiseerd door RGO in 
samenwerking met de Gemeente 
Bernheze. De twee dames die het 
onderwerp eenzaamheid introdu-
ceerden deden dat op een deskun-
dige en boeiende wijze. 

Het gevoel van 
eenzaamheid is 
een zeer on-
prettig gevoel. 
We waren het 
erover eens 
dat gevoelens 
van eenzaam-
heid niet uit 
zichzelf verdwij-
nen. We zullen zelf in beweging 
moeten komen. Je moet niet den-
ken dat anderen kunnen zien dat 
je eenzaam bent. Je moet je dus 
laten horen. 

Niet in de zin van dagelijks zeu-
ren, maar je gevoelens uitspreken 
kan nuttig zijn en je helpen. Pro-
beer iemand te vinden die je kunt 
vertrouwen en met wie je je pro-
blemen kunt bespreken. Het kan 
helpen als je structuur aanbrengt 
in je dagbesteding: boodschappen 
doen, koken, op bezoek gaan, ie-
mand bellen.
Zorg ook dat je gezond blijft en ga 
wandelen of fietsen. Probeer een 
maatje te vinden met wie je dat 
kunt gaan doen. Sociale contacten 
zijn erg belangrijk.

Dat betekent dat iemand die niet 
eenzaam is een luisterend en wel-
willend oor moet hebben. Mis-
schien kun je zo iemand helpen. 
en mocht de ander aan het zeuren 
slaan, telkens weer herhaalt hoe 
moeilijk die het heeft en hoe een-
zaam die is, dan maar je daar ge-
rust op wijzen.

Het was een bijzonder prettige 
middag, waarbij iedereen zijn of 
haar inbreng had.

De kinderen hebben de tijd ver-
kend waarin hun opa’s en oma’s 
kind waren. Deze dag waren de 
opa’s en oma’s van de kinderen 
uitgenodigd om samen met de 
kinderen het afsluitende feest te 
vieren. Binnen en buiten stonden 

spelletjes klaar uit de tijd van de 
opa’s en oma’s, die samen werden 
gespeeld. 
een succesvolle afsluiting van een 
project dat geheel past bij het 
motto van de Bolderik: ‘Uitdagend 
onderwijs maakt leergierig’.

Tonnie en Kee op bezoek

HeeSWIJK-DINTHeR – Afgelopen maandag  kwamen Tonnie en Kee uit 
Keutelree op bezoek bij de kinderen van groep 3 van de Bolderik. Het 
was de afsluiting van het project: ‘Tonnie en Kee uit Keutelree’ waar de 
kinderen de afgelopen drie weken aan gewerkt hebben.

Ben je op zoek naar leuk en zinvol 
vrijwilligerswerk?

Wereldwinkel Nistelrode heeft 
plaats voor nieuwe medewerksters 
voor de verkoop in de winkel.

Je werkt samen met een collega 2 
tot 4 dagdelen per maand op vrij-
dag of op zaterdag. 
een dagdeel is van 10.00  – 13.30 

uur of van 13.30 – 17.00 uur.
Informatie/aanmelden bij Rina Ze-
gers. Telefoon 0412 – 611067
c.r.zegers@zonnet.nl.

Vrijwilliger Wereldwinkel?
NISTeLRODe - De wereldwinkel staat voor FAIR TRADE= eerlijke han-
del= een leefbaar loon voor de kleine producenten in de Derde Wereld 
onder goede arbeidsomstandigheden. In de wereldwinkel verkopen we 
originele cadeau-artikelen en levensmiddelen uit andere culturen.
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Claudia is opgegroeid met het fok-
ken van boxers. Ook zijzelf fokt 
ze met veel liefde en haar eerste 
fokhond heette Yankee Doodle 
van Rusticana, vandaar de naam 
van de trimsalon en de kennel. De 
honden zijn haar maatjes. Maar 
naast het fokken wilde Claudia 
ook een eigen trimsalon voor hon-
den. Ze volgde in Oss de Helicon 
opleiding middenkaderfunctio-
naris dierenonderneming, met de 
richting asiel, pension, kennel. en 
daarna de opleiding voor trimmen 

aan het ‘Huisdier Kennis Instituut.’ 
Daarna werkte ze in Macharen in 
haar eigen trimsalon bij een ken-
nel. Toen ze dan in 2012 in Heesch 
wilde gaan wonen, was haar eerste 
zorg of ze er wel een kennel en een 
trimsalon kon starten. en dat kon! 
In 2013 kon Claudia haar salon 
openen.

Aanpak
elke hond krijgt van Claudia de 
aanpak die de hond nodig heeft. 
Natuurlijk overlegt Claudia met 

de eigenaar wat de wensen zijn, 
maar daarna is het voor de hond 
het beste dat de eigenaar het ver-
trouwen geeft en zelf weggaat. De 
behandeling duurt ook langer dan 
‘n halfuurtje, dus ook voor de ei-
genaar is het beter om de hond in 
de handen van Claudia te geven. 
Je kunt gerust zijn, het belang van 
de hond staat bij Claudia met stip 
op één. Wel handig is het te mel-
den of de hond iets mankeert, dan 
kan daarmee rekening gehouden 
worden. en voor honden waarvan 
de psyche vraagt dat de eigenaar 
aanwezig is, wordt een uitzonde-
ring gemaakt.

Onderscheidend
De aanpak van Claudia onder-
scheidt zich van andere salons, 
omdat honden zich door haar met 
plezier laten behandelen. Bij jon-
ge honden adviseert ze om ze na 
twaalf weken even te brengen, om 
te leren wat een tafel is en te er-
varen dat borstelen lekker is. Door 
de ervaring die Claudia heeft met 
het werken via gevoel met men-
sen die op dat niveau leven, is het 
voor haar logisch om op gevoelsni-
veau contact te leggen. Daar werkt 
ze ook mee als ze met een hond 
werkt. Het knippen, scheren, trim-
men, wassen, effileren of plukken 
gaat dan gesmeerd. Ook het ver-
zorgen van oren, tenen en vouwen 
in het gezicht. 
Claudia werkt alleen op afspraak.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Tok Tok salade 200 gram € 1,50
Verse vruchtenkwark 500 gram € 1,95
Mandarijnen 10 + 2 gratis

Asperges geschild/ongeschild

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vleesVanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees
Nu heerlijke eigengemaakte 

vleeswaren voor de Paasbrunch

100 gram Achterham € 1,69
100 gram Canadese ham € 1,69
100 gram Rosbief € 2,15
100 gram Rookvlees € 2,59
100 gram Carpaccio € 3,75

DINSDAG 22 APRIL 
OPEN 

van 8.00-13.00 uur

Uw kwaliteitsslager

100 gram Carpaccio € 3,75
Nu ook voor Pasen heerlijk 

eigengemaakte Champignon Paté

Vrolijk Pasen

De Echte Bakker
Van MookDinsdag 

22 april a.s. 
gehele dag 
gesloten.

De hond laat zich met plezier verzorgen  
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Efkes Anders is terug!

Het stuk ging over Missverkiezin-
gen met alle onderwerpen die hier-
bij aan bod kunnen komen zoals; 
jaloezie, schoonheid, verliefdheid, 
liegen, stelen en nog veel meer. 
Alleen maar vrouwen en één man 

speelden in het stuk. De spelers 
kregen regelmatig de lachers op de 
hand.
Toneelvereniging efkes Anders is 
nog steeds op zoek naar nieuwe 
leden. Dus, heb je interesse, laat 

dan een berichtje achter op face-
book of neem contact op met één 
van de leden. Binnenkort starten 
enkele speelavonden, zodat je 
kunt kijken of het iets voor jou zou 
kunnen zijn.

NISTeLRODe - Afgelopen weekend hebben bijna 400 mensen genoten van de voorstelling van Efkes Anders. 
Na jaren van afwezigheid en de succesvolle theaterwandeling van vorig jaar, was het tijd om weer met een 
volledig stuk de planken op te gaan. Met oude en nieuwe gezichten werd de voorstelling ‘Raspaartjes ge-
presenteerd‘.

Hondentrimsalon Yankee’s 
Voor alle honden die verzorging nodig hebben

HeeSCH – De passie die Claudia Verhoeven heeft voor honden en het respect dat ze heeft voor elk hondenka-
rakter, zie je niet vaak terug. Zelf vindt ze het heel normaal dat honden graag bij haar komen voor een was-, 
trim-, effileer-, knip- of plukbeurt, maar voor veel hondeneigenaars is dat wel een groot pluspunt.

Advertorial
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KBO Bernheze
KBO is AcTiEf
Sportief en modern door het leven

KBO Heesch 
bedankt iBn-
medewerkers

HeeSCH – KBO Heesch is bijzon-
der blij met het herstel van de jeu 
de boules-banen achter De Pas. 
Via deze weg willen we de IBN-
medewerkers bedanken die met 
enthousiasme twee dagen bezig 
zijn geweest om de banen in per-
fecte staat terug te brengen. 

Vaak hebben we aangedrongen 
op herstel van deze banen nu de 
bouwactiviteiten rondom dit ter-
rein nog op zich laten wachten. 
Wij zijn blij dat de gemeente het 
belang van deze banen heeft on-
derkend en actie heeft onderno-
men.

Als de banen in topconditie blijven, 
kunnen velen er wekelijks gezonde 
bewegingsuurtjes ervaren. Aange-
zien de plek ook als ontmoetings-
plaats voor jongeren van betekenis 
is, doen wij een beroep op hun in-
zet om er met ons op toe te zien 
dat de banen niet vernield worden. 
Jo Hanegraaf van de KBO en de 
heer Van de Berg van Vivaan gaan 
een jeu de boules-middag organi-
seren tussen de spelers van KBO 
en de jeugd die de banen achter 
De Pas als hangplek gebruikt.

Deze ontmoeting – ‘jong en oud 
samen’ – zal plaatsvinden op 
woensdagmiddag 23 april. Dan 
zullen de jongeren het opnemen 
tegen de ‘oudjes’. Ze zullen dan 
zelf ervaren hoe belangrijk een 
goede baan bij dit spel is. Tijdens 
het 10-jarig bestaan van De Pas 
op zondag 4 mei, zullen de jeu de 
boulers van de KBO hun spel laten 
zien. Iedereen kan dan aansluiten 
en een partijtje meespelen. 

Als nu nog een mooie afscheiding 
wordt geplaatst, zodat de bouw-
vallen aan het oog onttrokken 
worden, is het gebruik van de ba-
nen nog aantrekkelijker!

Vierde elektrisch 
ondersteunde 
duofiets voor 
KBO-Heesch

HeeSCH - KBO Heesch heeft een 
vierde elektrisch ondersteunde 
duofiets geschonken gekregen 
voor het project begeleid fietsen.

De gulle gever van de fiets is 
Stichting Gezondheid Voorlichting 
Heesch. KBO Heesch heeft ruim 
dertig vrijwilligers die in het kader 
van begeleid fietsen gaan fietsen 
met mensen met diverse beperkin-
gen. De belangstelling hiervoor is 
overweldigend. Gemiddeld zes da-
gen per week worden deze fietsen 
onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt. Veelal meerdere keren 
per dag/dagdeel. In de afgelopen 
twee jaar is al meer dan 10.000 
kilometer met de fietsen gereden. 
er werd daarom uitgekeken naar 
uitbreiding met nog een elektrisch 
ondersteunde duofiets om aan de 

toenemende vraag te kunnen vol-
doen.

In 2011 en 2012 was al bijna 
€ 30.000,- gemoeid met de aan-
schaf van de vier fietsen, moge-
lijk gemaakt door bijdragen van 
diverse landelijke fondsen én een 
anonieme donor. Het feit dat de 
doelstelling om juist een aantal 
groepen met beperkingen bin-
nen de Heesche gemeenschap op 
een gezonde en sportieve manier 
wekelijks een ontspannen uitje te 
bieden door de vrijwillige inzet 
van veel betrokken Heeschena-
ren, deed de Stichting Gezond-
heid Voorlichting Heesch besluiten 
om een stevige éénmalige donatie 
te doen om de aanschaf van een 
vierde duofiets mogelijk te maken.

Om het gebruik van deze voor-
zieningen ook in de toekomst 
mogelijk te blijven maken, is in de 
komend jaren financiële onder-
steuning onontbeerlijk. Daarom is 
KBO-Heesch op zoek naar Hee-
sche organisaties en ondernemers 
die het project willen ondersteu-
nen. 

De feestelijke overdracht van de 
fiets zal plaatsvinden op woensdag 
23 april.
Voor inlichtingen: 06-40944930

Modeshow bij 
KBO dinther
 
HeeSWIJK-DINTHeR - In CC Ser-
vaes in Dinther wordt woendag 23 
april een modeshow gehouden. 
Aanvang 14.00 uur. 

Iedereen kan vrijblijvend binnenlo-
pen en zich laten verrassen door de 
presentatie van betaalbare kleding 
door de eigen KBO-dames. Na 

de show staat het bezoekers vrij 
te kijken of er tussen alle blouses, 
combi mode, vesten, jassen, rok-
ken, spencers en pantalons iets te 
vinden is. Het koopjesrek is daarbij 
vanzelfsprekend favoriet.

Eerste plaats 
KBO-bridge voor 
Ans van zandwijk 
HeeSCH - De uitslag van de zesde 
laddercompetitie van KBO-bridge 
werd woensdag 9 april bekend-
gemaakt. Ans van Zandwijk be-
haalde de eerste plaats. 

Twaalf middagen is er door de 
bridgers gespeeld, waarvan de bes-
te acht scores bepalend zijn voor 
het klassement. Met een prachtige 
60.505% werd Ans van Zandwijk 
eerste. Zij werd op de voet gevolgd 
door Paula v.d. Stappen, die een 
gemiddelde van 60.005% noteer-
de. een derde plaats was voor Mies 
Spierings. Hij scoorde 59.970%. 
Ook was er een attentie voor Truus 
Smits, zij kwam met haar 50.202% 
het dichtst bij de 50%.

Iedereen die op de woensdagmid-
dag wil komen spelen, is van harte 

welkom. Inschrijven kan om 13.15 
uur, voor meer info: Willy Muyt-
jens, 0412-613417.

Maatschappelijk 
Ondersteunings-
fonds Bernheze
BeRNHeZe - Het Ouderen Overleg 
Bernheze wil graag wat aandacht 
voor het Maatschappelijk Onder-
steuningsfonds. 

De gemeente Bernheze kan hulp 
aan mensen en/of gezinnen bieden 
als er sprake is van een noodsitu-
atie. Het fonds is bedoeld voor in-
woners uit Bernheze (die minimaal 
een halfjaar ingeschreven staan in 
de gemeentelijke basisadministra-

tie van Bernheze en zelfstandige 
woonruimte bewonen) met ernsti-
ge financiële problemen. Ouders/
verzorgers kunnen ook voor hun 
kinderen een beroep doen op het 
ondersteuningsfonds.

lA cOllinE - frAnKrijK rEizEn 7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

leve de zomer, ‘Vive la france’, geuren, kleuren, gezellige markten, zonnige 
terrassen, slaperige dorpjes, bakkertje op de hoek
VErTrEK 3 En 17 AugusTus  
U toert tussen zonnebloemen en 
lavendel, te midden van wijngaar-
den, olijfaanplant, bijzondere na-
tuurgebieden en adembenemende 
vergezichten.

Langs kerken, kloosters en kas-
telen, pausenpaleis, festival en 
beroemde brug over de Rhône 
in Avignon, Théâtre Antique en 
Romeinse Poort in Orange, per 
stoomtrein door de Ardèche…

U staat bovenop de Mont Ven-
toux, flaneert door het Taulignan 
van de zijde en het Grignan van de 
Zonnekoning.

u BEzOEKT…
oude stadjes als Château-Neuf-
du-Pape, Nyons en Dieulefit met 
héél veel terrasjes, Provençaalse 
markten en proeverijen.

En u geniet van het theater 
tussen wijnranken, olijfolie en 
tapenades met een goed glas 
wijn en het getjirp van krekels 
op de achtergrond.

€ 465,- p.p. inclusief reis, verblijf op basis van vol pension, chambres d’hôtes La Colline, 
exclusief entreegelden. Info: www.lacolline.nl 
Hans & Marie-josé Egelmeer, 0033-475904528 johannes.egelmeer@orange.fr

Advertorial
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Een schilderij met een bijzondere betekenis
‘Mijn moeder is altijd in de buurt door het schilderij met de koe’

Moeder Mien Bens schildert al 
enkele jaren en zeker niet onver-
dienstelijk. Ze begon met het ma-
ken van pentekeningen van boer-
derijen, ook die van henzelf. Dat 
werden geschilderde landerijen en 
stillevens en daarna nog weer ge-
zichten. Daarover ging het tijdens 
een van de gezellige familiefeesten 

van de familie Bens en natuurlijk 
werd er gekkigheid gemaakt. een 
van de broers begon met “dat 
schilderij wil ik wel hebben”. 
Waarop de ander zei “ben je gek, 
ik wil er geld voor geven” en zo 
kon het zijn dat er de hele avond 
geboden werd op het schilderij van 
moeder Bens en uiteindelijk een 
van de broers met de buit naar huis 
ging.

Ook Ton Bens wilde wel een schil-
derij, maar wel een dat bij hem en 
zijn winkel paste én dat geschilderd 
was door zijn moeder. Het moest 
een koe worden. Moeder Mien 
vond het een mooie opdracht en 

samen zochten ze op internet wat 
voor koe de instemming van zoon 
Ton kon krijgen en dat werd ge-
maakt. Pa Bens deed ook een duit 
in het zakje en wist dat koeien ei-
genlijk horens hebben en dat die 
toch echt nog ‘gemonteerd’ moes-
ten worden toen het schilderstuk 
bijna klaar was. en ook dat is ge-

lukt. Nu hangt in de winkel bij Ton 
en elly Bens een prachtige koe die 
alle kazen in de winkel keurt en de 
klanten welkom heet.

Ton: “Mijn ouders zijn al op leef-
tijd. De koe, de manier waarop 
het schilderij tot stand is gekomen 
en de herinnering aan die dolle 
avond, zijn voor mij heel bijzonder. 
Het plezier waarmee mijn moe-
der de koe heeft geschilderd, de 
inmenging van mijn vader en de 
belangstelling van de mensen voor 
deze koe; deze koe vertegenwoor-
digt dat allemaal.”
De koe zegt niets, maar knikt – bij-
na – instemmend.

HeeSCH – Bij Bon Fromage hangt een schilderij in de winkel van een koe. Een koe die je aankijkt en lijkt te den-
ken: ‘Heb ik jou niet eerder gezien?’ Die koe op dat schilderij heeft voor Ton Bens een heel bijzondere betekenis.

Ton Bens en ‘zijn’ koe  Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Verhoeven wil café Kerkzicht weer laten stralen 

Verhoeven werkte vier jaar met 
plezier in ’t Tunneke in Heesch. 
“Horeca sprak me altijd al aan”, 
vertelt hij. Luc hoorde dat café  
Kerkzicht een uitbater nodig had 
en liet de kans om een eigen kroeg 

te runnen niet aan zich voorbij-
gaan. Luc heeft plannen om de 
zaak een flinke boost te geven en 
in ‘n mooi daglicht te zetten. “Het 
terras moet meer gaan leven en 
graag wil ik eerder open op za-
terdag. Nu is dat 20.00 uur, maar 
ik wil om 15.00 uur de zaak ope-
nen zodat mensen ook ’s middags 
een terrasje kunnen pakken vooral  
op zaterdag. Ik wil gezelligheid 
voor Loosbroek”, zegt Luc beslist. 

Daarnaast wil de nieuwe uitbater 
verenigingen bij zijn café betrek-
ken, om samen voor een zo goed 
mogelijke sfeer te zorgen. Om te 
zorgen voor een bruisend café 
heeft Luc al een evenement op het 

programma staan. Op zaterdag 
17 mei wordt café Kerkzicht, dat 
nu gewoon open is, officieel her-
opend. Die dag zijn alle drankjes 
voor de helft van de prijs en zorgt 
een dj tussen 15.00 en 03.00 uur 
voor goede muziek. 
Komende zomer zal het café oran-
je versierd zijn en nodigt Luc de 
mensen uit om in zijn café de wed-
strijden van het Nederlands elftal 
te komen kijken.

LOOSBROeK – Luc Verhoeven (24) uit Heesch is vanaf vandaag  
(16 april) de nieuwe uitbater van café Kerkzicht. Hij wil het centrum van 
Loosbroek weer laten bruisen. “Ik wil evenementen gaan organiseren 
voor heel Loosbroek.”

Luc Verhoeven in café Kerkzicht Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

‘De koe vertegenwoordigt het allemaal’

‘het terras moet meer gaan leven’

Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

KEn jE dAT OOK, iETs in Of OM HET Huis rOEpT TElKEns HErinnEringEn Op AAn iEMAnd diE HEEl spEciAAl VOOr jE is 
(gEWEEsT), iETs WAT indruK Op jE HEEfT gEMAAKT Of EEn BElAngrijKE pEriOdE in jE lEVEn WEErspiEgElT.

  

Een tastbare herinnering delen? Mail naar info@demooibernhezekrant.nl

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert

Advertorial
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Elke week met plezier naar 
Checkpoint’

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

AiKidO biJ CheCKpOint

HEESCH - De afgelopen weken zijn leerlingen van het Hooghuis Lyceum bij 
Checkpoint over de vloer geweest voor workshops aikido. 

Leraar André heeft al jaren ervaring met aikido en organiseert clinics voor 
scholen. Aikido is nog betrekkelijk onbekend als sport en was daarom echt 
een eye-opener voor de jongeren. Aikido betekent letterlijk: ‘de weg van 
harmonie met Chi’, waar Chi voor levensenergie staat. Met veel plezier er-
voeren de scholieren dat een vechtkunst helemaal niet agressief hoeft te 
zijn. De sleutel van aikido, een Japanse krijgskunst afgeleid van de samoe-
rai, is dat je de snelheid van de tegenstander tegen hem leert gebruiken. 
Aikido is daarom per definitie een verdedigingssport: er wordt alleen ge-
leerd om te reageren op een aanval. Iemand die een aikidoka aanvalt, wordt 
niet in de eerste plaats gezien als tegenstander, maar als iemand met wie je 
in harmonie moet proberen te komen. Deze harmonie kan bereikt worden, 
door de aanval op een gepaste wijze onschadelijk te maken. Doordat aikido 
meer op techniek dan op kracht leunt is deze sport uitermate geschikt voor 
zowel jongens als meisjes, van alle leeftijden.

Omdat het aikido zo enthousiast is ontvangen door de scholieren, is beslo-
ten om in mei een aantal workshops te organiseren voor alle jongeren in 
Bernheze. Deze lessen zullen gegeven worden op maandag 12 mei, 19 mei, 
26 mei en 2 juni van 19.30 tot 20.30 uur. Voor vragen: 06-14342360.

jetske: ‘Activiteiten 
organiseren en in 
contact komen’
HeeSCH – Hallo! Deze week maken jullie kennis met mij, 
Jetske Aalders. Ik ben 18 jaar en kom uit Ravenstein. Ik stu-
deer Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN 
in Nijmegen. Toen ik aan het begin van mijn studie te horen 
kreeg dat we in het eerste jaar stage mochten gaan lopen, 
kwam ik al gauw op Checkpoint. Het leek mij leuk activi-
teiten te organiseren en in contact te komen met jongeren. 
Op de woensdagmiddag sta ik, samen met andere stagiai-
res, klaar voor meiden van groep 7, 8 en de brugklas. Elke 
week hebben wij een gevarieerd programma, zoals knut-
selen, sporten, maar ook taarten maken of pizza’s bakken. 
Vanaf 13.30 uur zijn de meiden van harte welkom. Naast de 
activiteit hebben wij ook de benodigde spullen klaar staan 
om haren te krullen, nagels te lakken of een spelletje te spe-
len op de Wii. Ook staan wij als stagiaires altijd klaar voor 
meiden om eventuele problemen te bespreken of gewoon 

gezellig te kletsen.
Op de maandagavond ben ik wederom te vinden op Check-
point, deze keer bij de wat oudere jongeren. De meeste jon-
geren hebben dezelfde leeftijd als ik of zijn net iets ouder. 
Dit zorgde ervoor dat ik, toen ik begon in oktober, mak-
kelijk contact kon leggen met de jongeren. Een gemeen-
schappelijk gespreksonderwerp was zo gevonden. Nu ik de 
jongeren wat beter ken, praat ik met ze over alles waar ze 
maar over willen praten. Daarnaast zijn poolen en pingpon-
gen ook nog gewilde activiteiten op zo’n avond. 

Ik kom elke week met plezier naar Checkpoint, daarnaast 
heb ik het gevoel dat ik mijzelf goed kan ontwikkelen met 
oog op mijn opleiding. Mijn stageperiode loopt nog tot juli, 
maar wie weet ben ik in de toekomst nog wel vaker te vin-
den bij Checkpoint.

Wie weet ben ik in de toekomst vaker te 
vinden bij Checkpoint

jETSKE AALDERS

Koffie en slappe klets bij Onderonsje d’n Hoek

“Nog niemand!?” Wim Oosterholt 
kijkt, terwijl hij met zijn rechterhand 
leunt op zijn wandelstok, verbaasd 
om zich heen. Hij is de eerste die de 
kantine binnen komt lopen. 

Gelukkig voor Wim komt er daar-
na nog een aantal senioren bin-
nen. Vrijwilligster Mien Oosterholt 
vraagt de binnenkomende ouderen 
of zij DeMooiBernhezeKrant heb-

ben ontvangen. “Da’s een goed 
krantje”, vertelt Adrie van der Vel-
den. Marietje Quirijns komt te laat 
binnen. “en dan zit er ook nog een 
jonge jongen van de krant binnen”, 
snipt ze. 

“Pas maar op, hij luistert goed”, 
vult Wim aan. “Hij schrijft alles op 
hè. Als iemand zegt dat ik knap ben, 
staat dat woensdag in de krant!” 

Volle kien
Marietje Bosch had de avond daar-
voor in Cunera weinig succes met 
kienen. “Ik had een volle kaart, 
maar niet genoeg punten hè.” “Ja, 
je moet geluk hebben”, reageert 
Adrie. Wim staart naar de paasei-
eren die op tafel liggen. “Zijn die 
nog van vorig jaar?” “Nee, dat 
kan niet”, antwoordt Bosch. “Oh, 
en welke is witte chocola?”, vraagt 
Wim weer. 

De andere Marietje had gisteren 
meer succes met kaarten. “Nor-
maal wint ze nooit, maar gisteren 
wel”, vertelt Adrie. “Je ziet er nog 

goed uit voor je leeftijd Marietje”, 
vindt Helma van der Velden. 

Wim vertelt dat de senioren op 
woensdag altijd kaarten. Rikken of 
jokeren. “Maar we doen ook elke 

week jeu de boules, biljarten en 
koersbal.” 

“en woensdag is hier ook altijd 
een prikpost van het ziekenhuis”, 
vult Adrie hem aan. Iedere donder-

dagavond wacht de senioren een 
warme maaltijd, verzorgd door 
Laverhof. “Dat is altijd een verras-
singsmaaltijd”, vertelt Adrie. 
De senioren kijken al uit naar die 
avond en vertellen elkaar wat ze 

hopen voorgeschoteld te krijgen. 
Wim hoopt op worst. Quirijns kijkt 
even wat minder vrolijk. Ze hoopt 
niet op zuurkool. “Daar moet ik 
niets van hebben hoor!”

LOOSBROeK - Een gezellig uurtje samen bijbuurten voor senioren. Dat 
is het doel van het maandelijks ‘Onderonsje’, een initiatief van cen-
trum voor participatie Vivaan. Donderdag 10 april vond het koffieleu-
ten plaats in Steunpunt D’n Hoek in Loosbroek. DeMooiBernhezeKrant 
woonde het Onderonsje bij.

Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

‘Oh, en welke is witte chocola?’

Marietje Bosch en Marietje Quirijns

AdriE: “Je ziet er nog goed uit voor je leeftijd Marietje”

Mien Oosterholt, Adrie van der Velden, Helma van der Velden en Wim Oosterholt



Woensdag 16 april 2014 11
  

Health, Beauty, Care

intense skin and body improvement 06 104 33 489
Laarhof 22   www.salonintense.nl
5388 GX  Nistelrode  info@salonintense.nl

Schimmelnagels?
Mooie voeten beginnen bij mooie nagels.

Mooie nagels beginnen bij intense.

voor 2 maanden 5 maanden 9 maanden

De laserbehandeling
Wat wij doen met een laser behandeling is het geleidelijk verwarmen van 
de nagelplaat, nagelriem en nagelwortel tot ongeveer 45 graden Celsius. 
De schimmel in de nagelplaat wordt zo pijnloos vernietigd. Na de behandel-
ing ziet u niet direct resultaat, maar bij het groeien van de nieuwe nagel 
ziet u dat deze gezond uitgroeit. De behandeling zelf is zo gebeurd en 
heeft geen bijwerkingen. Daarna is het aan het lichaam om in 9 tot 12 
maanden een nieuwe, mooie nagel te laten groeien, waarvan u het eerste 
resultaat al na 8 weken ziet.

Voor meer informatie kijkt u op www.salonintense.nl

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.

uitreiking prijzen shoeby
kindermodellenwedstrijd 

HeeSCH - Meer dan 25 kinderen hebben meegedaan aan de modellenwedstrijd van Shoeby in Heesch. Uit ie-
dere doelgroep is een winnaar gekozen. Alle kids waren erg zenuwachtig en zaten vol spanning te wachten. 

De winnaars kregen een cadeaubon van Shoeby en de foto in posterformaat afgedrukt. De komende weken 
zijn de winnaars te bewonderen in de etalage bij Shoeby in Heesch.

De winnaars, samen met Bianca van Shoeby Heesch. Aislin (Uden), Rosalynn (Heesch), Vince (Heesch) en Sarah met 
haar broertje Dani (Eindhoven)

De avond begon met een heer-
lijke koffietafel met kroketten en 
roereieren. Daarna genoot jong en 
oud van de gezellige muziek die 
gepresenteerd werd door dj Kees 
uit Schijndel. Het was een genot 
om te zien hoe ieder genoot van 
de mogelijkheid om eindelijk van 
de stoelen te mogen komen om 
samen te kunnen dansen. Rond 

half elf vertrokken ook de bewo-
ners van enerzjiek, Philadelphia, 
Mozaïek, Dichterbij en Zorgeloos 
onder begeleiding naar huis. 

Iedereen was erg enthousiast over 
deze eerste ontspanningsavond, 
die geheel kosteloos kon zijn door 
een grote donatie van recycle-
bedrijf Van Munster uit Heesch.

Waardevolle Horizon-
avond voor jong en oud

HeeSCH - Op zaterdag 12 april organiseerde Ziekenvereniging Horizon 
voor de eerste keer een gezellige avond voor alle Heesche mensen met 
een beperking. De zaal van restaurant De Waard was gezellig bezet, 
doordat ruim zestig mensen met een beperking waren ingegaan op de 
uitnodiging van de Heesche ziekenvereniging.

Opbrengst diensten: € 17.133,-
Varkenshouders voor onderzoek tegen kanker

BeRNHeZe - Varkenshouders en 
andere veehouders uit Nederland 
beklimmen al fietsend op 5 juni, 
zo vaak ze kunnen de Alpe d’ Huez 
in het kader van Alpe d’HuZes.

Tijdens een spectaculaire avond za-
terdag 5 april in Heeswijk-Dinther 
werd een lange lijst van bijzondere 
producten en diensten geveild, 
die gratis beschikbaar werden ge-
steld door sponsoren. Zo kon er 
worden geboden op etentjes, ta-
pas, de huur van vakantiehuisjes, 
fotoshoots en volledig verzorgde 
barbecues, inclusief kok. De avond 
bracht in totaal € 17.133,- op. 
Deze opbrengst komt volledig ten 
goede aan onderzoek tegen kan-
ker. Ze zetten zich daarmee kei-
hard in om een einde te maken aan 
de ellende en de onmacht die de 
ziekte kanker in onze maatschap-
pij veroorzaakt. De organisatie be-
dankt nogmaals alle sponsoren.

Los moeilijke 
dingen op 
als ze nog 

gemakkelijk 
zijn. Pak grote 

dingen aan 
als ze nog 
klein zijn

 (Tao Te Ching)

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 

of heeft u een langlopend probleem 
wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening
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De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

ipg Bernheze wil inspireren en bewust maken
BeRNHeZe – ‘een samenleving waarin iedereen kan participeren en zoveel mogelijk de eigen regie houdt.’ Dat is de belangrijkste doelstelling van het Inte-
graal Platform Gehandicapten (IPG) Bernheze, opgericht in 2004. Het platform bestaat uit negen vertegenwoordigers van de verschillende kernen van de 
gemeente. Wilson Bosch (45) uit Heeswijk-Dinther is een van hen. “Wij willen mensen bewust maken.”

samen investeren in een duurzame regio
Een podium om te inspireren en kansen te creëren 

BERNHEZE – Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maat-
schappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang 
stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? En waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?

Samen met ZLTO Bernheze, gemeente Bernheze, Stichting de Maashorst en Search B.V. nam Rabobank Bernheze Maasland in 2012 het initiatief tot het oprichten van een Triple P stuurgroep 
met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. In oktober verscheen de publicatie ‘Samen investeren in een duurzame regio’, aange-
boden door de Triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze Maasland. In de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met de 
duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. De verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Profit 
terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. In DeMooiBernhezeKrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

Vorig jaar kreeg het IPG Bernheze 
een telefoontje van Sterrenwacht 
Halley uit Vinkel. Of het Platform 
wilde meedenken bij het toegan-
kelijker maken van het gebouw 
van de sterrenwacht. 

eerder al klopte Cultureel Centrum 
Servaes aan de deur, waarna het 
Platform heeft geadviseerd over 
‘tuinieren op hoogte’, een speci-
ale voorziening voor rolstoelers 
in de Ontmoetingstuin naast de 
Dintherse kerk. “Organisaties ken-
nen inmiddels de weg”, wil Wilson 
Bosch er maar mee zeggen. “Het 
IPG raakt steeds meer geworteld.” 

Mensen inspireren
Hij en zijn medebestuursleden zor-
gen dan ook voor voldoende reu-
ring. Ze trekken de aandacht door 
een praktische, projectmatige aan-
pak. Met schoolprojecten, waarbij 
basisschoolleerlingen ervaren hoe 
het is om te leven met een beper-
king. Door bestuurders in een rol-
stoel te plaatsen, of te blinddoeken, 

en zo Bernheze te laten verkennen. 
Of met acties gericht op onderne-
mers, zoals laatst in De Pas met de 
daaropvolgende uitverkiezing van 
de best toegankelijke winkel van 
Bernheze. “Onze insteek daarbij 
is altijd positief”, zegt Bosch. “We 
wijzen niet met het vingertje, maar 
willen mensen inspireren, aan het 
denken zetten.” en dan ontstaan 
soms mooie dingen. Zoals betere 
invalide parkeerplaatsen, een nieu-
we rolstoel toegankelijke kassa in 
een supermarkt in Heesch of een 
optiek in Heeswijk-Dinther waar 
de deur automatisch opent.

Wederzijds vertrouwen
een keer per jaar maakt het IPG 
Bernheze een zogenoemd Knel-
puntenrapport, waarin alle obsta-
kels op wandel-, fiets- en scoot-
mobielroutes staan beschreven. 

“De gemeente neemt veel aanbe-
velingen over”, vertelt Bosch. “De 
wisselwerking is sowieso goed. Wij 
krijgen inzage in de aanbestedin-

gen van hulpmiddelen en gehan-
dicaptenvervoer; kijken mee bij 
nieuw- of verbouwplannen in het 
kader van toegankelijkheid; zijn
vertegenwoordigd in de WMO-
adviesraad. Terwijl een ambtenaar 
van Welzijn aanschuift bij onze 
maandelijkse vergadering.” 

een vruchtbare samenwerking, ge-
baseerd op respect en vertrouwen, 
vindt Bosch: “Ook al omdat de ge-
meente weet dat wij reëel zijn. Niet 
alles wat wij willen, kan doorgaan. 
Maar - vergis je niet - we vechten 
wel voor wat we waard zijn, want 
een samenleving is pas echt duur-
zaam als iederéén kan meedoen.”

Hans van der Pas Foto: Jan Gabriëls

Advertorial

Wilson Bosch Foto: Jan Gabriëls

“Samen maak je power”
“Duurzaamheid ligt me na aan het hart. Ik prijs me gelukkig dat ik als wet-
houder en lid van de stuurgroep Triple P werk kan maken van dit onder-
werp. Ik geloof in een circulaire economie. In hergebruik. In het zorgvul-
dig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Dat kan alleen via sociale 
duurzaamheid, want je moet het samen doen. Van onderaf. Daarom steunt 
en initieert de gemeente Bernheze initiatieven als BECO, zonnepanelen-
acties, streekproductpromotie, elektrisch rijden. We ondersteunen, prakti-
seren - ons wagenpark rijdt elektrisch en op aardgas - en verbinden. Heel 
belangrijk, dat laatste. Veel mensen in dit gebied zijn bezig met duurzaam-
heid. Het is niet alleen efficiënt maar ook stimulerend, als zij van elkaars 
kennis en ervaringen gebruik zouden maken. Zo kan je groeien, innoveren 
en uiteindelijk serieuze alternatieven bieden. 
Bernheze waarschuwt China?!
Haha, ik ben me bewust van onze schaalgrootte, maar elk succesvol project 
begint klein. Samen maak maak je power!’’

Hans van der Pas, Triple P stuurgroeplid 

Inclusief Beleid
Mede dankzij het IPG is het zogenoemde ‘Inclusief beleid’ opgenomen in de beleidsplannen van de gemeente 
Bernheze. Dit beleid houdt rekening met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen. Het re-
sultaat van een inclusieve benadering is dat algemene voorzieningen ook beschikbaar zijn voor mensen met een 
beperking.

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert
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mooi & in de streek

in de streek

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking

Vergaderlocatie • Paardenpension

Derptweg 12 • 5476 VX  Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74zorgboerderijvanderwijst.nl

VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

FRUSAN

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.

Mobiel 06 - 53 51 15 41  /  www.plantenmest.nl

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos
Kijk op onze 
vernieuwde

website

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

HeeSWIJK-DINTHeR - Brabants Land-
schap, IVN Bernheze en IVN Uden or-
ganiseren op tweede paasdag gratis 
wandelexcursies op en rond kasteel 
Heeswijk. 

Tijdens de wan-
delingen is er dit 
jaar speciale aan-
dacht voor de bijzondere 
bloemrijke graslanden en 
bermflora op het landgoed. De 
wandelexcursies starten om 12.00 uur, 
13.30 uur en 15.00 uur bij de poort van 
het kasteel. 

De wandelingen zijn bedoeld voor vol-
wassenen en kinderen en duren anderhalf 
uur. Honden mogen niet meewandelen. 
Deelname is gratis en reserveren is niet 
nodig. 

De wandelingen maken onderdeel uit van 
de ‘Dag van het Landschap’. 

Op stap met de boswachter

Open podium op De Maashorstfair
Op zondag 18 mei vindt de negende 
editie van de De Maashorstfair plaats bij 
Villa d’Arto in Uden. een evenement dat 
u een goed beeld geeft over alles wat De 
Maashorst te bieden heeft. Daar hoort 
natuurlijk ook het talent uit De Maashorst 
bij. De Maashorstfair bestaat daarnaast uit 
diverse pleinen met informatiestands, de-
monstraties en kraampjes. Twee jaar gele-
den is aan jeugdig talent uit De Maashorst 
voor de eerste keer een podium aangebo-
den. Wegens het succes van de afgelopen 
twee jaar is er besloten om ook dit jaar een 

open podium te organiseren.

Aanmelden
Jongeren uit De Maashorst tot 20 jaar 
kunnen zich opgeven voor het open po-
dium. Dit mag individueel, maar ook in 
groepjes. Het is geen wedstrijd, maar het 
is een uitgelezen kans je talent aan een 
groot publiek te tonen. Belangstelling? 
Neem contact op met Sylvia Kuijs, 
sylviakuijs@home.nl of 06-31076050. 
Je kunt je opgeven tot en met woensdag 
30 april. 
 

de Maashorstfair zoekt jeugdig talent
BeRNHeZe - De Maashorstfair is op zoek naar jeugdig talent uit De Maashorst. Dit 
mag onder meer op het gebied van zang, dans theater en musical zijn. Alle inwoners 
tot 20 jaar uit de gemeente Oss, Bernheze, Uden en Landerd mogen zich opgeven. 
Zij mogen een optreden verzorgen op De Maashorstfair op zondag 18 mei. Op het 
festivalterrein wordt hiervoor een open podium met professioneel geluid ingericht. 

Opening Maashorstseizoen met minifair
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Hadee 24/24: een doordeweekse donderdag uniek

‘s Ochtends het ontbijt met de 
kinderen, de hond die uitgelaten 
wordt, een vergadering op het werk 
of ‘s avonds uitgeteld op de bank 
voor de tv. 

Alles kan gefilmd worden en draagt 
zo bij aan een bijzonder project: een 
film over het dagelijks leven in een 
doorsnee Brabants dorp anno 2014.

Eigen leven filmen
Zes professionele camerateams fil-
men gedurende die dag op heel 
veel verschillende locaties: op 
straat, bij verenigingen, in de win-
kel, in het verzorgingstehuis en ach-
ter de voordeur van de abdij. Maar 
natuurlijk kunnen zij niet overal te-
gelijk zijn. Vandaar de oproep aan 
alle HaDeejers om ook een stukje 

van hun eigen leven te filmen en 
dat in te sturen.

Voorwaarden
• Het moet in Heeswijk-Dinther 

gefilmd zijn.
• Tussen zonsopgang op donder-

dag 24 april 2014 (6.25 uur) en 
zonsopgang vrijdagochtend, de 

volgende dag
• Het filmpje mag niet langer du-

ren dan 2 minuten.

Opnames inleveren
De filmpjes kunnen ingeleverd wor-
den in CC Servaes op donderdag 24 
april, de gehele dag én op zaterdag 
26 april (Koningsdag) tussen 12.00 
en 14.00 uur. Hier staat een compu-
ter met harde schijf, waarop de di-
gitale filmpjes gekopieerd worden. 
er zijn mensen van de organisatie 
aanwezig om dit te doen.

Onverwacht
Op het ‘commandocentrum’ CC 
Servaes zijn donderdag 24 april 

de gehele dag mensen van HaDee 
24/24 aanwezig. Onverwachte ge-
beurtenissen, zoals bijvoorbeeld de 
geboorte van een nieuwe HaDee-
jer, kunnen gemeld worden op 06-
53328539. Indien mogelijk komt er 
dan een camerateam langs.

24 uur in 24 minuten
Uiteindelijk wordt van al het ma-
teriaal een film van 24 minuten 
gemaakt, die begin september in 
première gaat. Al het niet-gebruikte 
materiaal blijft uiteraard bewaard en 
kan later gebruikt worden voor ver-
toning op de website hadee2424.nl. 
Samen maken alle HaDeejers een 
doordeweekse donderdag ‘Uniek’.

HeeSWIJK-DINTHeR – Donderdag 24 april 2014 wordt een bijzondere 
dag voor Heeswijk-Dinther. Een dag waar over twintig, dertig of vijftig 
jaar wellicht met enige weemoed op teruggekeken zal worden. Zes pro-
fessionele camerateams leggen op die dag het dagelijks leven in dit 
Brabantse dorp vast. Maar ook de inwoners van Heeswijk-Dinther kun-
nen hun steentje bijdragen, door zelf een stukje van hun dagelijks leven 
te filmen met digitale camera of smartphone.

HaDeefilm
24/24

Een doordeweekse 
donderdag uniek

Kringloop Bernheze nu al een succes

Ook weten steeds meer bewo-
ners van Bernheze de weg naar de 
Voorste Groes 1A te vinden voor 
het aanleveren van overtollige 
huisraad, meubelen of kleding. In 
de overzichtelijk ingerichte win-
kel met een oppervlakte van ruim 
600 m2, worden allerlei goede-
ren voor hergebruik aangeboden. 
Van koffiepot tot bankstel en van 
speelgoed tot spijkerbroek. Alles 
wordt eerst grondig gecontroleerd 
en eventueel gerepareerd voordat 
het in de winkel wordt geplaatst. 
Op dit moment leveren al zo’n 75 
mensen per week goederen aan bij 
het Kringloopbedrijf. Op den duur 

zullen alle boeken, elektronica, kle-
ding, meubels, enz. in de winkel, 
zijn aangeboden door de inwoners 
van Bernheze

Werkgelegenheid
Kringloopbedrijf Bernheze is on-
derdeel van Stichting Kringloop-
bedrijven Maasland en heeft geen 
winstoogmerk. elke euro die er 
wordt besteed komt goed te-
recht. Zo biedt het Kringloopbe-
drijf werkgelegenheid aan men-
sen met een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt; in vaste dienst, 
gedetacheerd via IBN, of via 
persoonlijke leer-werktrajecten. 

Daarnaast hebben instellingen als 
Vluchtelingenwerk en Verdihuis 
aan het Kringloopbedrijf een nut-
tige en praktische partner. Meer 
weten? Kijk op de site www.kring-
loopbedrijfbernheze.nl of bel 0412 
626111.

BERNHEZE - Met zo’n tachtig betalende klanten per dag, lijkt Kringloop-
bedrijf Bernheze al in enkele maanden na de opening te voorzien in de 
behoefte van hergebruik van goede en goedkope gebruiksartikelen. 

www.kringloopbernheze.nl

Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a 
Heesch

Goederen
laten opHalen 
bel 0412 62 61 11 

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

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

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

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

Bernhezer
kunstenaars
21 april 2014

Open atelierroute Bernheze laat zien hoe MooiBernheze is

Foto’s: Ad Ploegmakers
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Voor de veiligheid komt er 
een voorlopig zebrapad, 
Rabobank/Drie Leliën

www.centrumheesch.nl

Past uw 
(bouw)plan 
niet in het 

bestemmingsplan?

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Adviseur 
Ruimtelijke Ordening

er is gesproken over de hoofd-
lijnen van een aantal beleidsthe-
ma’s waar partijen hun visie over 
willen vastleggen in een coalitieak-
koord. Onder meer is gesproken 
over de financiële kaders, leefbaar-
heid, economische ontwikkeling 

en innovatie, Heesch-West, be-
stuurlijke inrichting van Bernheze 
en de decentralisatiedossiers. Deze 
week zal een verdiepingsslag op 
een aantal onderwerpen plaatsvin-
den. 

Ook is een start gemaakt met 
het schrijven van het akkoord op 
hoofdlijnen, waarin de ambities 
van een nieuwe coalitie en de doe-
len en middelen beschreven wor-
den. De besprekingen verlopen in 
een goede onderlinge verstand-
houding, met respect voor ieders 
mening en uitgangspunten. 
De ambitie is voor het eind van 
deze maand een coalitieakkoord 
op hoofdlijnen te sluiten.

coalitiebesprekingen 
Bernheze vol op stoom 
BeRNHeZe - De beoogde coalitiepartijen in Bernheze, CDA, Lokaal, SP 
en D66 hebben afgelopen week een aantal coalitiebesprekingen ge-
voerd. Deze week zal een verdiepingsslag plaatsvinden. 

geen afval-
inzameling op 
tweede paasdag
In plaats daarvan wordt uw huis-
houdelijk afval opgehaald op
• dinsdag 22 april (kunststof) en
• woensdag 23 april (gft-afval).

Aangepaste 
openingstijden 
pasen en 
Koningsdag
TWEEDE PAASDAG: op 21 april 
2014 zijn het gemeentehuis en 
het servicepunt Heeswijk-Din-
ther de hele dag gesloten.
KONINGSDAG: op zaterdag 26 
april 2014 zijn de milieustraat en 
de groendepots de gehele dag 
gesloten.

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Dit is een heerlijke mousserende wijn 
met de smaak van aardbei.

Fragolino is een soort druif, die zijn naam ontleent 
aan het Italiaanse woord voor aardbei - fragola. 

Deze druif heeft de neiging om een wijn te produceren 
met een soort van aardbeiensmaak, vandaar de Fragolino.

NIEUW ZOMERDRANKJE 

Fragolino 
Wijnhuis Riondo

Exclusief te verkrijgen in Heesch

En natuurlijk hebben wij weer 

het nieuwe zomerdrankje

Heerlijk een dag schilderen bij de 
Eijnderic en met uw eigen kunstwerk 
naar huis gaan; dat is mogelijk op za-
terdag 24 mei. 
Schilderen is een ontspannende be-
zigheid; u vergeet de tijd terwijl u be-
zig bent. Ervaring is niet persé nodig; 
deze workshop is geschikt voor zowel 
beginners als gevorderden. 

Er is een goede begeleiding, zodat ie-
dereen met een goed resultaat de cur-
sus kan afsluiten. U mag werken aan 
de hand van een voorbeeld of uw fan-
tasie de vrije loop laten. Boeken zijn 
ter inspiratie aanwezig, maar u kunt 
natuurlijk ook een eigen afbeelding 
meenemen. De deelnamekosten be-

dragen € 30,- exclusief materiaalkos-
ten. U heeft de keuze uit twee work-
shops:

Werken op doek met roller en pa-
letmes
Met verfroller, paletmes en acrylverf 
maakt u uw eigen schilderij. Alle ge-
reedschap en verf is aanwezig; u be-
taalt hiervoor € 15,-. Zelf hoeft u 
alleen het doek mee te brengen, de 
grootte is maximaal 100x100 cm. Het 
is natuurlijk ook mogelijk om op een 
paar kleinere doeken te werken. 

Schilderen met acryl op doek
Op een doek van maximaal 100x100 
cm maakt u door middel van een 

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

Advertorial

mooi en interessant lijnenspel een ab-
stract of figuratief schilderij. 

U betaalt voor verf en het gebruik van 
de kwasten € 12,-. Het doek brengt u 
zelf mee.

Schilderworkshops bij de Eijnderic op zaterdag 24 mei

Aan de hand van praktische voor-
beelden, aangevuld met de erva-

ringen die door onze leden zijn 
opgedaan met de BeCO energie 
Ontdek Koffers, krijgt u inzicht in 
de ‘energieslurpers’ bij u thuis en 
wat u daar zelf aan kunt doen. en 
dat zonder in te leveren op luxe of 
comfort. 
Na de pauze komt het verhaal van 
de zonneboiler aan de orde. Lek-
ker goedkoop warm douchen door 
gebruik te maken van de zon als 
energiebron. Dit gedeelte van het 
programma wordt gepresenteerd 
door een externe deskundige. 
Wat zijn de voor- en nadelen? Is 

mijn huis geschikt voor een zon-
neboiler? Is het alleen rendabel in 
combinatie met vloerverwarming? 
Wat is de terugverdientijd? In het 
e-café krijgt u antwoord op deze 
vragen.
Kom daarom ook op 22 april om 
20.00 uur naar de Wis in Loos-
broek.

de Bernhezer Energie coöperatie 
(BEcO) organiseert energiecafé
DINSDAG 22 APRIL: ENERGIE METEN IS WETEN

BeRNHeZe - Op deze avond gaan we uw energienota nader bekijken. Hoe is deze opgebouwd, en is uw nota 
hoger of juist lager dan die van de buren? Maar we kijken vooral ook hoe u slim kunt besparen op uw ener-
gierekening. Of liever gezegd: er geld aan overhouden! Geld dat u kunt besteden aan andere leuke dingen. 
Daarnaast helpt het ook nog een klein beetje mee om een gezonde leefomgeving te houden.

www.vorstenbosch-info.nl

Informeert, 
boeIt en 
Interesseert
voorziet Vorstenbosch 
en gemeente Bernheze 
van actualiteit

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL
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mooiBernhezertje

WIlt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-.

office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

AAngEBOdEn
pEdicurE nisTElrOdE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

pEdicurE 
HEEsWijK-dinTHEr
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11.
Ook bij diabetisch en 
reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

sMAKElijK pAsEn 
Bij rEViVAl!
Bij ons kunt u terecht voor 
catering aan huis of een heerlijk 
hapje eten in ons restaurant. 
Wij zijn beide paasdagen 
geopend: 
www.restaria-revival.nl

diVErsE MErKEn 
AAnHAngWAgEns in 
AllE MATEn. 
Bak- of plateauwagen - open/
gesloten - enkele op voorraad 
leverbaar. 
Meer info Chris van Velzen 
0413-292607.

iETs TE ViErEn? 
en geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op ons.

luchtpost gerolsteIn
Wij, Rien Romme (29) en 
Anke van Dijk (24) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

Aftellen

Het voorjaar is begonnen! Je kunt het aan alles merken, de vogels fluiten, de bomen worden 
groen en de mensen trekken er weer op uit.

Voor ons betekent dat ook dat er op het land weer werk verzet moet worden. De erwten 
met gras zijn inmiddels al gezaaid. Deze gewassen worden met elkaar gezaaid. Wanneer de 
erwten in juli rijp zijn, worden deze geoogst. Er blijft dan een nieuwe grasmat over die daarna 
nog gewoon gemaaid kan worden. De erwten daarentegen komen niet meer terug, dit is een 
eenmalig gewas. Deze erwten worden met de gehele plant ingekuild en gevoerd aan de koeien, 
hier zit veel eiwit in. Ook wordt deze week de maïs gezaaid. De grond is mooi droog nu en 
aangezien je hier in het najaar al vroeg kans hebt op vorst, dient hij dan al rijp te zijn zodat hij 
niet kapot vriest.

In maart hebben we bezoek gehad van de rundveestudieclub Bernheze/Veghel. Een grote 
touringcar vol met boeren en boerinnen vanuit Nederland, die ons bedrijf zijn komen bezoeken. 
Op ons bedrijf aangekomen, stond er een lunch op ze te wachten. Nadat iedereen lekker wat 
gegeten en gedronken had, zijn we aan de rondleiding over ons bedrijf begonnen. Het was voor 
ons een hele ervaring om zoveel boeren tegelijkertijd te mogen ontvangen op ons bedrijf. Nadat 
ze het bedrijf bezichtigd hadden, zijn we met ze doorgereden naar een andere Nederlandse 
boer, hier in de buurt. Ook daar werd vol enthousiasme geluisterd naar de ervaring van hun 
emigratie naar Duitsland. Als afsluiter is er lekker gegeten in een restaurant in Hillesheim. 
Daarna vertrok de bus weer huiswaarts. Wij vonden het erg leuk om te zien dat er zoveel 
interesse was voor hoe wij hier boeren.

Het voorjaar is begonnen... dat betekent ook dat de datum van onze bruiloft steeds dichterbij 
komt. Nog een kleine maand en dan is het eindelijk zover. Alles is geregeld en de uitnodigingen 
zijn verstuurd. Nu nog hopen op mooi weer en rustig afwachten totdat het zover is. Op zaterdag 
10 mei om 12.30 uur zal in de Nisseroise kerk de kerkelijke inzegening plaatsvinden, iedereen is 
welkom!

Tot de volgende luchtpost!

Groetjes, Anke van Dijk (bijna Romme)

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Jeroen van den Broek
uit Heeswijk-Dinther

oogcontact

Winnaar:
Heidi Voets

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sudOKu

Kijk op www.vadeboculinair.nl of 
bel 06-13431687.

fEEsTjE THuis!
Wij komen graag met onze 
pOffErTjEs- Of 
friETKrAAM 
bij u bakken op locatie.
Mario & Christa Bok
Volg ons op FB frietkraam.net
info: frietkraam.net@live.nl
0413-292911 / 06-25416954.

TE KOOp

VijVEr
2,00 bij 1,50 meter € 50,-
06-83575352.

scrEEns
1 x 1,56 breed en 1,50 hoog
1 x 1,97 breed en 1,50 hoog
€ 35,- per stuk
06-83575352

In verband met een verhuizing 
luifEl MET KniKArM
Breed 3,75 meter
Uitval 3,00 meter
elektrisch, 4 jaar oud, grijs met 
wit. Prijs n.o.t.k.
Informatie: 06-23994193.

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

Op zaterdag 10 mei wordt in Oijen 
een truckrun georganiseerd voor 
ongeveer 200 mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. De rondrit is in de och-
tend; ’s-Middags krijgt de doel-
groep ook nog een buffet en mid-
dagprogramma voorgeschoteld. 
er doen ongeveer 100 vrachtauto’s 
mee en honderden vrijwilligers. 
Aankomst en vertrek in Oijen. De 
route loopt, behalve door Oijen, 
ook door Heesch en Nistelrode. 
Omdat dit een imposant lange 
stoet voertuigen oplevert, heb-

ben we ongeveer 50 motorrijders 
nodig die als verkeersregelaars het 
verkeer in goede banen leiden. 
een mooie en dankbare taak! 

Het onderdeel motor verkeersre-
gelaars wordt georganiseerd door 
d’n Barrak, een motortoerclub met 
vooral leden in het Maasland. Heb 
je zin om mee te doen, meld je dan 
per e-mail aan bij onze toerclub; 
onnie@live.nl . Hier kun je ook te-
recht voor eventuele vragen. Na 
aanmelding krijg je de nodige in-
formatie over deze dag.

gezocht: motorrijders met 
het hart op de goede plaats!
BeRNHeZe - Ben je motorrijder, woon je in (de omgeving van) Oss en 
ben je bereid je gehandicapte medemens een onvergetelijke dag te be-
zorgen, lees dan verder! 

Dit jaar viert pinKsTErfEEsTEn 
Nistelrode haar 40-jarig jubileum. 
Om de geschiedenis in beeld te 
brengen zijn we op zoek naar foto’s 
en ander materiaal uit het verleden 
dat te maken heeft met Pinkster-
feesten Nistelrode. Kunt u ons 
helpen? Laat het weten via info@
pinksterfeestennistelrode.nl en we 
nemen z.s.m. contact op. Bellen 
kan ook: 06-55701417 (Mark Bal-
tussen). Uiteraard ontvangt u alles 
weer netjes terug.
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b o uW t
BErnHEzE

      

VOOR MEER INFO GA NAAR WWW.HEILARENBUITEN.NL

Ontwikkeling en Realisatie
Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Informatie en Verkoop
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

2E FASE NU IN VERKOOP!

€ 172.500,- v.o.n.

SFEERVOLLE WONINGEN MET TUIN OP HET ZUIDEN 
aan de rand van het dorp in plan Heilaren 
te HEESWIJK-DINTHER

TUSSENWONINGEN vanaf

NEEM NU CONTACT OP voor een persoonlijk 
gesprek en neem een optie op een woning

Marco van grinsven zilveren jubilaris bij 
Van dinther Bouwbedrijf b.v. te schaijk
Wij feliciteren Marco met het 
25-jarig dienstverband.
Tijdens een receptie zetten wij 
hem in het zonnetje voor het 
bereiken van deze mijlpaal en 
bedanken hem voor zijn jaren-
lange inzet.

Namens directie en 
medewerkers

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

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

prijsopgave aan huis

                  XL of 

SAMSUNG GALAXY TAB3 

Bij aankoop  van een dakkapel 

GRATIS

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

2E PAASDAG OPEN DAG 

VAN  11.00 TOT 18.00 UUR

DE VLONDER 110, BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151
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HeeSCH – De luchtfoto van Frans van Vonderen geeft een 
prima indruk van de stand van zaken van de verbouwing 
van ‘t Kuipke. 

Trouwe bezoekers zullen maar weinig meer herkennen van 
de gebouwen. Die gebouwen zijn nu zo goed als helemaal 
gerenoveerd en van een frisse kleur voorzien. Het blauw 
en (verschillende tinten) geel zijn veranderd in wit. “Met 
antraciet.”, vult Jos van Helvoirt van Josse Timmerwerken 
aan. Zij hebben de bouw bij ‘t Kuipke aangestuurd en be-

geleid. Ook het hekwerk rond het bad is – door een gulle 
gave van de Ronde Tafelconferentie – vervangen. Nood-
gedwongen moest daardoor ook de gehele bestrating rond 
het bad opnieuw worden gelegd. Het bestuur acht zich 
zeer gelukkig met de inzet van een aantal vrijwilligers, die 
met name voor het schilderwerk en de bestrating hebben 
gezorgd. 
Ook hebben verschillende Heesche bedrijven aanzienlijk 
bijgedragen in de kosten. ‘t Kuipke wordt op 3 mei her-
opend voor genodigden, op 4 mei is iedereen welkom. 

Verbouwing ‘t Kuipke ligt op schema

Verbouwen en renoveren

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?

Een dakraam, dakkapel of 
kozijn laten plaatsen?

Dan kunt u contact opnemen 
met Josse timmerwerken.

Wij verzorgen de complete 
uitvoering van uw plannen.

Jos van Helvoirt Jos Pittens
M 0622701637 M 0622731465
T 0412-451369 F 0412-480152
De Ploeg 115 E josse@kpnplanet.nl
5384 HM Heesch I www.jossetimmerwerken.nl

Kom naar de informatiebijeenkomst op 28 april van 19.00 tot 20.30 uur
op het kantoor van Bernheze Makelaars & Adviseurs, Bitswijk 10 in Uden

 Schitterende woningen met veel leefruimte

 Royale woonkamer met open keuken

	Complete badkamer

 Vaste trap naar grote zolderruimte met veel  

 mogelijkheden

 Het bomenpark op loopafstand

 Prijs vanaf e 170.000,- v.o.n.

Informatie en verkoop

Jansen & van Tuijl Makelaars
T: (0412) 45 15 54
www.jansen-vantuijl.nl

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

Ontwikkeling Realisatie 

Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Nieuwsgierig? www.dehoef2.nl

START VERKOOP 28 APRIL A.S.
1O  LANDELIJKE WONINGEN A AN DE BOSRAND IN HEESCH



Woensdag 16 april 2014 19
  

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

Terrasdelen ‘Natur inFORM’
• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Van der Heijden dakkapellen: 
kwaliteit en service zoals het hoort

Wij zijn gespecialiseerd in het 
plaatsen van prefab dakkapellen 
binnen één dag! Onze dakkapel-
len worden gefabriceerd in onze 
werkplaats in Heesch en worden 
binnen een dag geplaatst met een 
hijskraan. 
Wij bieden 15 jaar garantie op 
onze dakkapellen, omdat we 
kwaliteit leveren met Komo ge-
certificeerde materialen en omdat 
we meer dan 15 jaar ervaring en 

expertise in huis hebben. Mocht 
u een vergunning nodig hebben 
voor een dakkapel aan de voor-
zijde van uw huis, dan nemen wij 
u dit uit handen.

Ook voeren wij restmateriaal zoals 
dakpannen en dakplaat af, zodat 
u daar geen omkijken meer naar 
heeft, gemak dient de mens. U 
heeft bij ons de keuze uit 3 ver-
schillende soorten dakkapellen: 

1. Houten dakkapel 
2. Kunststof houtlook 
 dakkapel (Keralit) 
3. Kunststof dakkapel (Trespa).
Bij het stappenplan voor aanschaf 
van een dakkapel heeft u contact 
met een en dezelfde persoon, van 
offerte tot inmeting, tot plaatsing 
van de dakkapel!

Alle voordelen op een rij: 
• Meer ruimte licht en comfort
• Zichtbare woningverfraaiing
• Zeer efficiënte werkwijze
• Persoonlijk contact, van offerte 

tot plaatsing

• In een halve dag geplaatst
• Geen standaard uitvoering maar 

maatwerk
• 15 Jaar garantie op dakkapel en 

nieuwe constructie
• Waardetoename van uw huis 

door meer m3 inhoud.

Naast het plaatsen van dakkapel-
len kunnen wij ook de aftimme-
ring van uw zolder verzorgen. 

Als u bijvoorbeeld op uw zolder-
ruimte 2 of 3 slaapkamers wilt re-
aliseren, dan kunnen wij wanden 
en deuren, schuifwandsystemen, 

plafonds, etc. verzorgen.
Wanneer u meer informatie zoekt 
over dakkapellen, bezoek dan 
onze website of Facebookpagina, 
of breng een bezoek aan onze 
werkplaats/showroom op zater-
dag tussen 10.00 en 14.00 uur op 
de Cereslaan 12a in Heesch (naast 
Mc Donalds).

HeeSCH - Heeft u plannen om uw zolder, slaapkamer of badkamer 
uit te breiden door middel van een dakkapel? Dan moet u bij Van der 
Heijden dakkapellen zijn. 

Advertorial

H O U T H A N D E L

van der heijden

Bezoek nu
onze all season

showroom !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

Voortgang bouw 55-plus patio-
woningen cpO-bouwplan Hoogstraat
HeeSCH - De nieuwbouw van 
het CPO-bouwplan Hoogstraat 
voor medioren en senioren in 
Heesch is zodanig gevorderd dat 
de fase van de skeletbouw is be-
reikt.

In januari werd gestart met de 
bouw van de acht 55-plus patio-
woningen aan de Nelson Mande-
lastraat in Heesch. Inmiddels zijn 
de verdiepingsvloeren gestort en 
momenteel worden de buiten-
gevelmuren opgetrokken. eind 
mei/begin juni komt het eerste 
blok van de drie blokken waarin 
wordt gebouwd, onder de kap. 
De oplevering is gepland in het 
komende najaar. 

Planning
Alle acht bouwkavels en patio-
woningen van dit CPO-project 
waren eind 2013 verkocht. De 
belangstelling voor 55-plus pa-
tiowoningen was groter dan de 
acht nu in aanbouw zijnde wo-
ningen. 

Om die reden heeft de gemeente 
begin dit jaar besloten dat de 
Stichting CPO Hoogstraat twee 
extra kavels mocht ontwikke-
len voor de bouw van nog twee 
patiowoningen, op de hoek Nel-
son Mandelastraat – Hoogstraat. 
Hiervan werd in maart kavel nr. 
1 verkocht en is kavel nr. 5 nog 
beschikbaar. 

Als volgens planning de omge-
vingsvergunning begin juni wordt 
afgegeven, kan bouwbedrijf Van 
Herpen direct beginnen. Beide 
patiowoningen kunnen dan nog 
dit jaar worden opgeleverd. 
De Stichting CPO houdt op vrij-
dag 25 april een kijkdag voor 
kopers/toekomstige bewoners. 
Belangstellenden voor de nog 
beschikbare kavel met patiowo-
ning zijn tussen 15.30 en 16.30 
uur die middag van harte wel-
kom. 

Informatie: Henk Verschuur, 
voorzitter stichting CPO Hoog-
straat (tel. 06-12097550).

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL
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Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

KERAMISCHE 

TERRASTEGELS

Formaat 60 x 60 x 2 cm

TREND
DESIGN-

RADIATOR

Diverse maten

kleur wit

VANAF 119,00

45,00 p/m2

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

         XL of 

SAMSUNG GALAXY TAB3 

Bij aankoop van een dakkapel 

GRATIS
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Hij had zichzelf een missie opgelegd en ging daarom met zijn zending naar de mensen.
Af en toe stopte hij kort om te rusten en verstopte zich dan voor een hazenslaapje.
Eén keer zelfs in de hoed van de goochelaar wiens naam Haas was en die van niets wist.
Die toverde daarom op de grote Paas Show niet een konijn, maar hem, de paashaas uit zijn hoed.
De kinderen aanschouwden een wonder en de ouders wensten elkaar een Vrolijk Pasen.

De oplossing van vorige week

Bijeenkomst ‘smart & sexy’ 
Vrouwen Ontmoeten Vrouwen 

Smart & Sexy is hét onderwerp voor de VOV 
Meeting van vrijdag 29 april. In een theatraal 
gesprek met het publiek neemt Lisa Porten-
gen Vouwen Ontmoeten Vrouwen mee in de 
wereld van Smart & Sexy. In zeven stappen 
geeft ze in deze lezing vrouwen tips & tricks 
mee over hoe zij op een bewuste en aantrek-
kelijke manier hun wensen kunnen creëren. 
Haar tips zijn zowel privé als zakelijk in te zet-
ten. Met humor en veel interactie deelt Lisa 
haar inzichten met alle vrouwen. Het is een 
echte boost voor je zelfvertrouwen. 

Voor wie? 
Voor alle vrouwen die andere vrouwen willen 
ontmoeten, op zoek zijn naar ondersteuning 
of anderen iets te bieden hebben. Of als je 
gewoon een gezellige middag wilt hebben. 
Iedereen is dan ook uitgenodigd, alleen of 
met een vriendin of collega. 

Waar en wanneer? 
Vrouwen Ontmoeten Vrouwen wordt acht-
maal per jaar op de laatste vrijdag van de 
maand georganiseerd. De ontmoetingen vin-
den plaats in CC Nesterlé in Nistelrode. 
 
Programma 
12.30 uur Ontvangst 
13.00 uur Welkom  
13.10 uur Lunch
(€ 12,50 p.p. aanmelden via button) 
14.00 uur Presentatie gastsprekers en 
hierna is er tijd om te netwerken 
16.00 uur Einde bijeenkomst 

Meer informatie of aanmelden voor deze 
bijeenkomst en/of de nieuwsbrief kan op de 
website www.vovbernheze.nl/meetings of je 
kunt bellen met Franka Mes 06-12 52 65 43 
of Lucré Cappetti 06-24 74 08 35. 

Vrouwen Ontmoeten Vrouwen wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Maatschappelijk 
Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze 
Maasland http://www.uwideeinactie.nl/

BeRNHeZe - Een aantal enthousiaste vrouwen organiseert enkele keren per jaar een ont-
moetingsplaats waar alle vrouwen uit Bernheze en omstreken elkaar kunnen ontmoeten, 
leren kennen en elkaar wellicht helpen bij stappen die ze willen zetten in hun carrière of in 
het dagelijkse leven. 

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl    www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, is niet 
altijd gemakkelijk. Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

KOSTUUMACTIE

VAN KOLLEM

   VOOR: 

€298,-
+ 2 GRATIS OVERHEMDEN
+ 2 GRATIS STROPDASSEN*

* OF EEN GRATIS 2-PACK T-SHIRTS.
Actieperiode: t/m 3 mei 2014. 

Zolang de voorraad strekt.

MANNENWEEK
- bij Van Tilburg -

GRATIS

OVERHEMD
DIRK & DOLF

BIJ AANKOOP VAN EEN

DIFIRENZE COLBERT
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N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT 

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE 

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

O N L I N E
WWW.VANTILBURGONLINE.NL

SPECIAAL VOOR DE MANNEN
MOOIE VOORDELEN TIJDENS DE

programma natuurtheater de Kersouwe voor 2014 bekend
Muziek, toneel en humor in de open lucht

Het seizoen opent met humor. 
drOOg BrOOd (30 mei). Dit 
stel jubileert en biedt komische 
hilariteit met lachgarantie. Cabare-
tier EMiliO guzMAn (27 juni) 
zoekt inventief de grenzen van 
zichzelf als vakman van de lach. 
Stand–upcomedians lEOn VAn 
dEr zAndEn en TiM frAn-
sEn (12 september) zijn vriende-
lijke grappenmakers.
 
BlAudzun
André MAnuEl (18 juli) jaagt 

zijn publiek al twintig jaar op de 
kast. Praten en zingen gebeurt bij 
Hotelgasten op 31 mei. lEOn 
VErdOnscHOT ondervraagt de 
gEBrOEdErs TAngArinE, na 
de pauze volgt hun optreden.

jOris linssEn & cArAMBA 
(7 juni) brengen met passie en vak-
manschap het Mexicaanse levens-
lied met Nederlandstalige teksten. 
Grijp de kans om hem nu nog in 
Nederland te zien: BlAudzun 
(30 augustus) maakt zich namelijk 

op voor een internationale door-
braak.
 
Bløf 
er is nog veel meer muziek. In de 
categorie ‘Oude bekenden altijd 
goed’ heet de Kersouwe Bløf 
(20 juni) en dE dijK (14 septem-
ber) welkom. Zomerser krijg je het 
nergens: de hyperenthousiaste Ne-
derbietband THE KiK, met beat-
legende ArMAnd als voorafje (2 
augustus). Eric VlOEiMAns 

met Gatecrash en Yuri HOning 
(30 augustus) serveren de jaarlijkse 
portie Kersouwe-jazz.
 
THEATEr
De bijna honderd mensen van the-
atergroep de Kersouwe brengen 
dit jaar de toneelklassieker cY-
rAnO. 
Acht voorstellingen totaaltheater. 
Jeugdtheatergroep de Kersouwe 
speelt rOnjA dE rOVErs-
dOcHTEr.

Verder is er nog een Midzomerfes-
tival met pATEr MOEsKrOEn, 
een singer/songwritersavond met 
onder anderen TiM AKKErMAn 
(Direct), fanfares met hardrock-
band, cOWBOY BillY BOEM, 
een dancespektakel, een jOHnnY 
cAsH TriBuTE BAnd die op 
alle fronten overtuigt en nog meer 
muziek, humor en toneel voor jong 
en oud.

HeeSWIJK-DINTHeR – Het zomerprogramma van Natuurtheater de Ker-
souwe is bekend. Onder anderen Emilio Guzman, joris Linssen, Bløf en 
De Dijk komen naar Heeswijk-Dinther. 

De voorverkoop 
start op 3 mei via 
www.kersouwe.nl.
bij VVV Heeswijk 
en Uitpunt Veghel
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2e Paasdag open van 10.00 tot 17.00 uur
Eenjarige 
zomerbloeiers
Diverse soorten 
en kleuren, 
hoogte 15 cm, 
volle zon en 
halfschaduw.

1.-Per 
6-pak 
        1.79

Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Carnaval is alweer bijna veertig dagen voor-
bij en dat betekent dat Pasen weer voor 
de deur staat. Paaseieren, de paashaas en 
paastakken staan symbool voor het paas-
feest en natuurlijk associëren we Pasen met 
een heerlijke vrije dag extra. Liefst met mooi 
weer, waardoor we op de fiets kunnen ge-
nieten van een Mooi Bernheze en al wat dat te 
bieden heeft. Voor de vroege vogels zijn er onder 
andere sportactiviteiten, rommelmarkten, wandelingen 
en exposities.
Niet iedereen is vrij, want er zijn ook een aantal bedrijven ge-
opend tijdens deze dagen. Je leest het in DeMooiBernhezeKrant, 
maar ook de evenementenkalender van deze krant zorgt voor 
een overzicht. Wij wensen alle lezers een fijne Pasen.

Heerlijk 
Pasen!

Openingsactie

10% Korting
voordeelbon

Rieker
€74.95

Tamaris €39,95

Tamaris €39,95

Tamaris
€69,95

Tamaris
€49,95

Tamaris 
€39,95 Tamaris

€59,95

Rieker
€54,95

Rieker
€64,95

Tamaris
€49,95

In de Tamaris/Rieker shop 
bij elke aankoop van een

paar schoenen
(alleen in de

fysieke winkel)

1 bon per klant

WWW.MARYA.NL

MARYA

Tamaris 
€69,95

Shop in shopShop in shop
Shop in shop

Tamaris
 €49,95

Rieker
€74,95

Rieker
€54,95

Tamaris
€39,95

Tamaris
€69,95

Tamaris
€29,95

Tamaris
€59,95

Tamaris
€59,95Tamaris

€49,95

Tamaris
€39,95

Tamaris
€49,95

Rieker
€59,95

Tamaris 
€49,95

www.marya.nl

Geldig t/m 30-04-2014
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 HEESCH Maandag 13.00 - 17.30 uur  550 m2 winkelplezier  
’t Dorp 44 Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur Vrijdag koopavond
Tel. 0412 - 45 23 13 Zaterdag 09.30 - 17.00 uur Open van 09.30 - 21.00 uur

 www.lederzaakverhagen.nl

LEDEREN KLEDING
TASSEN 
KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN
LEUKE CADEAUTIPS

DE MEEST COMPLETE LEDERWARENZAAK IN NL! VOOR HEM EN HAAR. EIGEN REPARATIE-ATELIER.

LEDERZAAK VERHAGEN, BLIJFT JE VERBAZEN!

KOM KIJKEN VOOR DE VELE AANBIEDINGEN VAN JASSEN, 
TASSEN, VAKANTIEKOFFERS, KLEIN LEDERWAREN, ETC.

2E PAASDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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

ONZE NIEUWE 
BUITENSHOWROOM 

IS KLAAR!

2e paasdag geopend

van 11.00 tot 17.00 uur

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZĲ NEN

Canadabaan 10 
5388 rt Nistelrode 

tel: 0412-613320 

SIErBEStrAtING • tUINtEGELS • MEGAtEGELS
NAtUUrStEEN • tUINVErLICHtING • tUINHOUt
tUINHUISJES  • BLOKHUttEN EN MEEr

www.gsbsierbestrating.nl

BEVERS
S T E E NCE NTRUM BV

MaanDag 21 aPril

TWEEDE 
PAASDAG
oPEn
van 11 tot 17 uur

KoM langs en laat

   een  ProfESSionElE 

          TuinSchETS  MaKen

HeeSWIJK-DINTHeR - Dit jaar 
wordt tijdens de Vastenaktie een 
project ondersteund van de Stich-
ting Solidair met India, gevestigd 
in de Abdij van Berne in Heeswijk. 

Het project wordt gerealiseerd 
door de Norbertijnen van Manan-
thavady.. Het gaat om het aanleg-

gen van toiletten en watervoorzie-
ningen, de bouw van huisjes en de 
aanschaf van schoolspullen voor 
kinderen. Conraid vult al het geld, 
dat bij de parochies binnenkomt 
ten behoeve van dit project, tot 
50% aan. De vastenzakjes kunnen 
tot en met Pasen ingeleverd wor-
den. 

Vastenaktie voor india

23Woensdag 16 april 2014

Vrolijk
Pasen!
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De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel

Broodj� eiersalad� 

€ 3,80
MAASHORST - Natuurcentrum De 
Maashorst houdt op tweede paas-
dag samen met de kleindierenver-
eniging Uden en omstreken het 
evenement ‘Beleef de lente!’

Op het erf zijn heel veel dieren te 
zien. Ook de schaapherder is er 
met lammetjes want: het is lente! 
er zijn een heleboel leuke dingen 
te doen. De toegang is gratis. De 

dieren zijn van 11.00 tot 15.00 
uur te bewonderen en te knuffe-
len. Ook is er een lentewandeling 
die verzorgd wordt door de erva-
ren IVN-natuurgidsen. Hiervoor 
is opgeven wel gewenst. De kos-
ten hiervoor zijn voor volwassenen 
€ 2,50 en voor kinderen € 1,50. 
De wandeling start om 10.30 uur 
op het Natuurcentrum. Voor info: 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl 

Beleef de lente op
de Maashorst

Echte 
‘ouwerwetse’ 
rommelmarkt

NISTeLRODe – Tweede paasdag, 
maandag 21 april is het weer zover: 
Ponyclub ‘de Kleine Heemskinde-
ren’ organiseert traditiegetrouw 
haar jaarlijkse rommelmarkt. 

Afgelopen zaterdag zijn we in heel 
Nistelrode spullen op wezen halen, 
en op dit moment zijn we druk be-
zig om al uw tweedehandse spul-
len gezellig uit te stallen. er is volop 
keuze; radio’s, computers, speel-
goed, boeken, serviezen, kleding, 
meubilair, fietsen; teveel om op te 
noemen. U bent op tweede paas-
dag van 10.00 tot 16.00 uur van 
harte welkom!

Echte 

Heerlijk 
Pasen!

Echte Echte Amicanto 
zingt tijdens 
paaswake
HeeSWIJK-DINTHeR - Koor Ami-
canto uit Dinther luistert op za-
terdag 19 april de Paaswake om 
21.30 uur muzikaal op in de St. 
Servatiuskerk in Dinther.

Het koor gaat samen met de pas-
toor en misdienaars en vele kerk-
gangers, die bij het begin van de 
viering allen een kaars krijgen, naar 
buiten. Het is donker en buiten 
staat een vuurkorf met brandend 
hout; het licht. Nadat de Paaskaars 
buiten bij de vuurkorf is aangesto-
ken en het vuur d.m.v. kaarsen is 
verspreid gaat iedereen weer naar 
binnen. Dan zingt het Koor ‘Jij 
draagt het licht’ waarbij iedereen 
een brandende kaars vasthoudt, 
aangestoken met de Paaskaars. De 
viering is het begin van Pasen. 

€798,-

€198,-

€395,-

€495,-

 €495,- €395,-

Hedi meubelen Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther T 0413 - 292875 E info@hedimeubelen.nl  www.hedimeubelen.nl  www.facebook.com/hedimeubelen

2e paasdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

OP=OP!

Unieke items, gemaakt 
van sloophout!

Slechts een aantal voorbeelden van onze super 
aanbiedingen! Zolang de voorraad strekt.
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599,-
799,-

10-17
OPEN VAN

UUR
10-17 OPEN

21 APRIL

OPEN VAN OPEN

21 APRIL21 APRIL

2e PAASDAG

Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden) 599,-

Bardani Trento
Comfortabele loungeset met extra dikke kussens

en een stevig aluminium frame

189,-
225,-

Mobicool C40
Compressor koelbox

Instelbaar tussen +10°C en -15°C

Picknicksets

399,-
VANAF

399,-
Tentenshow

• Meer dan 300 modellen tenten
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, 

Nomad, Eureka, De Wit, Outwell, Coleman, 
Vango, High Peak en Easy Camp

• De grootste specialist van Nederland!
• Alle topmerken: o.a. Cabanon, Jamet, Conway,

Europa Camper, Pennine, 3Dog en Comanche

Cabanon Imperia
4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar

katoenen doek, uitritsbaar bisonyl kuipgrondzeil en vaste luifel

-50%50%
Sticks tot

399,-
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

• De grootste specialist van Nederland!

Vouwwagenshow
6999,-

VANAF

Cabanon ImperiaCabanon Imperia
4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar
Cabanon Imperia

4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar
Cabanon Imperia

6999,-

39,99
VANAF

Safarica Lake Mackay
Royale 5 of 6 persoons tunneltent met polyester tentdoek, vast kuipgrondzeil en glasfi ber stokken.

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

Gourmetschotel € 4,95 p.p.
 

Paasrollade
500 gram vanaf € 2,99
 

Ronde chocolade ijstaart
1,5 liter € 5,95 (6-8 personen)
 

New York ijstaart
1 liter € 2,95 (4-6 personen)
 

Aardbei/Chipolata 
bavarois
750 ml € 3,95
(4  personen)

internationaal Accordeon-
festival al jaren een succes

Het programma is gevarieerd en 
interessant voor iedereen die van 
accordeonmuziek houdt. er zijn 
spelers uit België, Duitsland en na-
tuurlijk Nederland. Ook zijn er en-
kele plaatselijke beroemdheden die 
hun kunsten komen vertonen.
Het festival heeft twee podia. Op 
het hoofdpodium staat een vak-
kundige drummer die voor de 
begeleiding zorgt, en het tweede 
podium is een open podium, waar 
iedereen zijn of haar klanken ten 
gehore kan brengen. Ook zal er 

een verkoopstand van accordeons 
en trekzakharmonica’s zijn.
Onder het genot van een hapje 
en drankje zullen diverse artiesten 
voor u optreden, en er zal zeker 
plaats op de dansvloer zijn voor 
een dansje. er is tevens een grote 
paasloterij.
Het accordeonfestival wordt al 
24 jaar met succes georganiseerd 
door het Bernhezer Gehandicapten 
Bal (BGB). 
Deze organisatie organiseert di-
verse evenementen om geld in te 
zamelen voor het Groot Bernhezer 
Verkleedbal dat op de eerste zon-
dag in november gehouden wordt. 
De entree bedraagt € 2,-. De op-
brengst is voor de BGB. 

Om 11.00 uur zal gestart worden 
met het programma. Voor info: 
info@bernhezergehandicapten-
bal.nl of bel naar Partycentrum ’t 
Maxend 0412-611251.

NISTeLRODe - Voor de 25e keer wordt op tweede paasdag het Inter-
nationaal Accordeonfestival gehouden. Die dag zullen de grote kop-
stukken uit de accordeonwereld elkaar ontmoeten bij Partycentrum 
’t Maxend in Nistelrode. 

25Woensdag 16 april 2014

Vrolijk
Pasen!

regenboog-
viering: 
het feest van 
pasen 
HeeSWIJK-DINTHeR - In de St. 
Willibrorduskerk in Heeswijk 
wordt eerste paasdag een Re-
genboogviering gehouden met 
het thema: Het feest van Pasen.

In deze viering voor peuters en 
kleuters staat het paasverhaal 
over Jezus centraal. er wordt 
gezamenlijk gebeden, gezon-
gen en natuurlijk wordt er ook 
nu weer iets moois gemaakt. Na 
de viering is er gelegenheid om 
met elkaar koffie/thee/ranja te 
drinken. De viering begint om 
11.00 uur.

Paashaas
De paashaas duikt voor het 
eerst op in Duitsland, rond 
1500. Het dier staat symbool 
voor de vruchtbaarheid en dat is 
eigenlijk niet zo gek, omdat ha-
zen zich zeer snel voort kunnen 
planten. De eerste eetbare ha-
zen verschenen zo rond 1800, 
eerst van deeg en suiker, daarna 
ook van chocolade
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen 

een film kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk 

topservice - indien gewenst - tot aan de stoel. De 

menukaart biedt alle keuze! Een druk op de service knop 

aan de stoel en de medewerkers brengen het snel en 

ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. Ook voor 

of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

voor het complete filmprogramma van deze week, online 

reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of  

bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

€5,50*
eerste en tweede 

paasdag alle films 

voor 12:00 uur:

*Excl. 3D en Lange films toeslagen

paasKortiNG!

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
16:00

Noah 3d: 

18:30 21:00

rio 2 3d, Nl: 

16:00

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
16:00

pim & pom: Het Grote avontuur: 
16:00

zaterdaG 19 april

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

15:15 18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
13:30 15:30

Noah 3d: 

18:30 21:00

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

13:00 15:30

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
13:30

pim & pom: Het Grote avontuur: 
13:15

zoNdaG 20 april

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

15:15 18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:30 15:30

Noah 3d: 

18:30 21:00

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

Hartenstraat: 

20:00

divergent: 

15:15 19:45

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:30 15:30

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

lucia de b.: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

diNsdaG 22 april

Hartenstraat: 

20:00

divergent: 

19:45

Noah 3d: 

19:45

lucia de b.: 

20:00

the amazing spider-man 2 3d: 
20:00

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
13:30 16:00

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:45

rio 2 3d, Nl: 

13:30 16:00

lucia de b.: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
13:45 15:45

pim & pom: Het Grote avontuur: 
13:45

vrijdaG 18 april

maaNdaG 21 april

woeNsdaG 23 april
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De thuisploeg begon met veel aan-
vallend ingestelde spelers aan de 
wedstrijd. Het duurde tot de 11e 
minuut voordat de eerste treffer 
genoteerd kon worden. een cor-
ner van Çetin Alpdogu werd bij 
de eerste paal door Camiel van 
Doorn verlengd tot bij Rob Tips. 
De aanvaller schoot vervolgens bij 
de tweede paal knap de 1-0 bin-
nen. Het was natuurlijk Wouter 
van Dijke die in deze wedstrijd zijn 
doelpuntjes meepikte. Na goed 
onderscheppen van Tom Sleddens 
scoorde de goaltjesdief eerst met 
links de 2-0 en even later tikte hij 
met rechts een voorzet van Alp-
dogu binnen. 

Tweede helft
Na rust eenzelfde spelbeeld. Van 
Dijke scoorde na drie minuten in de 

tweede helft al de 4-0, waarmee 
de topscoorder zijn totaal op 20 
goals bracht dit seizoen. een klein 
kwartier later schoot Danny Aarts 
de 5-0 binnen. Daarna duurde het 
even voordat er opnieuw gejuicht 
kon worden. 

Diverse spelers lieten vervolgens 
kansen liggen op de 6-0, maar in 
de laatste 10 minuten mochten 
de armen van het thuispubliek 
nog drie keer de lucht in. Alpdogu 
schoot de 6-0 binnen. Niet lang 
daarna zorgde Turgay Arslan met 
een prachtige stift voor het mooi-
ste doelpunt van de middag, 7-0. 
Direct na de aftrap van HVV werd 
de bal ingeleverd bij Heeswijk en 
werd Alpdogu van achteruit diep 
gestuurd. De rappe aanvaller was 
alert en tikte de 8-0 binnen.

Heeswijk wint 
verplicht nummer van HVV

voetbal

HeeSWIJK-DINTHeR - Na de verloren derby van vorige week tegen 
Nistelrode, stond voor VV Heeswijk deze week het verplichte nummer 
tegen HVV op het programma. Het leverde een monsterscore van 8-0 
op voor de blauw-witten. 

Enthousiasme bij 
sjors sportief 

HeeSCH - Twaalf deelnemers, 
waarvan tien jongens en twee 
meisjes kwamen naar sporthal ‘t 
Vijfeiken in Heesch om te gaan 
basketballen tijdens Sjors Sportief. 
Het was een enthousiaste groep 
kinderen die er allemaal heel veel 
zin in hadden. er zaten ook echte 
talenten tussen. Slamdunk hoopt 
dan ook dat iedereen heeft geno-
ten van deze drie proefweken en 
dat ze de talenten mogen verwel-
komen bij de club.

basketbal

Basketbalclub Tenderfeet zoekt stoere meiden

Zowel het meidenteam tot zestien 
jaar als het team van dames 1, 
dat bestaat uit meiden van acht-
tien tot 24 jaar, zit met hetzelfde 
probleem: na dit seizoen stopt een 
aantal meiden met basketballen en 
dat brengt het voortbestaan van 
de teams in gevaar. “We hebben 
hard vrouwen nodig”, aldus Lotte 
Broeren, uitkomend voor dames 
1. “Het is zo’n leuke club!” Be-
stuursleden Pim Broeren en Koen 
Broeren knikken instemmend hun 
hoofd. “Het zou ontzettend jam-

mer zijn als deze teams moeten 
stoppen”, vertelt Pim. “We heb-
ben een goed gekwalificeerde trai-
ner. Beide teams krijgen een goede 
training.” Wim Voets speelde zelf 
basketbal op landelijk niveau en 
is dus dé man om nieuwe spelers 
het basketbal bij te brengen. “Het 
draait om gooien en vangen”, 
zegt Pim. “Is dat nou zo moeilijk?” 
Koen: “Ik heb mensen gezien die 
echt grote stappen hebben ge-
maakt in korte tijd.” 
Lotte: “Het draait natuurlijk om de 

gezelligheid. Het hebben van een 
teamgeest is belangrijk.”
“Je speelt altijd binnen, dus het 

gaat altijd door”, vertelt Pim. “Bij 
voetbal ben je al snel met vijftien 
spelers, basketbal is wat kleiner. 
Bovendien sta je nooit stil, dus je 

bent fanatiek bezig”, vult Lotte 
haar broer aan. Daarnaast organi-
seert Tenderfeet veel activiteiten, 
zoals feestjes en uitstapjes naar 
basketbalwedstrijden van prof-
clubs. 

“Veel mensen denken als ze bas-
ketbal voor het eerst zien: ‘hè, 
wat zijn zij aan het doen!?’ Maar 
na een tijdje gaan ze het vaak leuk 
vinden”, vertelt Pim. “Ik zou zeg-
gen: kom eens kijken en train een 
keer mee. Dat mag natuurlijk al-
tijd!”
een keer komen kijken of vrijblij-
vend meetrainen op donderdag-
vond? Dat kan! Kijk voor meer in-

formatie op www.tenderfeet.nl of 
www.facebook.com/tenderfeet. 
Je kan ook contact opnemen met 
Koen Verhoeven via 06-12904701.

HeeSWIJK-DINTHeR – Het aantal basketbaldames bij BC Tenderfeet loopt zodanig terug dat het maar de 
vraag is of de twee damesteams volgend jaar competitie kunnen spelen. Nieuwe basketbalvrouwen zijn meer 
dan welkom.

 ‘ik zou zeggen: 
kom eens kijken en 
train eens mee!

Stoer en sportief trainen bij Tenderfeet Tekst: Matthijs van Lierop

HeeSWIJK-DINTHeR - Het thema 
van de regionale Skelterrace in 
Heeswijk-Dinther van donderdag 
1 mei dit jaar is ‘Groen, groener, 
groenst’. Kinderen kunnen zich tot 
vrijdag 18 april aanmelden. 

er zijn dit jaar twee categorieën 
om je aan te melden: de Gepimpte 
Skelter of de Gepimpte Fiets. De 
Gepimpte Skelter is voor de mooi-
ste en meest creatieve skelters. De 
Gepimpte Fiets is voor de mooi-
ste en meest creatieve fietsen. er 
zijn prijzen voor zowel de mooiste 
als de snelste fiets en skelter. Alle 
deelnemers ontvangen na deelna-
me een prijs. 
Aanmelden kan voor 18 april bij 
de werkgroep (bschut@kinderop-
vanghumanitas.nl). Vermeld de ca-
tegorie waarin je deel wilt nemen 

met je team. een team bestaat uit 
minimaal een en maximaal vier 
kinderen. Alleen teams die zich 
hebben aangemeld, kunnen op 1 
mei meeracen. 
Op de dag van de skelterrace heeft 
ieder team een teamcaptain. Deze 
captain wordt door het team ge-
kozen. Aan het begin van de race 
krijgt deze captain de tijd (maxi-
maal twee minuten) om te vertel-
len waarom juist zij de prijs verdie-
nen. 
De race zal starten om 14.00 uur.

nationale 
skelterrace in Heeswijk-dinther

Bernheze sportief

skelterrace

Twee zilveren 
medailles voor turnsters sine-cura

turnen

HeeSWIJK-DINTHeR/VALKeNSWAARD - janne Donkers, Maud van der 
Wielen, Wies van der Lee, Noëlle van Zutphen, Nina Eijmberts en jelke 
de Wit van Sine-Cura turnden zaterdag de individuele regiokampioen-
schappen 4e divisie en D1 in Valkenswaard. 

In de ochtend turnden de Noëlle, Janne, Wies en Maud. ’s Middags was 
het de beurt aan Nina en Jelke. Maud en Nina hebben een zilveren me-
daille gewonnen. Zij hebben zich hierdoor, samen met Noëlle en Jelke, 
kunnen plaatsen voor de districtsfinale.

Thierry 
pittens wint
 
VORSTeNBOSCH - Thierry Pit-
tens van Pittens Racing heeft 
zaterdag de 2 uurs Cross Coun-
try in Bornerbroek weten te 
winnen. 

Thierry is momenteel goed in 
vorm en had het dan ook goed 
naar zijn zin in Bornerbroek. Tij-
dens de twee uur durende de 
wedstrijd bouwde hij een grote 
voorsprong op en won uiteinde-
lijk de wedstrijd met een verschil 
van vier minuten en vijftien se-
conden op Vincent Rikhof. 

cross country
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Foto’s: Marcel van der Steen

geslaagde clinic met medailles voor f-jes HVcH

HeeSCH - HVCH in Heesch kan 
terugkijken op een zeer geslaagde 
clinic voor de F-jes van de club op 
vrijdag 11 april.

Staf en spelers van Heren 1 en 2 

brachten hun kennis over op de 
F-pupillen van HVCH. In twee-
tallen, van de F13 t/m de F1, lie-
pen de teams naar het hoofdveld, 
waar trainer William van Overbeek 
klaarstond om de 108 aanwezige 

pupillen kort toe te spreken. Daar-
na ging de clinic van start met een 
warming up.

er stonden spelvormen klaar waar 
de pupillen met veel enthousiasme 

aan begonnen. De groepen draai-
den steeds door naar de volgende 
spelvorm. Uiteindelijk zijn er nog 
vier partijen gespeeld waar de trai-
ners ook aan deelnamen.
Na afloop kregen alle kinderen 

een medaille uitgereikt en hiermee 
maakten ze een ereronde langs de 
applaudiserende ouders. 

Meer foto’s: www.mooiheesch.nl

voetbal

HeeSWIJK-DINTHeR - Maar liefst 
681 leerlingen uit Heeswijk, Din-
ther, Loosbroek en Vorstenbosch 
deden vrijdag 11 april mee aan de 
scholensportdag. 

Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 
8 namen deel aan zowel individu-
ele- als teamsporten op de sport-
velden van Avesteyn in Dinther. 

Met behulp van veel leerkrachten 
en vrijwilligers werd het een spor-
tieve, inspannende en sfeervolle 
sportdag. De stormbaan en de 
skippy waren erg populair bij de 
kinderen. Hoewel ze voor de eer-
ste keer meededen aan de sport-
dag, gingen de leerlingen van 
basisschool Op Weg met de spor-
tiviteitsprijs aan de haal. 

Honderden 
leerlingen op scholensportdag

scholensportdag Tornado dames 1 wint een 
slordige wedstrijd van psV
NISTeLRODe - De laatste wedstrijd 
van het seizoen is voor de volley-
balsters van Tornado uitgelopen op 
een overwinning op PSV 3. 

Tornado wist voor deze wedstrijd 
al dat een vierde plek het hoogst 
haalbare was. De dames begonnen 
de wedstrijd slordig. Veel passfou-
ten, waardoor de aanval niet goed 
opgezet kon worden. Gelukkig 
werden er aan de andere kant ver-
schillende servicefouten gemaakt, 
waardoor Tornado toch nog wist 
te winnen met 26-24.
De tweede set werd zwak begon-
nen en dit werd niet op tijd terug 
opgepakt:  22-25.
In de derde set moest er wat ver-
anderen. Om de vierde plaats te 
behouden moest er toch echt ge-
wonnen worden. Dit wisten de da-

mes en dat zag je terug in het spel. 
De laatste twee sets werden over-
tuigender gespeeld werden dan 
ook  gewonnen. 25-16, 25-11.

Dit betekent dat het voor Tornado 

een mooi eerste jaar in de tweede 
klasse is geweest. Het doel was be-
houd in de tweede klasse en een 
vierde plek is dan helemaal zo gek 
nog niet. 

volleybal

VORSTeNBOSCH – Vorstenbos-
sche Boys en Odiliapeel hebben 
zondag de punten gedeeld: 1-1. 

Beide teams hebben de laatste tijd 
moeite om een wedstrijd winnend 
af te sluiten. Beide teams begon-
nen gemotiveerd aan de wedstrijd, 
waardoor het spel over en weer 
ging. De eerste goede kans was 
voor Vorstenbosch met een schot 
dat snoeihard de lat raakte. 

Hierna kwam Odiliapeel tot een 
licht overwicht met iets betere kan-
sen. Na een half uur spelen bracht 
de jonge Joey van Dijk via een 
prachtig afstandsschot de stand op 
0 – 1. Dit was tevens de ruststand. 

In de tweede helft moest er door 
Vorstenbosch geknokt worden, 
maar er werd slordig gespeeld met 
veel onnodig balverlies en spelers 
die elkaar niet wisten te vinden.
Ook Odiliapeel kon weinig meer 
brengen waardoor de wedstrijd 
wat uitdoofde. Vorstenbosch pro-
beerde het wel, maar echte goede 
kansen werden er niet gecreëerd. 
Tot in de 90e minuut. een vrije trap 
genomen door Gilbert Langenhui-
zen werd hard binnengeschoten. 
Toen kwam Vorstenbosch los. er 
kwamen in een paar minuten tijd 
enkele hele goede kansen. Maar 
Vorstenbosch begon te laat aan 
het slotoffensief en zo was de 
eindstand 1-1.

voetbal

WHV verslaat 
Eli en blijft in 
de vijfde klasse
 
LOOSBROeK - WHV heeft zondag 
met een zege op ELI uit Lieshout 
het behoud in de vijfde klasse vei-
liggesteld.

WHV had in de eerste helft het 
beste spel. Harold Lunenburg was 
zeer dicht bij de 1-0, maar de kee-
per van eLI wist de bal uit het doel 
te ranselen. Ruststand 0-0. 
Na de rust had WHV de wind in de 
rug, maar de reservekeeper van eLI 
wist de nul te behouden. Het duur-
de tot de 73e minuut tot WHV de 
score kon openen. Roel Lunenburg 
wist met een goede actie de ver-
dediging op het verkeerde been te 
zetten en met een bekeken schui-
ver de 1-0 te scoren. eLI was ge-
schokt en 2 minuten later was het 
2-0 voor WHV. een hard schot van 
Roel Lunenburg wist de keeper van 
eLI maar net te keren. De bal ging 
kaarsrecht omhoog en de keeper 
van eLI probeerde de bal weg te 
stompen, maar gelukkig voor WHV 
verdween de bal in het doel. eLI 
scoorde in de 82e minuut de aan-
sluitingstreffer. een vrije trap werd 
vanaf de achterlijn achter keeper 
Jaap de Wit gekopt, eindstand 2-1.

voetbal

succes bij de 
schietsportvereniging Hedilo

Deze competitie werd over zes 
wedstrijden verschoten; bij de 
schietsportverenigingen: sv. Doel-
bewust in Uden, sv. de Korrel in 
Venhorst, sv. LBV Diodwi in Best, 
sv. Hedilo in Dinther, ssv. Huber-
tus in Wijchen en de finale bij sv. 
Grensstreek in Belfeld. Tijdens de 

gehele competitie toonde de Din-
therse schutters zich steeds de 
meerdere van de andere talenten 
uit het District 4. De Hedilo schut-
ters kwamen uit in verschillende 
klassen. Deze competitie werd ge-
organiseerd door het LTC District 4 
van de KNSA.

HeeSWIJK-DINTHeR - Tijdens de finalewedstrijden van de jeugdcom-
petitie in Belfeld hebben de jeugdige schutters van Schietsportvereni-
ging Hedilo zich laten gelden.

schieten

V.l.n.r.: Max van Schijndel 1ste prijs, Iris Habraken 3de prijs, Jeff van Venrooij 
2de prijs en Robin van den Hogen 1ste pijs.

Odiliapeel en 
Vorstenbosche Boys delen punten
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biljartenEen tweede 
plaats voor 
meester frank
HeeSCH/NISTeLRODe - Mees-
ter Frank deed op woensdag  
9 april 2014 mee aan het Ne-
derlands en Militair Kampioen-
schap judo in Lelystad. Hier 
mogen alleen politieagenten en 
militairen aan meedoen. Frank 
deed mee in de klasse tot 73 kg.

Frank zat lekker in zijn vel toen 
hij uitkwam tegen nummer twee 
van het Nederlands kampioen-
schap 2013. Frank won met een 
wurging. Met een houdgreep in 
de tweede wedstrijd won Frank 
alweer. De laatste wedstrijd van 
de poule klopte de tegenstander 
af. 
Als poule kampioen mocht 
Frank door naar de kruisfinales 
en kwam uit tegen de nummer 
twee van de andere poule. een 
spannende wedstrijd tussen 
twee gelijkwaardige judoka’s.  
Uiteindelijk zorgde een wurging 
van Frank dat ook deze tegen-
stander afklopte. De finale tegen 
Chiel Willems, Nederlands Kam-
pioen Politie Judo 2013, was 
Frank minder fortuinlijk. Chiel 
zette een sutemi in en Frank was 
te laat met overnemen. Hij viel 
op zijn rug en verloor de wed-
strijd met een ippon, waardoor 
hij 2e werd.

Meester Frank proficiat namens 
heel team Tanoshii.

In een zinderende finale stortten 
de drie snowboarders uit Nistel-
rode in volle vaart van de baan af. 
Het team bestond uit Stan Hane-
graaf, Flow van den Berg en Bart 
Poll.
Na de eerste run stond het Beek-
graafteam op een mooie derde 
plek, met nummer vier op slechts 
een paar seconden achter zich. In 
de tweede run waren de snow-
boarders van plek vier iets sneller, 
waardoor het Beekgraafteam net 
naast het brons greep.
enkele weken geleden wist het 

Beekgraafteam door te dringen 
tot de finale dankzij de gewonnen 
voorronde op De Schans in Uden. 
Na de voorronde op de borstelbaan 
was de finale op echte sneeuw in 
Snowworld in Zoetermeer. 

Speciaal voor de wedstrijd was 
daar een mooi slalomparcours 
aangelegd. Nederlands kampioen 
Maarten Meiners en Nederlands 
jongste Sochi-ganger - en vorige 
week nog kampioen van Italië 
- Michelle Dekker gaven een de-
monstratie op het slalomparcours.

finale voor 
snowboardteam Beekgraaf

ZOeTeRMeeR/NISTeLRODe - Tijdens de landelijke finale voor school-
teams van afgelopen zaterdag is het snowboardteam van de Beekgraaf-
school uit Nistelrode vierde geworden. 

snowboarden

2E PRIjS: ANDRé HUBERS / 3E PRIjS:  jOOST KANTERS
4E PRIjS: NIELS KANTERS

De finale van de biljartkampioenschappen vrijdagavond bij Zaal De 
Schaapskooi, werd heel druk bezocht. een week van biljartwedstrijden 
werd afgesloten met een mooie finale tussen Andre Huberts en Harrie 
Dominucus. 
Joost Kanters werd derde nadat hij Niels Kanters achter zich liet in de 
halve finale. Acht dagen hadden de organisatieleden hun agenda ge-
blokt om dit jaarlijks toernooi onder de Vorstenbosche biljarters een goed 
verloop te geven. Daarnaast waren de nodige sponsoren weer gul in hun 
giften voor de loterij.

www.vantilburg.nl
Van Tilburg Mode & Sport Weijen 5, Nistelrode - ✆ 0412-724940

ALTA BUNION LADYARROW GTX

BANKS GTXCANYON II

Alle Hanwag modellen zijn voorzien van een extra tussenzool. Hierdoor zijn ze verzoolbaar 
en bovendien biedt deze tussenzool extra stabiliteit en bevordert een goede afrolbeweging.
De slijtvaste Vibram- en Gummi profielzolen staan garant voor een uitstekende grip onder 
alle omstandigheden. Alle Hanwag modellen zijn verkrijgbaar in een specifieke dames- en 
een herenleest. Hanwag hanteert voor alle modellen een garantietermijn van één jaar.

Laat Uw 
huidige wandelschoenen deze dag gratis verzorgen/

poetsen!

Specialist 
van Hanwag 
aanwezig oM 

U ADVIES TE 
GEVEN 

ZATERDAG 
19 APRIL :

Winnaar biljartkampioenschap 
2014 Harrie dominucus
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Korloo verliest 
van koploper 
Klimop
KeKeRDOM/LOOSBROeK - De 
korfbalsters van het Loosbroekse 
Korloo hebben zondag in Keker-
dom met 14-5 verloren van kop-
loper Klimop. 

Klimop opende de score met een 
mooie doorloopbal, maar Korloo 
wist goed bij te blijven en kwam 
zelfs op voorsprong door de 1-2 te 
scoren. 
Tot de 4-4 wist Korloo goed bij te 
blijven, het spel werd echter fy-
sieker naarmate de wedstrijd vor-
derde en Klimop liep verder uit. De 
ruststand was 8-4.

Na rust wist Korloo door het fysie-
ke spel wel wat meer vrije worpen 
af te dwingen. Deze werden niet 
altijd benut, waardoor Korloo met 
14-5 ten onder ging.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HeeSWIJK-DINTHeR - De dames 
van Altior 1 traden zaterdag aan 
tegen De Korfrakkers uit Erp. 

Geen gemakkelijke opgave, maar 
Altior gaf zich niet zomaar gewon-
nen. De wedstrijd ging gelijk op tot 
4-4. Daarna was het steeds De Korf-
rakkers dat een voorsprong nam, 
maar iedere keer kwam Altior toch 
weer bijna langszij. De wedstrijd 
was tot in de laatste minuten span-
nend want Altior stond 125 secon-
den voor tijd nog achter met 13-12. 
Maar door hard werken, een goede 
aanval en een mooi afstandsschot 
werd de einduitslag 13-13. 

De Korfrakkers 3 – Altior 2: 7-11
Corridor 3 – Altior 3: 14-13
NDZW 2 – Altior 4: 5-8
De Korfrakkers 6 – Altior 5: 12-8
Altior MW 1 – SCMH MW1: 9-7
Klimroos A1 – Altior A1: 7-5
Altior A2 – Celeritas A1: 4-4
Prinses Irene B1 – Altior B1: 6-5

Altior C1 – Rosolo C1: 3-10
JeS C1 – Altior C2: 5-4
Altior D1 – De Korfrakkers D1: 3-6
De Korfrakkers D2 – Altior D2: 3-7
Odisco D1 – Altior D3: 0-6
Altior e1 – Flamingo’s e1: 9-0
Altior e2 – De Korfrakkers e2: 2-2
JeS e1 – Altior e3: 0-0
Altior F1 – Avanti F1: 0-3 
Rooi F2 – Altior F2: 2-2 
Inhaalwedstrijd
Altior F2 – Avanti F2:3-8

Altior 1 deelt 
de punten in Erp

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Elf nederlands Kampioenen voor dV dancing Kids

een sportieve ontmoeting van alle 
NDO-leden zorgde voor elf Neder-
lands Kampioenen voor DV Dan-
cing Kids. Het gaat om: Gwen Op-
stal - ‘Van ‘t een komt het ander’ 
– Spirit – Miracle – Marshmallows 
- Kimberley Xhofleer – Untouched 
– Touch – euphoria – Inspiration - 
Marlon van de Berg.

Zaterdag resultaten
Minioren Show karakter; ‘Van ‘t 
een komt het ander’ Nederlands 
kampioen - 257 punten. Minigar-
de 3e - 231 pnt.
Junioren: Garde solo: Sascha van 
Munster 4e en gepromoveerd naar 
de sportklasse. 
Garde solo: Vera Oomen 3e - 281 
punten. Guusje van Thiel 2e - 285 

punten. Nederlands kampioen: 
Gwen Opstal met 289 punten. 
Garde polka is Miracle kampioen 
geworden met 280 punten. Garde 
mars Marshmallows Nederlands 
kampioen -273 punten. Show Mo-
dern Spirit is Nederlands kampioen 
geworden met 280 punten! Me-
lody, dansend in de garde polka 
vrije klasse, heeft de vierde plaats 

behaald met 240 punten. 

Zondag was het de beurt aan de 
jeugd en de hoofdklasse. 
Jeugd: De moderne groep eupho-
ria behaalde terecht met 284 pun-
ten de felbegeerde titel van Neder-
lands Kampioen.
Hoofdklasse: Demi Remers derde 
met 291 punten. Demi Gabriel 
tweede (292 punten). De nummer 
1 en dus Nederlands kampioen 
werd Kimberley Xhofleer. Kimber-
ley wist een ongelooflijk hoog ni-
veau te behalen en vast te houden 

en kreeg een 100-100-99-100-99, 
een prachtig totaal van 299 pun-
ten kwam. 
In de garde: twee nationaal kam-
pioenen; garde mars Untouched 
- 296 punten, Garde Touch - 294 
punten. Ook Nederlands kampi-
oen met 294 punten, werd Mo-
dern Inspiration. Marlon van de 
Berg sloot de rij als kampioen met 
270 punten. De goede resultaten 
beloven veel goeds voor het eu-
ropees kampioenschap dat in het 
eerste weekeinde van mei in Oos-
tenrijk wordt gehouden.

dansen

NISTeLRODe/OSS – DV Dancing Kids leverde afgelopen weekeinde liefst elf Nederlands kampioenen tijdens 
het NK van de Nederlandse Dans Organisatie (NDO). Het waren twee spannende dagen voor alle deelne-
mers in de Rusheuvel in Oss. Gezonde spanning, want de zenuwen zorgden voor optimale concentratie en 
dat kwam de prestaties ten goede.

HeeSCH - Liefst € 1200,- stond er 
op de cheque die zaterdag door 
het boerenbruidspaar werd over-
handigd aan het G-team van voet-
balvereniging HVCH in Heesch. 

Tijdens de boerenbruiloft van afge-
lopen carnaval is er traditiegetrouw 
een veiling gehouden. er kwam 
die middag van alles onder de ha-
mer. Van een barbecue, tot wor-

stenbroodjes, tot een aantal uren 
vrijwilligerswerk door het bruids-
paar. en er werd flink geboden! 
een deel van de opbrengst komt 
ten goede aan het G-voetbal van 
HVCH. Afgelopen zaterdag kwam 
het bruidspaar, bestaande uit Di-
ana de Reuver en Joep Hekerman, 
naar sportpark De Braaken om het 
G-team de cheque van maar liefst 
€1200,- te overhandigen.

cheque voor g-voetbal HVcH

In november kwam Avesteyn met 
een heel ander elftal binnen de lij-
nen, terwijl afgelopen zondag vele 
spelers om uiteenlopende rede-
nen niet aanwezig waren. De 0-3 
overwinning was overigens ver-
diend te noemen voor de gasten 
uit Oss. De oranjezwarten werden 
van meet af aan in de verdediging 
gedrukt. Lars Vissers van Margriet 
was in de 24e minuut kort bij de 
openingstreffer, maar zijn achter-
waartse poging ging toen maar net 
over. Het bleek echter maar uitstel 
van executie, want twee minuten 
later werd het alsnog 0-1, doordat 
de Avesteyn-goalie uit een hoek-
schop de bal niet goed inschatte 
en het leer in eigen doel stompte. 
Vervolgens werd Avesteyn snel op 
een onoverbrugbare achterstand 
gezet. Ferhat Coskun scoorde in 

de 38e minuut de tweede Osse 
treffer, terwijl Rick van Rodijnen 
dat vier minuten later dunnetjes 
overdeed, 0-3. Ook in de tweede 
helft had Avesteyn weinig in te 
brengen tegen de snelle en ge-
vaarlijke Osse spitsen. Margriet liet 

de teugels wat vieren en Avesteyn 
kon niet beter; dat was in het kort 
het verslag van dat tweede be-
drijf. Deze nederlaag kwam voor 
Avesteyn hard aan, want de ploeg 
zakt hierdoor van de vijfde naar de 
negende plaats.

Avesteyn komt tekort
HeeSWIJK-DINTHeR - In de uitwedstrijd in november van het vorige jaar won Avesteyn in Oss nog met dui-
delijke cijfers van Margriet. Nu kwam de ploeg uit Dinther duidelijk tekort tegen de koploper: 0-3. 

voetbal

GOeS/NISTeLRODe – De oudste 
meiden van de trampolineselectie 
van Gympoint Nistelrode nemen 
dit seizoen in een hoger niveau 
deel aan wedstrijden. 

In de D-categorie wist Caitlyn Ja-
cobs het goud te veroveren met 
drie goed gesprongen oefeningen. 
Voor het eerst doet Gympoint 

Nistelrode mee aan synchroon-
wedstrijden. Rosalie Damen en 
Floor van de Wielen vormen sa-
men een koppen en lieten 3 goed 
uitgevoerde oefeningen zien. Ze 
behaalden daarmee goud in deze 
categorie. 
Voor meer foto’s en het volledige 
verslag kijk op 
www.mooinisseroi.nl.

3 x goudgym
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Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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HeeSCH – Voor het eerst in de ge-
schiedenis heeft HVCH gewonnen 
van Someren. 

Daar zag het in de eerste helft he-
lemaal niet naar uit. HVCH wist 
toen geen enkele kans te creëren. 
In de tweede helft werd een 0-1 

achterstand omgebogen in de 3-1 
eindstand. 
In de kanteling van de wedstrijd 
nam HVCH-middenvelder Wil-
lem Roefs het voortouw. Some-
ren bracht het er slecht vanaf: een 
strafschop tegen en twee spelers 
met rood van het veld.

HVcH 
ontsnapt tegen someren

voetbal

NISTeLRODe - Tijdens de vrijwil-
ligersavond van Prinses Irene is 
Leen Lindhout (46 jaar) uitgeroe-
pen tot ‘Lid van Verdienste’. 

Leen is vanaf het seizoen ’86-’87 
onafgebroken jeugdleider. Tevens 
is hij zowel bij de A1 als bij het 
tweede elftal assistent-scheids-
rechter. De blij verraste Leen werd 

toegesproken door voorzitter René 
van de Ven, die hem omschreef 
als een man waarop je altijd kunt 
rekenen, die niet op de voorgrond 
wil staan en verbindend is binnen 
de teams die hij begeleidt en de to-
tale vereniging. 
Daarnaast ondersteunt hij met zijn 
bedrijf ook de jaarlijks plantjes-
actie.

leen lindhout 
lid van verdienste prinses irene

voetbal

NISTeLRODe – Prinses Irene heeft 
een moeizame overwinning ge-
boekt op De Horst. 

De korfbaldames van Prinses Irene 
gingen op volle sterkte en met A1 
junior Anouk van Grunsven, naar 
Horst om daar te proberen een 
overwinning te boeken. 
Heel in de verte gloort nog een 
sprankje hoop om misschien de 
titel te pakken, maar die kans is 
heel erg klein. De nummers 1 en 
2 maakten geen fout en wonnen 
ook, net als Prinses Irene dat deed 

(9-12). ella van de Graaf en Ma-
rina van Venrooij scoorden beiden 
drie doelpunten.

prinses irene 
moeizaam voorbij de Horst

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

prinses irene krijgt te weinig 
tegen sparta’18
SeVeNUM/NISTeLRODe – Dat 
voetbal niet altijd rechtvaardig is, 
ondervond Prinses Irene zondag in 
Sevenum tegen Sparta’18.

Vijf minuten voor tijd schoot de in-
gevallen Bob Minten raak voor de 
thuisploeg: 1-0. Hij kreeg die kans 
omdat doelman Stef van Venrooij 
tot twee keer toe een inzet niet 
klemvast kon pakken. 

Je kunt verwijtend naar de doelman 
kijken, maar dat is niet terecht. In 
de eerste helft was Sparta ’18 nog 
de gevaarlijkste ploeg, zonder echt 
grote kansen te krijgen. 

Wel streed de ploeg met een to-
meloze inzet, waardoor de Nistel-
rodenaren nooit de controle had-
den over de wedstrijd. Het was 
duidelijk dat de Limburgers die 

inzet geen 90 minuten vol kon-
den houden. In het laatste half uur 
werd Sparta met de rug tegen de 
muur gezet. Het was vooral aan 
de uitblinkende doelman Raedts 
te danken, dat men geen doelpunt 

hoefde te incasseren. Daarnaast 
ontsnapte hij drie keer toen inzet-
ten op de paal en lat belandden. 
Heel zuur verlies voor de mannen 
van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ die 
vooral van zichzelf verloren.

voetbal

Vrouwen prinses irene zijn op 
stoom gekomen
NISTeLRODe - Eindelijk lijken de 
voetbaltechnische kwaliteiten van 
de Prinses Irene vrouwen naar bo-
ven te drijven. Werd dit seizoen 
vaak onnodig verloren, nu werd 
royaal met 0-5 van het al gedegra-
deerde ’t Goy gewonnen. 

Prinses Irene is nog niet geheel 
veilig, maar mocht volgende week 
gewonnen worden van directe 
concurrent SSS ’18, dan kan het 
zomaar zijn dat de 3e periodetitel 
voor het grijpen ligt tegen ‘t Zand, 
de tegenstander op de laatste 
competitiedag. Maar handhaven 
is vooral het doel, met nog twee 
wedstrijden te gaan. Voor de Nistel-

rodese vrouwen scoorden voor rust 
Inge van de Berg, Jody van Kessel 
en Truus Leenman, na rust vonden 

Jamie van de Nieuwendijk en Sha-
ron van Os (foto) het doel.

voetbal

NISTeLRODe - Tennisvereniging Telro uit Nistelrode houdt op zondag 
20 april het jeugd-Senioren toernooi. 

De jeugdleden van Telro tennissen samen met een senioren lid (ouder, 
oom, tante, buurman, etc.), die ze daarvoor zelf uitnodigen. er wordt 
gespeeld in poules, zodat alle deelnemers meerdere wedstrijden kunnen 
tennissen. Het toernooi begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 
uur. 

tennis jeugd-senioren toernooi Tc Telro

Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Woensdag 16 april 201432 
  

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

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
17 aprIl

oud papier ophalen 
buitengebied
Locatie: Jonkerstraat t/m 
Zeelandseweg Nistelrode

Workshop a la carte 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

18 aprIl

gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

persoonlijke en Intuïtieve 
ontwikkeling 
Locatie: D’n Eekhoorn  
Heeswijk-Dinther

Vrijdagmiddagborrel 
met jan en alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

publieksavond sterrenwacht 
halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

19 aprIl

kunstcollectief oranje 
exposeert bn-ers
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

amicanto zingt tijdens 
de paaswake
Locatie: St. Servatiuskerk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 24

open dag van de muzelinck 
en aurora
Locatie: ’t Dorp 138 Heesch
Pagina 2

kindernevendienst
Locatie: Petrus-Emmauskerk 
Heesch

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

20 aprIl

1e paasDag

jeugd-seniorentoernooi
Locatie: TC Telro Nistelrode
Pagina 31

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes

expositie van nol reuser
Locatie: De Heemschuur Heesch

regenboogviering voor 
peuters en kleuters
Locatie: St. Willibroduskerk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 24

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

21 aprIl

2e paasDag

gemeentehuis gesloten

servicepunt heeswijk-
Dinther gesloten

atelierroute bernheze
Locatie: Bernheze
Pagina 14

Vogelbeurs De oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

beleef de lente
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst
Pagina 24

ouwerwetse rommelmarkt 
Locatie: Dintherseweg 21a 
Nistelrode
Pagina 24

lederzaak Verhagen 
geopend
Locatie: ’t Dorp 44 Heesch 

bevers steencentrum 
geopend
Locatie: Canadabaan 10 
Nistelrode 

accordeon festival
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode
Pagina 25

c.V. de Durdreiers: 
vlooienmarkt
Locatie: Raadhuisstraat 
Heeswijk-Dinther

Van den akker zonwering 
geopend
Locatie:Zoggelsestraat 21a 
Heesch 

Dag van het landschap
Locatie: Kasteel Heeswijk-Dinther

gratis wandelexcursies
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 13

Deco zonwering geopend
Locatie: Nieuwstraat 19 Heesch 

geen afvalinzameling 
Locatie: Bernheze
Pagina 15

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

22 aprIl

Dokter op Dinsdag @ 
bernhoven: de schildklier
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

VV  Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

energiecafé beco
Locatie: CC de Wis Loosbroek 
Pagina 15

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

23 aprIl

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

start: Werken met kruiden 
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

modeshow kbo Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

openbare jaarvergadering 
kerncommissie loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

op sterk Water - 
Impro cabaret
Locatie: De Pas Heesch

overhandiging 4e Duofiets 
kbo heesch
Locatie: Zorgcentrum Heelwijk 
Heesch 
Pagina 8

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

24 aprIl

onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

haDee 24/24
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 14

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

25 aprIl

Vrouwen ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 20

De ontmoeting: concert 
‘Vrolijke Vrollies’
Locatie: Gasterij Laarstede

gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

koningsnacht groep 7/8
Locatie: BobZ  Nistelrode

kijkdag cpo-bouwplan 
hoogstraat
Locatie: Heesch
Pagina 19

De kleinkeinder - De drie 
onhandige broertjes
Locatie: De Pas Heesch

kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterina 
Heeswijk-Dinther

26 aprIl

konIngsDag

mileustraat & groendepots 
gesloten

hkk nistelvorst: excursie 
erfgoedlokaal haren
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

kunstcollectief oranje 
exposeert bn-ers
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

koningsdag 
heeswijk-Dinther
Locatie: Heeswijk-Dinther

spannende survival op 
koningsdag
Locatie: Rondom het Aadal 
Heeswijk-Dinther

De loop van loosbroek
Locatie: Loosbroek

oranjebridge
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

27 aprIl

kunstcollectief oranje 
exposeert bn-ers
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

heemschuur open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

28 aprIl

filmhuis De pas: 
the Whistleblower
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 2

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch 

29 aprIl

lente kruidenwandeling
Locatie: Stekstraat 15 Nistelrode

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

filmhuis De pas: 
the Whistleblower
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 2

30 aprIl

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

signeersessie glenn helder
Locatie: DIO/The Read Shop 
Sparkling Nistelrode


