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Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom

met 120 leden op de teller, 
waarvan 110 met een geldig 
EHBO-diploma, is EHBO-ver-
eniging St. raphael een grote 
én actieve club die het hele jaar 
doende is. “Wij verzorgen basis 
EHBO-cursussen waarbij er ken-
nis wordt bijgebracht over onder 
andere breuken, ontwrichtin-
gen, kneuzingen, verstuikingen, 
verbandleer, actieve hulpverle-
ning, maar ook reanimatie en 
AED. Daarnaast geven we lessen 
waarin dieper ingegaan wordt 
op specifieke zaken zoals blaren 
prikken, sportblessures, EHBO 
bij kinderen, EHBO bij evene-

menten en zo meer en af en toe 
komt er een gastspreker. Tot slot 
doen we mee aan EHBO-wed-
strijden met een team. We zijn 
al een aantal keren nederlands 

kampioen geworden en eindigen 
sowieso altijd in de top drie”, 
vertellen bestuursleden Theo 
vermeulen en Jenneke Beerling. 
De wekelijkse clubavonden vin-
den plaats vanaf begin septem-
ber en eindigen omstreeks april 
omdat dan het ‘seizoen’ begint 
met evenementen.
let wel; organisaties zijn door-
gaans verplicht om EHBO-ers te 
hebben. Hebben zij die niet, dan 
gaat het ‘feest’ niet door. 

St. raphael heeft gemotiveerde 
en goed getrainde leden. men-
sen die op vrijwillige basis, vaak 

ook nog bij weer en wind, hun 
kennis in praktijk brengen. En 
dat niet alleen. Zij scholen zich 
ook bij. De afgelopen tijd was 
een eerste groep van St. raphael 

doende met het EHBDu diploma. 
Een certificaat dat op evenemen-
ten nog niet verplicht is, maar 
het waarschijnlijk in de toekomst 
wel gaat worden. Een cursus die 
gebaseerd is op drank- en drugs-
incidenten in het uitgaanscircuit 
en dusdanig pittig dat zelfs EH-
BO-verenigingen in nabije grote 
steden dit diploma niet hebben. 
EHBO-vereniging St. raphael is 
er dan ook met recht trots op dat 
maar liefst 22 leden afgelopen 
week het diploma uitgereikt kre-
gen door de burgemeester. 

De volgende 24-koppige groep 

van raphael is er al voor inge-
schreven. Zij wordt gewaar-
schuwd door degenen die het 
papier behaalden. “Het is ont-
zettend pittig. Je moet onder 
andere alle middelen kennen, 
weten welke grondstoffen erin 
zitten, hoe het gebruikt/ingeno-
men wordt, wat de symptomen 
zijn bij (verkeerd) gebruik en wat 
als er meerdere zaken door el-
kaar ingenomen zijn en uiteraard 
wat je moet doen”, vatten Theo 
en Jenneke het samen. Ook in 
deze geldt dat er herhalingsles-
sen zullen komen om het certi-
ficaat geldig te houden. Theo en 
Jenneke: “Onze leden zijn vaak 
praktisch ingesteld. Dit was heel 
veel theorie. Dat er toch zoveel 
leden zijn die het gehaald heb-
ben, daar zijn we echt supertrots 
op.” voor meer informatie of 
aansluiting zie 
www.ehboheeswijkdinther.nl.

De eerste groep geslaagden kreeg uit handen van Burgemeester Moorman de certifi caten Tekst en foto: Wendy van Lijssel

eHBo-vereniging St. raphael is trots
ZeLFS coLLeGa-VereNiGiNGeN iN NaBiJe GroTe STeDeN heBBeN DiT DipLoMa NieT

HEESWIJK-DInTHEr – Dat er in de hele regio, zelfs in de grote steden, nog geen soortgelijke vereni-
gingen zijn met leden die het certificaat behaalden en zij met een ‘big boom’ meteen 22 leden hebben 
met het diploma ehBDu, oftewel eerste hulp bij Drank/Drugs incidenten in het uitgaanscircuit, is iets 
waar ehBo Vereniging St. raphael terecht hartstikke trots op is. in een ontspannen en feestelijke sfeer 
werden de certificaten afgelopen week door burgemeester Moorman uitgereikt. 

een cursus die gebaseerd is op drank- 
en drugsincidenten in het uitgaanscircuit

Het is 
ontzettend 
pittig, met 
veel kennis
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Vijfde editie Lentedag op de boerderij!
Eveline van den Heuvel danst in het water
Doe jij mee met de slootjesdag!?
OEFENING BAART KUNST ÈN PLEZIER BIJ EMIEL EN DAAN
Samenwerking succesvol van start!
Plezier, zingen & toneelspelen
WIJ DRAAIEN DE KRANT NOG ÉÉN KEER OM   
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aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 19 april: lezing over 
herstel van diabetes 2 door Han 
Seijger. Han: “Jaren geleden 
werd bij mij suiker (diabetes 
2) geconstateerd. vervolgens 
kwam ik in de medische molen 
terecht. Het begon met een pil-
letje, later insuline spuiten. mijn 
gezondheid ging bergafwaarts. 

via stichting Keerdiabetesom 
heb ik mijn suikerziekte omge-
draaid. Ik ben sinds twee jaar 
geen suikerpatiënt meer. Geen 
insuline en geen pillen meer. 

Hoe ik dat gedaan heb? Dat wil 
ik u graag vertellen.” Aanvang 
20.00 uur, kosten € 5,- contant 
te betalen bij binnenkomst in de 
zaal. Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.                           

Zondag 29 april: concert met 
Schilderijententoonstelling door 
Paul vens. Een gevarieerd con-
cert waar de muzikanten, geze-
ten in het decor van schilderijen, 
sfeervolle liefdesliedjes ten ge-
hore brengen van onder andere 
het zojuist uitgebrachte album 

Timeless love. Herman ver-
heijen speelt diverse fluiten, ac-
cordeon en klankschalen. leonie 
Wintjes is zangeres en zangdo-
cente en vertolkt de sferen van 
de liederen goed. 

Paul vens zingt en speelt gitaar 
en Tibetaanse klankschalen. 
van 12.00 tot 17.00 uur. Entree 
€ 10,- contant te betalen bij bin-
nenkomst in de zaal. Aanmelden 
via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
of 0413-366032.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

H
VOORJAAR! GEEN ZIN OM TE KOKEN?

eerlijk, de temperaturen gaan weer omhoog, mensen 
zijn vaker buiten te vinden, lekker wandelen met de 
hond of bezig in de tuin. Meer tijd om te genieten, 

minder tijd voor een uitgebreide maaltijd.
Wij hebben daarom een groot assortiment aan maaltijden zodat 
u toch een gezonde maaltijd snel op tafel kan zetten.

Een kleine greep uit ons assortiment:
- Nasi, bami, macaroni en spaghetti, aan te vullen met kip in 

saus naar keuze
- Italiaanse gehaktschotel, witlofschotel, aardappelgratin en 

voorgekookte aardappelen/krieltjes
- Gevarieerde groenteschotels
- Gebraden gehaktballen, spareribs of een gegrilde kip
- Loempia’s en gevulde kipwraps.

En om uw maaltijd compleet te maken verkopen wij ook 
heerlijke boerenyoghurt en Hangop. 
Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen in ons 
assortiment.

Heerlijk borrelen met ons ruime tapas-
assortiment; Olijven, tapenade’s, toverkaas, 
Franse worstjes of heerlijke salade’s voor 
op een toast waaronder ook onze eigen 
exclusieve kruidenboter van ambachtelijke 
ongezouten roomboter.

Natuurlijk mag ik het aspergeseizoen, dat onlangs geopend is, 
niet vergeten. Maak uw aspergemaaltijd compleet met onze 
Snoepham, een ham die zijn naam eer aan doet.

Feestje
Wilt u uw feestje compleet maken met een hapje, buffet of bbq?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Neem een kijkje op onze 
site of loop gerust eens binnen, wij helpen u graag verder en 
maken er samen met u wat moois van.

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn 
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp 67 Heesch

• Kaasmeisje gezocht voor zaterdag
 voor onze winkel in Heesch

• Vanaf 16 jaar 
• Enthousiast, fl exibel 

en ondernemend
• Reageren via elly.bens@live.nl 

RAAD je          ‘je WEEK

Maandag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag Zaterdag

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch T. 0412 - 453759 
bij de bakkers Lamers in de Heihoek in Oss

We zoeken een 
nieuw kaasmeisje

RAAD je          ‘je WEEK

Maandag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag Zaterdag

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch T. 0412 - 453759 
bij de bakkers Lamers in de Heihoek in Oss& bij de Bakkers Lamers Schaepmanlaan 103 in Oss

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 1 mei een mailtje naar info@de-pas.nl

De agEnDa van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Vrijdag 4 mei na de 
Dodenherdenking om 
ongeveer 20.45 uur.
De Pas Heesch

FiLMHuiS DE PaS:

ZOOKEEPERS wiFE

ZooKeeper’S WiFe
Een waargebeurd en persoonlijk 
oorlogsverhaal waarin hoop cen-
traal staat. De Poolse Antonina 
en haar man Jan Zabinski wisten 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log meer dan 300 Joden uit de 
handen van de nazi’s te redden 
door ze een schuilplek te bieden 
in hun dierentuin. De film vertelt 
op onnavolgbare wijze het ver-
haal van het gezin, maar ook dat 
van de dieren in hun dierentuin, 
de tijdelijke Joodse bewoners en 
de stad Warschau in de allesver-
woestende oorlog.

Zookeeper’s Wife is een ver-

filming van het gelijknamige 
boek (in nederland vertaald als 
Antonina’s Dierentuin) van Dia-
ne Ackerman. Zij baseerde haar 
verhaal op de archieven en dag-
boeken van Antonina Zabinski. 
van het boek werden wereldwijd 
meer dan 500.000 exemplaren 
verkocht. In de verenigde Staten 
stond het 54 weken in The new 
york Times-bestsellerlijst.

in samenwerking met de gemeente Bernheze presenteert Filmhuis 
De pas ieder jaar in het kader van de dodenherdenking op 4 mei een 
oorlog gerelateerde film. Daarom is de toegangsprijs ook extra laag; 
€ 3,50, en tot achtien jaar is de entree zelfs gratis. 

NIEUW

BErnHEZE - De bibliotheken in 
Bernheze maken plaats voor de 
nieuwe collectie en ruimen weer 
hun boeken op. 

vanaf 16 april tot en met 12 mei 
kun je in de bibliotheken van 
Heesch, Heeswijk-Dinther en 
nistelrode weer afgeschreven 
boeken, tijdschriften en dvd’s 
kopen. Zo kun je lekker op va-
kantie met een stapel boeken of 
tijdschriften!
Tijdens de openingsuren ben je 

van harte welkom in één van 
onze vestigingen. Kijk voor de 
openingstijden op 
www.bibliotheekbernheze.nl.

De bibliotheek ruimt op!
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brandweer
Sommige dingen in het leven zijn zo vanzelfsprekend, dat je er 
bijna niet meer bij nadenkt. De zon die opkomt, het water uit 
de kraan, de lucht die we inademen. In dat rijtje hoort ook de 
brandweer. Die komt als er geblust moet worden. De normaalste 
zaak van de wereld. 

Maar wist u ook, dat achter die rode brandweerauto een grote 
organisatie schuil gaat? Onze brandweer bestrijkt de regio 
Brabant Noord en heeft 39 uitrukposten. Drie daarvan liggen 
in onze gemeente, namelijk de posten Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. En wist u dat al die posten voor 90% op 
vrijwilligers draaien? 

Bij de brandweer werken bijzonder mensen. Ze parkeren 
hun auto altijd met de neus naar voren, zodat ze te allen tijde 
kunnen uitrukken. Ze dragen dag en nacht een pieper, klaar 
om opgeroepen te worden. Ze oefenen elke maandag, zodat 
hun kennis en vaardigheden actueel blijven. Dat zijn niet alleen 
praktijkoefeningen, maar ook een flinke dosis theorie. Ze moeten 
lichamelijk fit blijven en daar worden ze met regelmaat op getest. 
Ze doen mee aan brandweerwedstrijden en zijn dan ongelooflijk 
fanatiek. Het zijn onverschrokken mannen (en heel af en toe zie 
ik ook vrouwen) die hulpverlening hoog in het vaandel hebben 
staan. Ze weten wat te doen bij een grote uitslaande brand, 
stormschade, giftige stoffen, reanimatie of de spreekwoordelijke 
kat in de boom. 

Ik bezoek onze brandweerposten één keer per jaar. Na 
een oefening, aan de bar, is het altijd gezellig. Ik proef de 
saamhorigheid, hoor stoere verhalen en ontdek tussen de regels  
 door ook het kleine hart. Want soms krijgen ze
 het flink voor hun kiezen. 

Brandweerman/-vrouw zijn, is niet zomaar 
een (bij)baan of hobby. Het is ‘a way of 
life’. Ik ben ze dankbaar dat ze dit werk 
doen. En ik hoop dat van al de kleine 

jongetjes en meisjes, die later-als-ze-
groot-zijn bij de brandweer willen, 
sommigen dat ook echt zullen doen. 
Want dankzij de brandweer weten 
wij ons veilig.

 

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

door ook het kleine hart. Want soms krijgen ze
het flink voor hun kiezen. 

Brandweerman/-vrouw zijn, is niet zomaar 
een (bij)baan of hobby. Het is ‘a way of 
life’. Ik ben ze dankbaar dat ze dit werk 
doen. En ik hoop dat van al de kleine 

jongetjes en meisjes, die later-als-ze-

burgemeester.moorman@bernheze.org

Van grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 nB middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 Bm Den Dungen, 073-7820106
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Diamanten bruidspaar 
Maas-kooltjes

Ten tijde van de oorlog verhuis-
den Joke en Joop allebei van Am-
sterdam naar Brabant. Joke naar 
venhorst, Joop werd in nistel-
rode ondergebracht. na de oor-
log ging Joop weer terug naar 
Amsterdam, waar Joke alweer 
herenigd was met haar moeder. 
En daar in Amsterdam leerden 
de twee elkaar kennen. Joke zat 

namelijk bij dezelfde sportvereni-
ging als de zussen van Joop. 

Joop had een winkeltje met le-
vensmiddelen in Baambrugge, 
waar Joke hem kwam helpen. 
“Samen met zijn zussen en wat 
vriendinnen ging ik daar hel-
pen, ramen lappen enzo”, ver-
telt Joke. na ongeveer een jaar 
verkering zijn de twee op hun 
24e met elkaar getrouwd. “We 
trouwden op een dinsdag, want 
toen was de winkel dicht”, voegt 
Joke daaraan toe. In Baambrug-

ge werd de eerste zoon, Jan, 
geboren, waarna ze verhuisden 
naar Amsterdam. 
“We kochten midden in de Jor-
daan een winkel, aan de Wes-
terstraat”, zegt Joop trots. Daar 
kreeg het stel hun tweede zoon, 
rob. na een paar jaar verhuisde 
het gezin opnieuw, ditmaal bin-
nen Amsterdam. Het gezin ves-

tigde zich bij het Amstelstation, 
wat destijds nieuw gebouwd 
was. Ook hier had het stel een 
levensmiddelenwinkel en ook 
hier werd opnieuw een zoon ge-
boren: Kees. 

na enkele jaren besloot het stel 
ook die winkel te verkopen en 
verhuisde naar Texel. Hier bouw-
de het stel opnieuw een levens-
middelenwinkel op, die het voor-
namelijk moest hebben van de 
toeristen op het eiland. Op Texel 
werd het gezin uitgebreid met 

twee zonen, zowel Thom als de 
jongste zoon maarten zijn hier 
geboren. En de winkel draaide zo 
goed op Texel, dat het echtpaar 
een tweede winkel kon openen. 

maar na zo’n 35 jaar op Texel te 
hebben gewoon verhuisde het 
stel weer naar het vaste land, 
omdat zij door omstandigheden 

de winkel moesten verkopen. 
Ze kwamen uit in nistelrode, 
waar Joop nog mensen kende. 
Ze hebben daar in de Kromstraat 
gewoond, maar na een aantal 
jaren liet Joke’s gezondheid haar 
steeds vaker in de steek. Het 
stel verhuisde naar een nieuwe 
aanleunwoning aan Dr. Saal van 
Zwanenberglaan, waar het stel 
nog steeds gelukkig woont. Het 
60-jarige jubileum van het echt-
paar is inmiddels gevierd met 
vrienden en familie tijdens een 
heerlijk etentje.

HEESCH – Joop en Joke Maas-Kooltjes hebben door heel Nederland gewoond, als echtpaar en als 
kinderen in de oorlog. Ze vonden elkaar in amsterdam en hebben er inmiddels al 60 jaar als gelukkig 
echtpaar opzitten. Van Texel tot Nistelrode, het stel wist zich overal thuis te voelen. 

De trouwakte is bewaard gebleven Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

‘we trouwden op een dinsdag, want toen was de winkel dicht’

In de wereld van nu is vrijheid 
helaas niet voor iedereen van-
zelfsprekend en ook in Bernheze 
wonen mensen die kortgeleden 

gevlucht zijn voor oorlog en on-
derdrukking. 
Er wordt gekookt voor en door 
Bernhezenaren met verschillen-

de culturele achtergronden.
Iedereen is welkom mee te eten 
en deze bijzondere ervaring te 
delen. Je wordt uiterlijk om 18.00 
uur verwacht in loosbroek in het 
park achter de kerk. Omdat de 
BKK vrijheid en gastvrijheid hoog 
in het vaandel heeft is het diner 
gratis. Daarom geldt: vol=vol 
en wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Aanmelden kan door een 
mailtje te sturen naar 
info@debkk.nl. Je krijgt een be-
vestiging van de aanmelding en 
verdere praktische informatie.

Bevrijdingsmaaltijd op 5 mei, 
wie eet mee?
BErnHEZE - eten verbindt! Daarom organiseert de Bernhezer Kunst Kring (BKK) op 5 mei een bevrij-
dingsmaaltijd voor maximaal 100 mensen. Tijdens het eten willen we met elkaar vieren dat we in vrij-
heid in Nederland kunnen leven. 
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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
ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
ThUiSZorG paNTeiN
voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heeSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heeSWiJK-DiNTher
huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTeLroDe / VorSTeNBoSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-heesch 
verloskundige praktijk nOvA
mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LooSBroeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
loosbroek.

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl

PENSIOEN 
‘VERGETEN’ BIJ 
ECHTSCHEIDING

Pensioen is een onderwerp dat nog wel 
eens wordt vergeten bij een scheiding. Dat 
kan dan op termijn ongelukkig uitpakken. 
Want als je vergeet de pensioenen te 
verdelen, kun je op je oude dag voor 
vervelende financiële verrassingen komen 
te staan. 

De huidige wet bepaalt dat je na een echtscheiding allebei 
recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen dat 
jullie tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Bouw je 
allebei pensioen op, dan krijg je dus allebei een deel van het 
pensioen van de ander zodra die met ouderdomspensioen 
gaat. Dit heet het ‘verevenen’ van pensioenrechten. 

Het venijn zit - zoals wel vaker - in de staart. Als je de 
echtscheiding namelijk niet binnen twee jaar aan het 
pensioenfonds meldt, verloopt de uitbetaling niet automatisch 
via het pensioenfonds. Je recht op het deel van het pensioen 
van je ex vervalt niet. Maar als je er nog aanspraak op wilt 
maken, moet je zelf aan je ex vragen dit aan je door te 
betalen. Dat kan tot vervelende situaties leiden. Soms moet 
zelfs via de rechter worden afgedwongen dat het pensioen 
wordt doorbetaald aan een ex-echtgenoot. 

Het is daarom belangrijk in een echtscheidingsconvenant 
afspraken vast te leggen over de pensioenen én deze afspraken 
tijdig uit te voeren. Overigens kun je ook afwijkende 
afspraken maken over pensioen, bijvoorbeeld dat je allebei je 
eigen pensioen houdt.
Ook goed om te weten is dat de wettelijke regeling 
voor pensioenen niet geldt voor stellen met een 
samenlevingscontract. Zij delen niet zomaar hun pensioen als 
zij daarvoor geen regeling maken bij het uit elkaar gaan.

Over een paar jaar is het pensioen na een echtscheiding 
hopelijk beter geregeld. Er is een wetswijziging in de maak 
die ervoor moet zorgen dat ex-echtgenoten automatisch 
de helft van elkaars pensioen toebedeeld krijgen. Je krijgt 
dan je eigen pensioenpot bij het pensioenfonds van je ex. 
Voordeel is dat uitbetaling van dat pensioen dan ook niet 
meer afhangt van het tijdstip waarop je ex met pensioen gaat. 
De pensioenbanden worden meteen na de echtscheiding 
verbroken, dat geeft meer rust voor de oude dag.  

Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

COLUMN
Bernadette

Jaren geleden al had de gemeen-
te aandacht voor ‘Blijvend thuis 
in eigen huis’. Dat sprak mensen 
aan. Wie wil dat niet? De vraag 
die volgt is: ‘Kan dat ook wel?’ 
Is elke woning geschikt? Kunnen 
senioren zelfstandig blijven wo-
nen of hebben zij ondersteuning 
nodig? 

Toen daarover nagedacht werd 
kwamen een heleboel vragen 
op. Zoals: Wat voor huurhui-
zen, appartementen en 0-treden 
woningen zijn er beschikbaar in 
Heesch? En hoe duur zijn die? 
Wat zijn de eventuele service-
kosten? Wat is mogelijk? 
Welke situatie ontstaat bij over-
lijden of scheiding? Welke wo-
ningen zijn er voor mensen die 
geen pensioen maar wel een 
vermogen hebben? Waar kun-
nen we de nodige informatie 
vandaan halen?

Daarnaast willen veel senioren 
graag informatie ontvangen 
over de mogelijkheden die Bra-
bantZorg heeft zodra er een in-
dicering is afgegeven. Wat is het 
verschil tussen Wmo en WIZ? 

Waar binnen BrabantWonen zijn 
kamers voor echtparen en hoe-
veel? Zijn er logeerbedden voor 
familieleden in het huis wan-
neer de cliënt is opgenomen op 
de PG-setting? Is men verplicht 
bij BrabantWonen de zorg af te 
nemen van BrabantZorg? Wat 
moet men bijdragen indien men 
met een indicatie wordt opgeno-
men. Wat kost de zorg extra? 

voor het beantwoorden van al 
deze vragen zullen de volgende 
deskundigen aanwezig zijn: van 
mooiland Eva Hofman, van Bra-
bantZorg Antoinette de Graaf en 
van BrabantWonen Willem van 
Hintum.

Woonmogelijkheden 
voor ouderen in Heesch: 
zonder én met zorg
HEESCH - Woonmogelijkheden voor ouderen in heesch: Zonder én 
met zorg. Dit is een onderwerp dat senioren zeker zal aanspreken. 
Dit onderwerp wordt dan ook besproken op de Wmo koffiemiddag 
op vrijdag 20 april om 14.00 uur in cc De pas. 

HEESCH - er wordt weer een 
grote handwerkverkoop georga-
niseerd door ziekenvereniging 
horizon heesch. 

Op zondag 22 april heb je een 
uitgelezen mogelijkheid om iets 
leuks te kopen voor moederdag 
of een andere feestelijke gele-
genheid. Poncho’s, kleedjes, bed-
sokken, kussens, hoezen voor 
kussens en nog veel meer. Bo-
vendien steunt de koper daarmee 

het werk van Horizon Heesch,
die zich al meer dan 40 jaar inzet 
voor zieken, eenzamen en ge-
handicapten in Heesch.

De verkoop vindt plaats van 
11.00 tot 16.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen in de dagkerk 
van de Petrus’ Bandenkerk aan 
de Kerkstraat. 
En zoals gewoonlijk staat de kof-
fie weer klaar!

Handwerkverkoop
ziekenvereniging
Horizon Heesch

Afwijkende afspraken over pensioen
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Op 16 augustus vertrok Wil-
ly vanuit zijn voordeur naar zijn 
eindbestemming Finisterre, waar 
hij op 12 november aankwam. 
Per dag liep hij gemiddeld 30 ki-
lometer. “De meeste kilometers 
die ik op één dag gelopen heb 
waren er 44, het minst wat ik ge-
lopen heb was 15 kilometer op 
een dag.” Dat kwam vooral om-
dat hij ook op zoek moest naar 
een slaapplek. “Zeker in Frankrijk 
was dat soms lastig, omdat die 
dorpjes langzaamaan uitsterven. 
Soms sliep ik bij mensen binnen, 
maar ik heb ook in een oude 
schuur, in een kasteel en in een 
kerk geslapen.” 

Willy is altijd een fanatieke wan-
delaar geweest. “Ik heb een paar 
keer met mijn rugzak geoefend, 
maar ik heb niet speciaal voor 
deze tocht getraind”, vertelt hij. 
En zijn tocht heeft hij zonder 
blessures of andere gekkighe-
den uitgelopen. “Ik kwam in een 
soort flow terecht, mijn lichaam 
hunkerde naar het maken van de 
kilometers. Iedere ochtend had ik 
weer zin om te vertrekken, ik heb 
genoten van iedere stap!” Als het 
kon nam hij ook bewust de alter-
natieve routes. “Dat waren vaak 
routes over paden die moeilijk 
begaanbaar waren of met meer 
kilometers, maar dat gaf mij juist 
die extra uitdaging waar ik naar 
op zoek was.” 

Gedurende zijn wandeltocht, met 
name het gedeelte door Spanje, 
ontmoette Willy ook een hele-
boel mede-wandelaars. “Ik heb 
mensen ontmoet afkomstig uit 
Kiev, Chilli, Alaska en Tasmanië. 

De jongste was 20 jaar, de oudste 
78. Het is bijzonder om mensen 
in zo’n setting te ontmoeten, ie-
der met zijn eigen reden om de 
tocht te lopen.” 

Op 30 april kun je in de Petrus’ 
Banden Kerk in Heesch komen 
luisteren naar de verhalen van 
Willy over zijn pelgrimstocht. 
Aansluitend zal een documentai-
re over Santiago de Compostella 
getoond worden. 

De route van de pelgrimstocht

Van Heesch naar
‘het einde van de wereld’

HEESCH – Willy van Herpen is een fervent wandelaar en was op zoek naar avontuur, 
vrijheid en uitdaging. Dat vond hij in de pelgrimstocht Camino de Santiago. 

Hij liep vanuit zijn woning naar ‘het einde van de wereld’: Finisterre in Spanje. In 
drie maanden tijd liep hij 2.700 kilometer, waarbij hij vooral genoot van de lange 

wandeltochten door de prachtige omgeving en de bijzondere ontmoetingen. 

TEKST: TAmlyn vAn lAnEn FOTO’S: WIlly vAn HErPEn

Ieder heeft 
zijn eigen 
reden om 
de tocht te 
lopen

De avond start om 19.00 uur 
en is gratis toegankelijk; wel 
is aanmelding noodzakelijk! 
meld je voor 27 april aan via 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochedgh.nl.
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BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging

Lieve mensen,

Het is ongelooflijk fijn, te voelen en te weten, dat zoveel 
mensen van je houden of je willen troosten en de moeite 
nemen om afscheid te nemen van de man die je dierbaar 

was. Het is daarom ook onmogelijk voor ons om alle mensen 
persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen.

 Vandaar dat we langs deze weg iedereen hartelijk danken 
die ons gesteund hebben, op wat voor manier dan ook, 

tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn dierbare man  

Ad van Oorschot      

ons pap en onze lieve trotse opa.

Ook willen wij dankzeggen voor de goede zorg 
van Huisartsenpraktijk de Vrij-Kesselaer, 

ziekenhuis Bernhoven, thuiszorg Laverhof en Pantein                                                                           
en voor de perfecte begeleiding van Levatio Uitvaartzorg.

Nelly van Oorschot-van Erp
Kinderen en kleinkinderen Heeswijk-Dinther  

Voor u, naast u, met u

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

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

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

Bezoek aan Solidariteitswerkplaats

Dit is een organisatie die ge-
bruikt gereedschap voor allerlei 
beroepen repareert en reviseert 
zodat het in de Derde Wereld 
opnieuw gebruikt kan worden. 
Dit jaar is er aan het einde van 
de inzamelingsactie voor alle ge-
vers en andere geïnteresseerden 
de mogelijkheid deze werkplaats 

aan de violierstraat 1 te bezoe-
ken. 

Je bent daar op dinsdag 1 mei 
om 10.30 uur van harte wel-
kom. Er wordt gestart met een 
film over de geschiedenis en de 
opzet van deze vrijwilligersorga-
nisatie. Daarna volgt een rond-

leiding in de werkplaats. Het be-
zoek eindigt om 12.00 uur. Heb 
je nog gereedschap over voor de 
inzameling? 

Dan kun je dat tot 1 mei inleveren 
bij de kerken in Geffen, Heesch, 
nistelrode, nuland, vinkel en 
vorstenbosch.

BErnHEZE/uDEn - Door de kerken van de parochie De Goede herder wordt ieder jaar in de periode 
tussen 19 maart, de Feestdag van Sint Jozef de Werkman, en 1 mei, de Zondag van de arbeid, vanuit de 
diaconie gereedschap ingezameld voor de Solidariteitswerkplaats in Uden. 

VierGEnErATIES

Superoma mevrouw Broks-van Wanrooij (90), oma mientje van de Graaf-Broks (64), moeder lobke 
looijs-van de Graaf (33) en dochtertje noor looijs.

Jubilarissen Parochieel Mannenkoor 
HEESWIJK-DInTHEr - Tijdens een bijzondere repetitie heeft pastoor Joost Jansen twee koorleden van 
het Parochieel mannenkoor Sint Servatius uit Dinther de versierselen opgespeld in het bijzijn van familie 
en andere koorleden. Toon van Dijk is 50 jaar lid van het koor en Cees van den Brand maar liefst 70 jaar!

Toon van Dijk Cees van den Brand

nISTElrODE - op zondag 8 
april ontvingen 34 kinderen in 
Nistelrode hun eerste heilige 
communie. 

Zij hadden in deze periode geld 
gespaard voor een tovertafel 
voor de mensen van Dichterbij 
die op locatie maxend wonen. 
Tijdens de naviering in de kerk 
mochten zij hun spaardoosje in-
leveren. Het gespaarde bedrag 
was bijna € 340,-. We wensen 
alle bewoners veel plezier en we 
bedanken de communicanten!

Naviering Communie

Volg niet alleen het pad,
maar laat je eigen spoor achter
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
19 t/m 25 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Asperges geschild /ongeschild

GESNEDEN SNIJBONEN 500 gram € 1.95
TROS CHERRY TOMAATJES
   250 gram € 2.50
ANANAS per stuk € 1.95

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

1,95

Aardbeien-
vlaaitjes

3+1 GRATIS
met aardbeien van 

Jan en Brigitte uit Uden

Kaas-ui 
Stokbrood

nu

Gemarineerde
speklappen
100 gr. € 0,80

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gekookte kipfilet
Naturel of cajun

Varkenshaas 
sate
100 gr. € 1,40

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

100 gr. € 1,40

Nieuwe voorzitter voor het 
gemengd koor

Beide heren zijn al lang lid van 
het koor hoewel Wim, in verge-
lijking met de rest van de leden, 
nog maar net komt kijken. Waar 
de meeste leden al 25 jaar of 
langer lid zijn, is Wim nog ‘maar’ 
15 jaar lid. martien zingt al zo’n 
60 jaar bij het koor, maar is een 
tijdje afwezig geweest omdat 
zijn stem het af liet weten. “Ik 
kon de hoge noten niet meer ha-
len, maar nu zing ik als bas weer 
mee in het koor.”

na elf jaar als voorzitter te heb-
ben gefungeerd houdt het voor 
martien op. Door een wijziging 
in het reglement mag een be-
stuurslid negen jaar aanblijven, 
dus kwam er voor hem een ein-
de aan zijn voorzitterschap. 

maar in Wim heeft hij een 
waardige opvolger. “Alle leden 
mochten stemmen en hij kreeg 
100% van de stemmen”, ver-
telt martien. “Ik heb nog geen 

bestuurservaring, maar ik word 
goed ondersteund door het be-
stuur”, voegt Wim toe.

In totaal bestaat het gemengd 
koor uit 23 personen: tien man-
nen en dertien vrouwen. Ook is 
er een mannenkoor actief, be-

staande uit tien leden die ook in 
het gemengd koor zitten. Wim 
en martien zijn beiden ook lid 
van het mannenkoor. Iedere 
vierde zondag van de maand 
treedt het gemengd koor op in 
de Heilige lambertuskerk in nis-
telrode en de overige zondagen 
treedt het mannenkoor op.

Onder de leden hangt een ge-
zellige en gemoedelijke sfeer.  

“Eigenlijk is iedereen iedere week 
aanwezig bij de repetitie, ten-
zij het echt niet kan natuurlijk”, 
vertellen Wim en martien. maar 
de leden worden steeds ouder 
en er komt geen nieuwe aanwas 
bij. “We zijn dus hard op zoek 
naar nieuwe leden. Iedereen die 

ooit in een koor heeft gezongen 
en dit graag weer op wil pakken 
is welkom! Als je interesse hebt 
mag je altijd aansluiten bij een 
repetitie.” 
Aan de achterzijde van de kerk 
bevindt zich de parochiezaal, 
waar op donderdagavond om 
19.00 uur de repetitie voor het 
mannenkoor start en aanslui-
tend om 20.00 uur de repetitie 
voor het gemengd koor.

nISTElrODE – Na elf jaar voorzitterschap zit het er voor Martien van den akker op en draagt hij zijn 
stokje over aan Wim van de Wetering. Beiden zijn fanatieke leden van het gemengd koor en het he-
renkoor en zingen dus wekelijks tijdens de mis op zondag. Met veel plezier gaat Wim aan de slag als 
voorzitter.

Wim en Martien Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Onder de leden hangt een 
gezellige en gemoedelijke sfeer
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KBO Bernheze

kbo heesch
Op zoek naar het 
witte goud

kbo-heesch gaat 
asperges eten!

HEESCH - De tijd van het wit-
te goud komt er weer aan. Re-
den voor KBO Heesch om een 
dagtocht naar zuid Limburg te 
organiseren. Op woensdag 23 
mei, 8.45 uur, staat de bus klaar 
om vanaf de Misse in Heesch te 
vertrekken naar Thorn, het wit-
te stadje, waar de koffie met 
natuurlijk Limburgse vlaai klaar 
staat om genuttigd te worden.

Na hiervan genoten te hebben, 
wordt onder leiding van een 
stadsgids een wandeling door 
het mooie stadje gemaakt. Hier-
na wacht een smakelijke lunch.

De middag staat geheel in het 
teken van de asperges. Ze rijden 
langs de aspergevelden en be-
zoeken een honderd jaar oude 
boerderij waar de eigenaar alles 
over het witte goud zal vertellen. 
Hier kun je eventueel ook zelf as-
perges kopen.

Vervolgens rijden ze weer terug 
naar Thorn, waar ze een over-
heerlijk aspergemenu krijgen 
voorgeschoteld. Hou je van as-
perges, dan mag je deze dag-
tocht zeker niet missen!!

Na genoten te hebben van al 
deze heerlijkheden rijden de 
deelnemers, zoals dat heet, ‘moe 
maar voldaan’ weer huiswaarts 
en zullen ze rond 20.45 uur weer 
op de Misse arriveren.
De kosten voor deelname aan 
deze dagtocht bedragen € 65,50 
per persoon.
Inschrijven voor deze dagtocht 
kan op woensdag 9 mei van 
13.30 tot 15.00 uur in CC De Pas 
Heesch.

kbo kluscafé 
Loosbroek

LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het kluscafé zijn zaterdag 21 
april weer aanwezig bij Harrie 

en Rien van Zoggel in de Ach-
terdonksestraat 7 in Loosbroek. 
Van 9.30 tot 11.30 uur staan zij 
weer voor jou klaar om de aan-
geboden spullen te repareren. 
Als er nieuwe onderdelen nodig 
zijn helpen zij hierbij.

Het voorjaar is weer volop aan-
gebroken, denk dan ook eens 
aan je tuingereedschap. Waar-
schijnlijk moet dit wel weer ge-
slepen worden. Het kluscafé is 
voor alle inwoners van Bernheze. 
Elke derde zaterdag van de 
maand staan ze voor je klaar. Alle 
data van het kluscafé in 2018 
staan vermeld op de evenemen-
tenkalender op de achterzijde 
van DeMooiBernhezeKrant en 
op de website van Loosbroek: 
www.loosbroek.nu 

Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Henk de 
Mol, 0413-229619 of bij Jan van 
Eerd, 0412-480658. Ook kun 
je Betsie van Zutphen bellen op 
0413-229692.

Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog.

st. barbaragilde naar de 
kaderdag

UDEN/HEESWIJK-DINTHER - De jaar-
lijkse kaderdag van gildekring De Hoge 
Schuts werd dit jaar gehouden bij het 
Gilde Sint Barbara en Sint Lucia te Uden. 

De kaderdag is een jaarlijks terugkerende 
dag waarop jeugdvendeliers, tamboers en 
bazuinblazers kunnen oefenen voor een 
echte jury. Zij krijgen hierbij gerichte tips 
en tops van juryleden die ook op gildeda-
gen jureren. 

Een mooie dag voor jonge gildeleden 
om kennis te maken met het wedstrijd- 
element op een laagdrempelige manier. 

Vanuit het St. Barbaragilde waren drie 
jeugdvendeliers aanwezig. Luna, Iris en 
Stan hebben hier ook daadwerkelijk voor 
een jury gevendeld. Aan het einde van de 
wedstrijden van de individuele vendeliers 
hebben deze drie vendeliers ook nog sa-
men in een groep gevendeld en natuurlijk 
genoten van het prachtige weer én met 
jeugdleden van andere gilden gespeeld; 
daar is deze dag natuurlijk ook voor.
Aan het einde van de dag volgde er een 
heuse prijsuitreiking waarbij er gestreden 
werd om de wisselbokaal. Er deden zes 
vendeliers mee. Luna behaalde hier de 3e 
prijs, Iris de 4e prijs en Stan de 5e prijs.

De prijsuitreiking

Dit concert zal een hommage 
zijn aan Pieta van de Ven-van 
Duynhoven. Mevrouw van de 
Ven woonde in Laverhof tot zij 
in februari overleed. Zondag 22 
april zou zij 94 jaar geworden 
zijn. Zij is de moeder van Jean-
neke en Monique. 

Ellen Pieterse heeft zich na haar 
studie klassieke zang tot een 
veelzijdige zangeres ontwikkeld. 
Zij geeft liedrecitals, vertolkt 
hoofdrollen in operaproducties, 
is een veelgevraagd solist en 
zingt in professionele koren. El-
len is docent zang aan het con-
servatorium van Arnhem. 

Monique van de Ven heeft pia-
no gestudeerd aan het Utrechts 
Conservatorium. Zij was kamer-

musicus tot zij in 2001 naar Sier-
ra Leone verhuisde. Weer terug 
in Nederland verbond zij zich 
aan de muziekschool van Dok-
kum als pianodocent. De laatste 
drie jaren zorgde zij voor haar 
ouders en zette ze in Laverhof 
de serie ‘Uurtje Klassiek’ op. 

Jeanneke van Erdewijk heeft 
wiskunde gestudeerd en haar le-
ven lang zangles gehad. Zij zingt 
in meerdere semi-professione-
le koren waar ze vaak de solo’s 
verzorgt. Zij dirigeert koren en 
deed daartoe de opleiding tot 
koordirigent.

klassieke muziek in
Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - In de grote kapel van verzorgingshuis La-
verhof vindt zondag 22 april om 15.00 uur een concert plaats. Het 
concert wordt verzorgd door Ellen Pieterse (mezzo-sopraan), Jean-
neke van Erdewijk-van de Ven (mezzo-sopraan) en Monique van de 
Ven (piano). Het concert is onderdeel van de serie ‘Uurtje Klassiek’, 
een reeks klassieke concerten die voor de bewoners van Laverhof is 
opgezet, maar die zeker ook voor andere geïnteresseerden toegan-
kelijk is. 

Ellen Pieterse Foto: Roelof Rump

‘denk ook 
eens aan je 

tuingereedschap’

Nieuwerwetse 
burenhulp
Buurtbewoners kunnen veel aan elkaar hebben, 
maar tegenwoordig kent in de buurt niet iedereen 
meer iedereen. 

De een is een fantastische oppasmoeder en voor de 
ander is het repareren van een lekkende kraan een 
koud kunstje. Of je houdt van schaken of dammen 
en niemand van je vrienden vindt dat leuk. Daar-
voor is SamSam opgericht. 

Het is een soort van digitale marktplaats waar je 
diensten en spulletjes kunt ruilen. Je hebt nog een 
leuk oud kastje staan, maar ziet op tegen het groot 
onderhoud van je tuin. Dan ruil je dat toch gewoon 
met iemand die van tuinieren houdt en wel een 
kastje kan gebruiken!

SamSam is een initiatief van de Burgerinitiatie-
ven Heesch, Vorstenbosch, Nistelrode, Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek en wordt ondersteund 
door ONS welzijn. Het is een website waar je din-
gen kunt aanvragen en aanbieden. Geld komt er 
bij SamSam niet aan te pas, behalve als het om din-
gen gaat waar je normaal ook een vergoeding voor 
zou krijgen, zoals bijvoorbeeld babysitten of geld 
voor de benzine als iemand met de auto iets voor 
je wegbrengt.

Kijk op www.samsambernheze.nl, 
schrijf je in, ga meteen aan de slag 
met vragen en aanbieden en leer 
leuke mensen kennen die vlakbij 
wonen.

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Het concert is 
onderdeel van de 
serie ‘Uurtje Klassiek’ 
een reeks klassieke 
concerten
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Een team bestaat bij voorkeur uit 
twee personen, maar het mogen 
ook drie personen zijn. Elk team 
maakt één gang van een drie-
gangendiner en serveert deze 
gang bij hen thuis voor twee an-
dere teams. Er is de mogelijkheid 
om aan te geven welke gang de 
voorkeur heeft om te koken; hier 
wordt zoveel mogelijk rekening 
mee gehouden.

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

Je kunt je inschrijven tot 16 mei 
via www.nisseroiaandekook.nl.

Hoe gaat het verder in zijn werk? 
Een week van tevoren, zaterdag 
9 juni, krijg je via een mail te ho-
ren welke gang jullie team mag 
gaan koken voor zes tot maxi-
maal acht personen; dit is inclu-
sief jullie eigen team.

Op de dag van het evenement, 
zaterdag 16 juni, verwachten wij 
één van de teamleden tussen 
15.30 en 17.00 uur bij Eetcafé ’t 
Pumpke. Daar ontvangen jullie 
een envelop waarin staat waar 
jullie deze avond verwacht wor-
den om het voorgerecht te gaan 
eten. 

Ook diegenen die het voor-
gerecht maken worden ver-
wacht omdat zij een en-
velop krijgen waarin 
staat waar later 
het hoofdge-
recht gegeten 
gaat worden.

Op de avond 
zelf zorgen alle 
teams ervoor 
dat ze om 18.15 
uur bij het adres 
van het voorgerecht 
zijn. Daar heb je ruim een 
uur de tijd om gezellig te tafe-
len. Om 19.30 uur openen jullie 
de envelop waarin staat waar 
elk team het hoofdgerecht gaat 
eten.

Elk team zorgt ervoor dat het om 
19.45 uur op het adres van het 
hoofdgerecht aanwezig is. Als 
jullie het hoofdgerecht mogen 
maken, dan is het dus handig 
dat jullie een gerecht kiezen dat 
snel klaar is! 

Om 21.15 uur 
openen jul-
lie de envelop 

waarin staat 
waar elk team 

het nagerecht gaat 
nuttigen. Wederom 

gaat ieder team naar een 
ander adres. Om 21.30 uur wor-
den jullie verwacht op het adres 
van het nagerecht. 

ná het nagerecht, vanaf 22.45 
uur, is er de mogelijkheid om 
met alle teams na te borrelen 
bij Eetcafé ’t Pumpke. niet ver-
plicht, maar wel gezellig!
 

Nederlandse les

Elke dinsdag- en donderdagavond gaan Batoul en ik naar 
nederlandse les in Den Bosch. We zijn hier ongeveer een jaar 
geleden mee begonnen en het is hard werken! nederlands leren 
is voor ons de basis voor de rest van ons leven hier in nederland. 
Ik wil graag met de mensen in Heesch praten, maar ik wil ook 
andere mensen goed begrijpen als zij nederlands praten. En niet 
alleen op sociaal vlak is het belangrijk dat ik de taal goed leer; het 
helpt mij ook als ik in de toekomst op zoek ga naar werk. 

Ik vind het heel leuk, maar het is niet altijd even makkelijk! 
Schrijven vind ik echt moeilijk. Daarom oefen ik elke maand met 
deze column in de krant. Het luisteren vind ik makkelijker. Ik hoor 
het nederlands nu steeds meer om me heen en op de radio en 
televisie. lezen vind ik het interessantst omdat ik op die manier 
veel nieuwe en interessante woorden leer die ik kan gebruiken in 
het dagelijks leven. 

Er is geen vergelijking tussen het Arabisch en het nederlands 
omdat elke taal gebaseerd is op haar eigen regels. Ook de letters 
en klanken zijn anders. Wel herkennen we in het nederlands 
enkele woorden uit het Engels. Gelukkig maar! 

De nederlandse les alleen is niet genoeg om de taal goed te 
leren. Om goed te leren spreken is het belangrijk dat we met 
nederlandse mensen communiceren. Praten is van essentieel 
belang zodat we straks kunnen werken, maar het helpt ons ook 
bij het kopen van de boodschappen in de winkel. Om te oefenen 
spreek ik met vrienden af en praat ik nederlands op school en met 
mijn taalcoach Simone. Ook kijken we steeds meer nederlandse 
televisie. Soms staat het op de achtergrond aan zodat we leren 
luisteren. Het maakt niet uit welk programma er op televisie is, als 
we maar nederlands horen. Daarnaast brengen we een groot deel 
van de dag door met het lezen van kranten en boeken. Dat is een 
mooie aanvulling en zo leren we ook steeds meer woorden. 

Goed nederlands kunnen is belangrijk voor 
mij om hier met plezier te wonen en hopelijk 
op termijn ook te werken. Dit mag pas als 
ik het inburgeringsexamen met succes heb 
afgerond. We hebben een examen in de 
nederlandse taal, verdeeld in vier secties: 
lezen, schrijven, luisteren en spreken én we 

moeten dit examen behalen voor het einde 
van onze periode van drie jaar. Ik hoop 

binnenkort in het eerste deel examen te 
gaan doen. Ik vind het heel spannend! 
Duimen jullie voor me mee?

Column wasem

Het gaat hier 
niet om � n 
k� kwed� rijd, 
maar om 
geze� igheid met 
dorpsgenoten

Derde editie ’Nisseroi aan de 
kook’ op zaterdag 16 juni
SaMeN aaN TaFeL MeT NiSSeroiSe DorpSGeNoTeN

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

We zien jullie 
graag bij 

Nisseroi aan 
de Kook! 
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Enkele vondsten zijn door de 
Archeologische Dienst in ’s-Her-
togenbosch of door de Heem-
kundekring weer enigszins aan 

elkaar gelijmd. Als nagenoeg 
alle vondsten van Ten Wijer erin 
gestaan hebben, wil De Wojstap 
ook vondsten van andere opgra-

vingen erin zetten, zoals die bij 
kasteel Avesteyn, industrieter-
rein Retsel of Hulsakker.

Huize Ten Wijer was een ver-
sterkte boerderij met een gracht 
erom heen, die van ongeveer 
1400 tot 1780 op de hoek Hei-
larensestraat/Hommelsedijk 
stond. In 1982 zijn er door stads-
archeoloog H. Jansen van ’s-Her-
togenbosch met ondersteuning 
van Heemkundekring De Woj-
stap opgravingen verricht.

Vitrine COOP opnieuw 
ingericht met vondsten
HEESWIJK-DINTHER - Vorige week is de vitrine van Heemkunde-
kring De Wojstap in de COOP opnieuw ingericht. Er zijn nu weer 
andere vondsten van Huize Ten Wijer in gezet. Het was ongeveer 
een jaar geleden, dat dit voor de laatste keer was gebeurd.

Kannetje voor melk steengoed 
Kaoline Engels 1750-1800

Vitrine opnieuw ingericht
 Foto’s: Peter Kriele

Enkele vondsten zijn 
weer enigszins aan 
elkaar gelijmd

HKK De Wojstap lezing:
Wonderen in het zonlicht

Interessante vragen zijn hoe onze voorouders de 
geneeskunde beleefden en hoe de kerk daar tegen 
aankeek. Tijdens de lezing zal onder meer aan de 
orde komen waarom lamme kinderen hun krukken 
weggooiden en ineens gingen lopen, maar ook: 
hoe gek kon men worden van de angst voor de 
duivel en wat moest je doen bij een niersteenaan-
val, navelbreuk, koortsstuipen, een verdronken 
kind en syfilis. 

Uit die mirakels komen ook tal van interessante 
weetjes naar voren over eieren, kaarsen, het ver-
noemen van kinderen naar een Heilige en het ver-
schijnsel wisselkind. Ook krijg je een beeld van de 
gang van zaken in de bedevaartsoorden.
De lezing zal worden gehouden door Hans van den 
Broek, gepensioneerd radioloog van het Elkerliek 
ziekenhuis in Helmond. 

Tijdens zijn leven heeft hij zo’n 2.500 beschrijvin-
gen van Nederlandstalige wonderen verzameld. 
Een selectie daaruit vormt de basis voor zijn voor-
dracht welke met relativerende humor over het 
voetlicht zal worden gebracht.

De lezing is op woensdag 25 april om 20.00 uur in 
de kamer van de Heemkundekring aan het Raad-
huisplein 21a. Voor leden van de Heemkundekring 
is de lezing gratis, niet-leden betalen € 2,-.

HEESWIJK-DINTHER - Onder de titel ‘Wonderen in het Zonlicht’ verzorgt Heemkundekring De Wojstap 
een lezing over de raakvlakken tussen religie, geneeskunde en de vele mirakels zoals die bekend zijn 
uit de periode 1330 tot 1780. In deze mirakels zitten vaak medische wetenswaardigheden en eigenaar-
digheden verborgen.

Wonder: lamme genezen, krukken in bomen

Waarom lamme 
kinderen hun krukken 
Weggooiden en ineens 

gingen lopen
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Lievekampnetwerk
Wilco Schrijvers, directeur van 
CC De Pas: “na het vertrek van 
onze programmeur Bert Engel-
bart zijn we op zoek gegaan 
naar een vervanger. Daarnaast 
zijn we met De lievekamp in ge-
sprek gegaan en al snel kwamen 

we tot de conclusie dat CC De 
Pas er garen bij spint om voor de 
boekingen van het professionele 
deel van het programma met De 
lievekamp samen te werken. 

Dat levert betere afstemming 
op, hierdoor wordt straks voor-
komen dat bijvoorbeeld een 
voorstelling zowel in CC De Pas 
als in theater De lievekamp vlak 
achter elkaar geprogrammeerd 
wordt, én CC De Pas kan mee-
profiteren van het grote netwerk 
van De lievekamp.” 

optimaal gebruik van expertise
lievekampdirecteur Coen Bais: 
“De podia in Heesch en Oss lig-
gen hemelsbreed slechts 3,3 ki-
lometer van elkaar vandaan en 
hebben ieder een eigen profiel. 
Door intensief samen te werken 
op het gebied van de program-

mering, kunnen zowel CC De 
Pas als De lievekamp daar hun 
vruchten van plukken. 

Er wordt dan optimaal gebruik 
gemaakt van de expertise van 
alle betrokkenen. ron megens 
zal samen met louisa Henderson 
een uitgebalanceerd programma 
vastleggen, waarbij de identiteit 
van beide theaters behouden 
blijft. 

Kijk voor meer informatie op 
www.de-pas.nl.

Afstemming program-
mering CC De Pas en 
theater De Lievekamp
HEESCH - Met ingang van het nieuwe theaterseizoen gaan cc De 
pas en theater De Lievekamp in oss nauw samenwerken bij de tot-
standkoming van het professionele programma. De programmeur 
van theater De Lievekamp, ron Megens, en de programmeur van 
theater De pas, Louisa henderson, zullen intensief contact onder-
houden zodat planning en inhoud van de programma’s van beide 
theaters goed op elkaar afgestemd zijn. 

‘de identiteit van beide theaters behouden 
met uitgebalanceerd programma’

Bernhezer 
solisten-
concours

BErnHEZE - De gezamenlijke 
Bernhezer muziekverenigin-
gen organiseren op zondag 
22 april het jaarlijkse Bernhe-
zer-solistenconcours. Dit jaar 
is de organisatie in handen 
van Muziekvereniging Ser-
vaes uit Dinther. De aanvang 
is om 11.00 uur in ‘De Mu-
ziekfabriek’, het verenigings-
gebouw van Muziekvereni-
ging Servaes.

De vier fanfares en een har-
monie uit Bernheze vaardigen 
solisten af voor blaasmuziek 
en slagwerk. Dat doen zij na 
een interne voorronde op ba-
sis van nominatie. met het 
concours bieden de vereni-
gingen de veelal jonge muzi-
kanten een extra podium om 
hun talent te laten horen aan 
het publiek.

Het idee van het Bernhezer 
solistenconcours is geboren 
in overleg met voorzitters van 
de vijf muziekverenigingen, 
te weten: De notenkrakers 
uit vorstenbosch, Sint Willi-
brord uit Heeswijk-Dinther, 
Sint lambertus uit nistelrode, 
Aurora uit Heesch en Sint Ser-
vaes uit Heeswijk-Dinther. 

voor behoud en versterking 
van de muziekcultuur in de 
gemeente Bernheze wisse-
len de verenigingen kennis 
en ervaring uit en zoeken ze 
samenwerking in gemeen-
schappelijke doelstellingen.
Deelnemers aan het solisten-
concours laten vanaf 11.00 
uur achtereenvolgend hun 
muziekstukken horen. Een 
jury beoordeelt de muziek-
werken. rond 13.00 uur is 
de prijsuitreiking. voor iedere 
deelnemer is er naast het jury-
rapport een mooie oorkonde 
en een tastbare herinnering.

Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom in ‘De muziek-
fabriek’, Abdijstraat 53 in 
Heeswijk-Dinther. De entree 
is gratis.

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Talent laten 
horen aan 
het publiek

Het aanbod van dit jaar biedt volop keuze
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kling brandbeveiliging en opleidingen

Kling Brandbeveiliging is een onderneming die een prachtige ontwik-
keling heeft doorgemaakt. De ontwikkeling heeft ertoe geleid dat ons 
pand aan de Canadabaan tal van verbouwingen heeft ondergaan om 
alles en iedereen de juiste huisvesting te bieden. Het heeft even ge-
duurd, maar inmiddels zijn we gewend aan de flexibiliteit die het pand 
ons biedt. 

net als bij de andere Kling-bedrijven draait het binnen Brandbeveili-
ging om het garanderen van een veilige werkomgeving. Alle produc-
ten en diensten die we leveren vormen een perfecte balans tussen het 
bieden van veiligheid en een efficiënte bedrijfsvoering bij onze klan-
ten. Daarin gaan we ver. We zijn pas tevreden als we onze klanten 
een veilige omgeving bieden die niet afleidt van hun gewone werk-
zaamheden. Als een stille, maar zeer trouwe waakhond. 

We merken meer en meer dat klanten dit waarderen. We worden 
gezien als de ‘vertrouwde adviseur’ op het gebied van veiligheid. Dat 
gaat veel verder dan alleen het leveren en onderhouden van brand-
blussers. De meeste klanten willen dat we hun veiligheid garanderen. 
Dat gaat van het adviseren, leveren, installeren en onderhouden van 
alle soorten hardware tot het opleiden van hun personeel. Ons zus-
terbedrijf ‘Opleidingen’ draagt actief bij aan het succes. Om dat te 
realiseren hebben we de onderlinge samenwerking geïntensiveerd. 

We weten heel goed dat ons gemotiveerde team van vakmensen het 
verschil maakt. We vinden het essentieel dat ze alles weten wat nodig 

is om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Continue opleiding 
en eenvoudig te gebruiken digitale hulpmiddelen zorgen ervoor dat 
we up-to-date blijven. Door te overtuigen met vakwerk, expertise en 
efficiëntie hebben we inmiddels een zeer tevreden en loyale klanten-
kring opgebouwd. 

Onze dienstverlening is afgestemd op de motor van de nederlandse 
economie, het midden- en Kleinbedrijf. We houden van het doorsnee 
industrieterrein-bedrijf. Die groep bedrijven heeft onze focus in het 
bieden van veiligheid. Tegelijkertijd zijn we in staat een aantal grote 
spelers aan ons te binden. Beide klantgroepen houden van de manier 
waarop we onze werkzaamheden uitvoeren: vrijwel geruisloos, zon-
der gedoe en altijd volgens gemaakte afspraken. Dat is niet vanzelf 
gekomen. We hebben erg hard gewerkt om onze werkvoorbereiding 
zo te organiseren dat iedereen die een rol speelt in onze werkproces-
sen precies weet wat zijn of haar rol is.

voor meer informatie over ons en ons uitgebreide assortiment 
kun je terecht op www.klingbrandbeveiliging.eu en 
www.klingopleidingen.eu. Telefoon 0412-612830.

KlInG ADvIES • KlInG BrAnDBEvEIlIGInG • KlInG OPlEIDInGEn

WWW.KLINGBRANDBEVEILIGING.NL             0412-612830

PASSIE VOOR VEILIGHEID

EDWIN: 
‘We weten 
heel goed 
dat ons 
gemotiveerde 
team van 
vakmensen 
het verschil 
maakt’

Brandblussers brandslanghaspels

Keerkleppen

NOODVERLICHTING
EHBO materiaal

NEN 3140

trappen
IMPREGNEREN

Opleiding

bernheze BOuwT

Eindelijk is het weer lente na 
een lange winter waarin de 
griep voor veel mensen een 
grote hoofdrol had. Eindelijk 
is het weer langer licht en 
gaan de tempraturen weer 
langzaamaan omhoog!

Bijna iedereen houdt van het 
voorjaar met z’n nieuwe frisse 
kleuren. En dat zien we dit jaar 
ook terug in huis. Veel kleur 
zowel op onze meubelafdeling, 
waar we kleur zien in stoelen 
en banken, maar vooral ook 
op onze woonstijlafdeling van 
ruim 400 m2.

Alle merken die we voeren, 
Riverdale, Rivièra Maison 
en PTMD komen ook met 
kleur. Wel heeft elk merk 
zijn eigen stijl. Bij PTMD 
zien we veel groen, groene 

bananenbladeren en groene 
windlichten en dat wordt dan 
weer gecombineerd met mooie 
stoere natuurlijke materialen, 
zoals hout en beton.

Riverdale voert de kleur goud 
als boventoon met daarbij heel 
veel kleur, ook weer groen 
maar dan met roze en rood, 
waardoor een tropisch geheel 
ontstaat en dat wordt dan 
aangekleed met planten en 
vogels om deze sfeer nog meer 
te benadrukken.

En bij Rivièra Maison zien we 
ook kleur en mooie natuurlijke 
materialen, alleen wat rustiger 
en subtieler. Mooie pastels 
worden daar gecombineerd 
met prachtige stoffen en 
metalen bladen en schalen.

We nodigen je graag uit 
in onze ruim opgezette 
accessoireafdeling om al dit 
moois te bewonderen. Onze 
stylisten staan voor je klaar om 
je te helpen, mocht je het lastig 
vinden je eigen weg te vinden 
in al dit moois.

Column albertine
Lente!

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

net als bij de andere kling-bedrijven draait het binnen 
Brandbeveiliging om het garanderen van een veilige werkomgeving’ 
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bernheze BOuwT
Nauwe samenwerking voor bouwbedrijf 
van Bakel en ‘traject

“Heesch verdient zo’n mooi ge-
bouw als Castellum XIII”, vindt 
Stein van Bakel. Castellum XIII, 
de naam die het pand zal gaan 
dragen, wordt gevestigd aan ’t 
Dorp 13 en krijgt een moderne 
uitstraling waarin het dorpse ka-
rakter van Heesch duidelijk naar 
voren komt. Het gebouw is ont-

worpen door ‘traject en bouwbe-
drijf van Bakel is de hoofdaanne-
mer. “Het is mooi om zoiets met 
een lokale ondernemer tot stand 
te brengen.” 

Al enige tijd is van Bakel be-
zig met de bouw. Door de vorst 
heeft de bouw enige vertraging 

opgelopen. “De vorst heeft ons 
dit jaar niet in de steek gelaten en 
de drukke tijd in de bouw komt 
onze planning niet ten goede”, 
vertelt Stein. “maar we doen ons 
uiterste best om alles structureel 
achter elkaar te plannen, zo heb-
ben we de uitlooptijd tot een mi-
nimum weten te beperken.” 

“Op dit moment maken we ons 
meer zorgen over het metselen 
van de buitenschil van Castel-
lum XIII. Door de topdrukte in de 
bouw, zijn de metselaars nog niet 
gestart.” 
maar bouwbedrijf van Bakel kan 
toch vooruit. “We hebben speci-
ale steigers geplaatst, die verder 
van de muur afstaan waardoor 
het werk door kan gaan en de 
metselaars voldoende ruimte 
hebben om te kunnen metse-
len.” 

Door de bouw van dit pand veran-
dert het aangezicht van Heesch. 
“We bouwen op dit moment op 
meerdere locaties in het centrum 
en dragen dus op meerdere plek-
ken bij aan de vernieuwing hier-
van”, vertelt Stein. 

“Castellum XIII krijgt een pak-
huisachtige esthetiek, met een 
moderne steen. Hierdoor wordt 
het dorpse met het moderne ge-
combineerd en is het een prach-
tige aanwinst voor het centrum. 
We hopen dan ook dat goed 
voorbeeld goed doet volgen, zo 
wordt het centrum nog mooier!” 

Over de opleverdatum kan Stein 
geen uitspraak doen. “Gezien de 
enorme drukte in de bouw is dat 
niet reëel. Wel doen wij ons uiter-
ste best, zodat ‘traject haar nieu-
we kantoorpand en de bewoners 
hun appartementen zo snel mo-
gelijk kunnen betrekken.”

Op www.bouwbedrijfvanbakel.nl 
vind je updates en foto’s van de 
bouw van Castellum XIII.

HEESCH – in opdracht van bouwmeester en architect ‘traject bouwt bouwbedrijf van Bakel aan het nieu-
we, multifunctionele pand van ‘traject. het pand krijgt meerdere functies: het kantoor van ‘traject en 
flexwerkplekken worden op de begane grond gesitueerd, op de twee etages daarboven worden in totaal 
vier appartementen gerealiseerd. Met veel plezier levert Stein van Bakel met zijn team een bijdrage aan 
dit eigentijdse pand. 

V.l.n.r.: Jan van den Braak, Stein van Bakel en Karin Hes Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Huidige stand van Castellum XIII

‘t Dorp 122 • 5384 MD Heesch • 0412 45 56 67
www.trajectheesch.nl

Maak vrijblijvend een afspraak!

Advies - Ontwerp - Inspiratie

Dat het bedrijf meegaat met 
de tijd blijkt wel uit de online 
webshop die twee jaar geleden 
is gelanceerd, maar ook uit ons 
moderne machinepark. verder 
zorgt een geavanceerde en vol-
automatische spuitkelder van 
750 vierkante meter ervoor dat 
wij zowel in grondverf, voor- en 
aflak kunnen leveren. Bovendien 
is het mogelijk om de producten 
in onze fabriek te beglazen.

Wij werken het liefst duurzaam 
en verantwoord. Zo wordt het 
zaagsel gebruikt voor de verwar-
ming van onze werkplaats en 

recentelijk zijn er zonnepanelen 
op het dak van de fabriek geïn-
stalleerd.

We blijven in de kern een fami-
liebedrijf dat vakwerk levert. Het 
ambacht is inmiddels doorgege-
ven aan de volgende generatie; 
de zonen ruud en noud zitten 

inmiddels ook in het bedrijf. 
Daarmee gaan we een mooie 
toekomst tegemoet waarin we 
blijven leveren aan aannemers, 
zzp’ers, timmermannen en parti-
culieren. Iedereen is welkom bij 
Ad Donkers machinaal Timmer-
bedrijf B.v., de koffie staat altijd 
klaar.

Ad Donkers Machinaal timmerbedrijf
ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf, gevestigd aan de hondstraat in Vorstenbosch, vervaardigt al 30 
jaar succesvol kozijnen, ramen en deuren. We hebben in een kwart eeuw niet alleen in de regio, maar 
ook ver daarbuiten naam gemaakt als vernieuwend familiebedrijf dat streeft naar de beste prijs-kwali-
teitverhouding.

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305
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Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

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

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

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

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

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

Eenvoud spreekt

Onze kwalitatief hoogwaardige fronten 
zijn onderhoudsvriendelijk en duurzaam. 
Functionaliteit en design gaan hand in 

hand. Duurzaam, sterk en een zeer goede 
prijs-product verhouding. Daarbij komen 
een modern, tijdloos design en hoge 
functionaliteit bij elkaar.

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

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

Alle 
keukens 
worden 

op maat 
gemaakt

Oak Line editiOn

Hout is een materiaal met karakteristieke eigen-
schappen. Onze Oak Line Edition laat ze zien.
De Oak Line Edition maakt hout een beleving. 
Zie de kwaliteit van het verwerkte materiaal 
in vintage look; rustiek en toch hedendaags, 

individueel en modern, natuurlijk, licht 

opgeruwd, ruw geslepen of intensief bewerkt.

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

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnenAkker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met je smartphone of 
tablet.

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
n Deuren
 Schuifpuien
n Vouwwanden
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BERNHEZE BOUWT
Werk aan 
’t Dorp in 
Heesch

HEESCH - Veel zand, graafma-
chines, gele en oranje vestjes, 
omleidingsroutes en een straat 
zonder bomen; dat is het beeld 
momenteel op ’t Dorp in Heesch.

Begin deze maand waren de bo-
men op ’t Dorp al gekapt en werd 
de herinrichting van het centrum 
in Heesch na een lange tijd weer 
aangevangen. Een hele klus voor 
aannemer Van Venrooij die al 
eerder in het centrumgebied van 
Heesch actief was. 
Niet alleen de aannemer maar 
ook de gemeente heeft het druk 
met deze werkzaamheden, zo-
als het plaatsen van de vele gele 
wegbewijzeringborden en het 
omleiden van al het verkeer naar 
en vanaf het centrum. Een hele 
klus die vanaf het centrum tot 
aan de rotonde bij de Osseweg 
geklaard gaat worden en volgens 
planning op 14 september opge-
leverd wordt.

Voor de bezoekers en bewoners 
van het centrumgebied een tijd 
van ongemakken en omleidin-
gen, maar zeker ook voor de aan 
’t Dorp liggende ondernemers, 
zoals horeca, dienstverleners en 
vele winkeliers een tijd van over-
last, vervuiling in de zaak, maar 
vooral ook een tijd van omzet-
vermindering. Dit laatste mag 
geschaard worden onder het on-
dernemersrisico, maar voor ve-
len, die niet de makkelijkste jaren 
achter de rug hebben, komt dat 
nooit goed uit. Ze kijken allemaal 
nu al uit naar het einde van de 
reconstructies en weten dat als 
het werk gedaan is hun straat er 
weer picobello bijligt. 
Mooie parkeerplaatsen, groen-
voorzieningen, nieuwe bomen, 
een goede waterafvoer bij bui-
en en een prima bereikbaarheid, 
ook voor de bezoekers van bui-
ten Heesch. Onder het motto: 
‘Het kost even kruim, maar daar-
na hebben we ook wat’, zien de 
ondernemers in ‘t Dorp de toe-
komst vooral met een positieve 
blik tegemoet. 

Graaf- en straatwerk in volle gang

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

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

COLUMN
ONNO

‘NORMAAL 
MAATSCHAPPE-
LIJK RISICO’ 
BIJ PLANSCHADE 
IN ONTWIKKELING
In deze rubriek heb ik al diverse malen 
aandacht besteed aan planschade. En 
niet voor niets; het planschadetraject is 
best ingewikkeld. Bovendien wordt er 
vaak heel veel van verwacht en valt het 
soms tegen.

Om succesvol een beroep op planschade te kunnen doen moet 
aan een heel aantal voorwaarden worden voldaan. Om te 
beginnen moet er sprake zijn van een planologische verslechtering. 
Deze verslechtering moet vervolgens daadwerkelijk leiden tot 
een waardevermindering van uw onroerend goed. En deze 
waardevermindering (schade) mag bovendien niet voorzienbaar zijn. 
Een aspect dat steeds vaker onderwerp van discussie vormt is het 
normaal maatschappelijk risico. 

Op welke wijze moet het ‘normaal maatschappelijk risico’ bij 
planschade worden bepaald?
In de Wet staat dat tenminste 2% van de geleden (plan)schade voor 
rekening blijft van degene die planschade lijdt; een soort eigen risico. 
Lange tijd werd deze 2% als standaard gehanteerd.

Vrij recent heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State hier echter een duidelijke uitspraak over gedaan. In deze 
uitspraak ging het om een bestemmingsplan dat een drietal vrijstaande 
woningen mogelijk maakte. Niet ter discussie stond dat er sprake 
was van planschade als gevolg van extra verstening van de omgeving, 
een beperking van het uitzicht, aantasting van de privacy en een 
intensivering van het gebruik. Maar de vraag was of deze schade 
volledig binnen het ‘normaal maatschappelijk’ risico viel. 
De Rechter stelde om te beginnen, dat voor het beantwoorden van 

deze vraag in eerste instantie van belang is, of de ontwikkeling (van 
de drie woningen) ‘als een normale maatschappelijke ontwikkeling’ 
beschouwd kan worden. Zogenaamde inbreiding van woningen 
in een woonkern wordt door de rechter veelal als zo’n normale 
maatschappelijke ontwikkeling aangemerkt. Als dat zo is, dan had 
hiermee rekening gehouden moeten/kunnen worden. Verder is van 
belang of een ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag.

Hiervoor is dan weer van belang of de ontwikkeling naar aard en 
omvang past binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en 
binnen het tot dan toe gevoerde beleid. Overigens wil het nog niet 
zeggen, dat als een ontwikkeling in de lijn der verwachting lag, dat 
de daaruit voortvloeiende schade dan ook automatisch geheel onder 
het normaal maatschappelijk risico valt. Er zal ook gekeken moeten 
worden of de schade onevenredig is in verhouding tot de waarde van 
de woning. Ook de afstand kan hierbij nog een rol spelen.

Overigens stelde de rechter in deze uitspraak dat een normaal 
maatschappelijk risico van 5% wel veel is, maar niet zodanig zwaar, 
dat deze schade niet voor rekening van de ‘getroffene’ kan worden 
gelaten.
Het ‘eigen risico’ bij planschade is dus niet automatisch 2%!

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

GELEDEN PLANSCHADE KAN ONDER NOR-
MAAL MAATSCHAPPELĲ K RISICO VALLEN 

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

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

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

zwembad 
’t kuipke 
maakt zich 
klaar voor 
de zomer!

HEESCH - De schilders zijn don-
derdag 12 april geweest om het 
bad weer van een frisse blauwe 
kleur te voorzien. het zwembad 
ziet er weer piekfijn uit. 

leo de mol, Hans romme en 
Wim van Griensven hebben een 
prachtig staaltje samenwerking 
laten zien en de hele binnenkant 
van het zwembad (80 meter) ge-
schilderd. nu nog ‘even’ vullen, 
tegels schoonspuiten, het kleine 
bad schoonmaken en vullen, de 
ketel opstarten, het water ver-
warmen, inruimen, schoonpoet-
sen en abonnementen verkopen. 

Dit alles wordt geregeld door 
Herman Ceelen en Kees van Dijk 
die voor ‘t Kuipke niet te missen 
zijn. natuurlijk wordt er gehoopt 
op mooi weer zodat het zwem-
bad op 1 mei (misschien wel eer-
der!) weer open kan. 
Houd www.kuipke.nl in de gaten 
of volg ons op Facebook.

prachtig staaltje
van samenwerking

Het gesleep met slangen, het tussentijds verzetten van de sproeier en het 
uitrekenen en in de gaten houden van de juiste hoeveelheden water voor de 

diverse sectoren in uw tuin, behoort nu voorgoed tot het verleden. 
Uw grasveld eist nou eenmaal meer water op dan uw rozenperk.

Om uw gazon mooi groen te houden en uw kostbare planten 
goed te onderhouden, kunnen wij een beregeningssysteem op maat 

voor u ontwerpen en installeren. 
Afhankelijk van uw wensen en budget worden de juiste componenten 

bepaald en berekend. Een beregeningsinstallatie kan zowel in een bestaande 
als nieuw aan te leggen tuin probleemloos worden ingepast.

De Morgenstond 33 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218 - 06-53708630

info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

BEREGENING
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Eenzaamheid hoeft niet enkel 
voor te komen wanneer je oud 
en alleen bent. Sommige vormen 
van eenzaamheid overvallen 
je, terwijl je te midden van al je 
vrienden en vriendinnen bent en 
iedereen gelukkig is. Eva denkt 

Aansluitend op de viering zullen 
om 10.00 uur vanaf beide kerk-
pleinen de harmonie, fanfare en 
gildes samen met veel kinderen 
en hun versierde (loop)fietsen, 
bolderkarren en buggy’s in op-
tocht naar het marktplein ver-
trekken. Daar zal om 10.30 uur 
de aubade plaatsvinden. 

Een afgevaardigde van burge-
meester en wethouders van 
Bernheze zal, namens zijne ma-
jesteit de Koning, de felicitaties 
van alle aanwezigen in ont-
vangst nemen. 

De fanfare en harmonie zullen 
een aantal marsen, waaronder 
het Wilhelmus, spelen. De gilden 
zullen een vendelgroet brengen, 
waarna de kinderen die hun fiets 

hebben versierd een klein ca-
deautje uit mogen zoeken. 

Het middagprogramma van 
Koningsdag vindt zoals afgelo-
pen jaren plaats op en om Plein 
1969. voor jong en oud is tussen 
13.30 en 17.00 uur veel te be-
leven. Op het marktplein is het 
attractiepark ‘Oranje’ geopend. 
voor alle kinderen zijn er leu-
ke spelletjes en springkussens! 
Basisschoolkinderen uit Hees-
wijk-Dinther kunnen speelgoed 
en spulletjes, waar ze zelf op 
uitgekeken zijn, verkopen op de 
kinderspullenmarkt. Dit alles is te 
horen en te zien vanaf het terras, 
waar het goed toeven zal zijn! 

voor alle bewoners van laverhof 
zal DJ ron plaatjes draaien in de 

nostalgische disco. Dit program-
ma begint om 14.30 uur in de 
Tuinzaal van Cunera. 
natuurlijk ontbreekt de fiets-
tocht niet. Er is een fietstocht 
van bijna 30 kilometer uitgezet. 
Onderweg is er een post waar 
de fietsers voorzien worden van 
een drankje. Start en inschrijving 
is tussen 13.30 en 14.30 uur op 
het marktplein nabij de biblio-
theek. 
Het Oranjecomité Hees-
wijk-Dinther wenst iedereen een 
fijne Koningsdag toe!

rectificatie programmaboekje 
Koningsdag
Op pagina 12 staat het pro-
gramma voor Kingsnight. Dit is 
uiteraard op donderdag 26 april 
en niet op vrijdag 27 april.

koningsdag Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DInTHEr - Koningsdag start om 9.30 uur met een gezinsviering in de Sint-Willibrorduskerk 
in heeswijk en heeft als thema ‘Vriendschap’. De viering wordt gehouden met medewerking van het 
Sint-Willebrordusgilde, het Sint Barbara Gildekoor en de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord heeswijk. 

met het blote oog en door de 
telescopen en verrekijkers is de 
heldere planeet venus aan de 
westelijke avondhemel goed te 
zien, evenals de maan. 

De maan is een mooie sikkel, 
waarop bergen en kraters zicht-
baar zijn. later op de avond 
komt de reuzenplaneet Jupiter 
in het oosten op. Door een te-
lescoop kun je zijn vier grootste 

manen en zijn wolkenbanden 
onderscheiden. In de loop van 
de schemering worden steeds 
meer sterren en sterrenbeelden 
zichtbaar, bijvoorbeeld Twee-
lingen, Grote en Kleine Beer, 
leeuw, regulus en Poolster. Het 
moet wel onbewolkt zijn om de 
hemellichamen te kunnen zien.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 

presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel.

Entree op de publieksavond: 
€ 5,-, kinderen tot en met 12 
jaar betalen € 3,-. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
5383 KT Heesch/vinkel
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley
HEESCH - op vrijdagavond 20 april is Sterrenwacht halley voor publiek geopend. het programma be-
gint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Zorg dat 
je op tijd aanwezig bent, want het kan druk worden.

www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl

HEESCH - De heesche basis-
scholen hebben vorige week 
woensdag en donderdag hoog 
bezoek gehad! 

De Koning en Koningin kwamen 
in verschillende groepen om de 
kinderen persoonlijk uit te no-
digen voor het Koningsfeest!! 

Daarmee zorgde het Oranjeco-
mité Heesch dat alle basisschool-
kinderen op de hoogte zijn van 
de Koningsdagviering op vrijdag 
27 april. Het Oranjecomité hoopt 
dat de misse oranje gekleurd zal 
zijn en dat jong en oud dan kan 
genieten van een gezellige fees-
telijke dag.

koninklijk bezoek op 
Heesche basisscholen

Foto’s: Ad Ploegmakers

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 20 april een mailtje naar info@de-pas.nl

De agEnDa van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Zondag 22 april 
om 19.30 uur.
De Pas Heesch

EXTRa VOORSTELLing FiLMHuiS DE PaS:

VELE HEMELS BOVEn DE ZEVEnDE

haar hele leven voornamelijk aan 
anderen in plaats van aan zich-
zelf, en ineens komt het besef: ze 
is helemaal alleen. 

eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de 
branding voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar 
dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. 
Want achter haar brede glimlach en overdosis begrip, groeit een 
knagende eenzaamheid. 

Elizabeth Sloane is een politiek 
strateeg. In Washington D.C. 
neemt ze het op tegen de wa-
penlobby om ervoor te zorgen 
dat het Amerikaanse Congres 

een nieuwe wapenwetgeving 
goedkeurt. De succesvolle Sloane 
wordt gedwongen genadeloos 
te zijn en haar eigen carrière op 
het spel te zetten in de bikkel-
harde campagne tegen de haast 
almachtige wapenlobby.
Wie geen idee heeft wat het 
werk van een lobbyist precies 
inhoudt, hoeft zich niet meteen 
te laten afschrikken door de in-
telligente opzet van miss Sloane. 
Tijdens de openingsbeelden van 
deze politieke thriller doorbreekt 
hoofdpersonage Elizabeth Sloa-
ne onmiddellijk de vierde wand 

elke laatste donderdag van de 
maand organiseert cc Nesterlé
een filmavond. Voor tijdige 
achtergrondinformatie over de 
eerstvolgende films kun je je 
aanmelden voor de filmmail 
via www.nesterle.nl. Na afloop 
van de film is er een gezellige 
nazit in de foyer, waar twee 
vrijkaartjes voor een volgende 
filmavond verloot worden.

Filmavond 26 april – aanvang 
20.15 uur. Kaartjes à € 5,- zijn 
vanaf 19.30 uur aan de kassa 
verkrijgbaar.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

DoNDerDAg 26 APriL: 
MiSS SLoANe

om op koele, zakelijke toon mee 
te delen waar het in de kern om 
gaat: “lobbyen is vooruitzien. 
Anticiperen wat je tegenstander 
gaat doen en tegenmaatregelen 
treffen. De winnaar is de tegen-
stander altijd één stap voor.

Door de kijker niet aan het hand-
je mee te nemen, maar hem gelijk 
tussen de kibbelende lobbyisten 
in te gooien, krijgt regisseur John 
madden het voor elkaar om een 
realistisch beeld te schetsen van 
deze enigszins abstracte wereld.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan
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PrAktiSCHe iNforMAtie

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

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

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

Groendepots
Fa. van Schaijk, Berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. Dijkhoff, lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

geMeeNteBeriCHteN

Als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fi ets of portemonnee), kunt 
u dit registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
een overzicht, informatie over de 
procedure en de registratiefor-
mulieren. u kunt voor de regi-
stratie tijdens de openingstijden 
terecht in het gemeentehuis, De 
misse 6 in Heesch, of bellen 14 
0412. 

paspoort, id-kaart of rijbewijs
u kunt een vermissing van pas-

poort, id-kaart of rijbewijs bij 
de gemeente opgeven. u hoeft 
daar dus niet meer voor naar de 
politie. 
Is uw document gestolen, dan 
moet u eerst bij de politie een 
proces-verbaal op laten maken. 
Dit proces-verbaal moet u mee-
nemen bij de aanvraag van een 
nieuw paspoort, id-kaart of rij-
bewijs. 
u moet persoonlijk aangifte 
doen. Het kan niet digitaal of per 
telefoon. maak daarvoor een af-
spraak.

gevonden en verloren
voorwerpen

Het gemeentehuis is op de 
volgende dagen gesloten

27 april 2018: Koningsdag

10 mei 2018: Hemelvaartsdag

11 mei 2018: Collectieve vrije dag

21 mei 2018: Tweede pinksterdag

De milieustraat en de groendepots zijn op 27 april 2018 gesloten. 
Op 11 mei 2018 zijn ze gewoon open.

Verbouwing publiekshal
In april vinden verbouwingswerkzaamheden plaats in de publiekshal 
in het gemeentehuis, om u in de toekomst nog beter van dienst te 
kunnen zijn. Onze dienstverlening gaat gewoon door, maar u kunt bij 
uw bezoek wat hinder ondervinden van de werkzaamheden. Alvast 
onze excuses daarvoor.

offiCiËLe BekeNDMAkiNgeN

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in 
te stellen nabij John F. Kennedy-
straat 31 in Heesch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing

algemene plaatselijke 
Verordening (apV)

Melding maken uitweg
- T.A.H. verbruggen, Wever-

straat 14, 5388 PK nistelrode 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APv Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het ma-
ken van een uitweg naar We-
verstraat 14 in nistelrode.

- m.P.m. de lorijn, Delst 13, 
5388 ST nistelrode heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APv 
Bernheze 2014 een melding 
gedaan van het maken van een 
2e uitweg naar Delst 13 in nis-
telrode.

-  F.W.C.m van Grunsven-van 
der Sluis, Krommedelseweg 2d 
in loosbroek heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APv Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het maken van een 2e uitweg 
naar Krommedelseweg 2d.

Deze meldingen zijn op 11 april 
2018 geaccepteerd. verzendda-
tum: 11 april 2018. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting Cultuur en Evene-

menten HD voor het organi-
seren van activiteiten tijdens 
Koningsnacht en -dag op 26 
april 2018 van 19.00 tot 1.30 
en 27 april 2018 van 10.00 
tot 22.00 uur op een gedeel-
te van Plein 1969, 5473 CA 
Heeswijk-Dinther. De geluids-
ontheffi ng is verleend tot 1.00 
uur. vanaf 25 april, 9.00 uur 
tot 28 april, 2018, 17.00 uur 
wordt een gedeelte van Plein 

1969 afgesloten voor alle ver-
keer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 12 april 2018.

- Stichting Cultuur en voorzie-
ningen voor het organiseren 
van ‘vorstenbosch pakt uit’ 
waarbij een feesttent wordt 
geplaatst op de hoek Heuvel, 
Kerkstraat, Kapelstraat, 5476 
KG vorstenbosch op 9 mei 
2018 van 20.00 tot 1.30 uur 
en van 10 tot en met 13 mei 
2018 van 11.00 tot 1.30 uur. 
Tevens wordt er een braderie 
georganiseerd op 13 mei 2018 
van 11.00 tot 16.00 uur in de 
straten mr. loeffenplein, Heu-
vel, Kerkstraat, Schoolstraat 
en Eggerlaan, 5476 KG vors-
tenbosch. Er is een geluidsont-
heffi ng verleend, dagelijks tot 
1.00 uur. De volgende straten 
worden afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgan-
gers: van 8 mei 2018, 7.00 uur 
tot en met 14 mei 2018, 17.00 
uur, Kapelstraat (vanaf Hond-
straat), Heuvel (vanaf rietdijk) 
en Kerkstraat (vanaf School-
straat) in vorstenbosch. 13 mei 
2018 van 7.00 tot 20.00 uur, 
aanvullend op bovenstaande 
straten de Schoolstraat (van-
af Eggerlaan), Eggerlaan en 
Kerkstraat in vorstenbosch. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 16 april 2018.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APv 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Avond4daagse-balkum-mirroi 

voor het oversteken tijdens 
de avond4daagse op 29 mei 

2018 van 18.00 tot 19.00 uur 
bij Gouverneursweg, 5473 vB 
Heeswijk-Dinther. De toestem-
ming is verzonden op 6 april 
2018.

- velomanagement Bv voor het 
organiseren van een toertocht 
op 3 juni 2018 waarbij de rou-
te over het grondgebied van 
Bernheze loopt. De toestem-
ming is verzonden op 10 april 
2018.

- Fanfare Sint lambertus nistel-
rode voor het organiseren van 
een zomeravondconcert op 23 
juni 2018 van 20.00 tot 21.30 
uur op raadhuisplein, 5388 
Gm nistelrode. De toestem-
ming is verzonden op 12 april 
2018.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
’t Vijfeiken heesch
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 15 maart 2018 het 
bestemmingsplan ’t vijfeiken 
Heesch is vastgesteld. Het plan is 
te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl onder code nl.Im-
rO.1721.BPvijfeiken-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van maximaal 
24 woningen mogelijk op het 
perceel ’t vijfeiken in Heesch: 18 
grondgebonden sociale huurwo-
ningen, die rondom een midden-
gebied zijn gesitueerd en maxi-
maal 6 grondgebonden wonin-
gen aan Kerkstraat.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 

werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Hoogstraat 45
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 
 09-04-2018
- raadhuisplein 1
 Transformatie kantoorgebouw 

naar woongebouw met 11 
appartementen en bergingen, 
kappen boom en uitvoeren 
werkzaamheden

 Datum ontvangst: 10-04-2018
- loo 33
 Bouwen loods
 Datum ontvangst: 
 12-04-2018
- Weijen 32
 Bouwen bijgebouw (berging)
 Datum ontvangst: 09-04-2018
- Weidestraat 2
 verbouwen woning
 Datum ontvangst: 09-04-2018
Vorstenbosch
- rietbeemden ong.
 Oprichten woonhuis met bij-

gebouw en handelen in strijd 
regels ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst: 09-04-2018
heeswijk-Dinther
- Plan rodenburg sectie C 6102
 Plaatsen fi etsersbrug
 Datum ontvangst: 12-04-2018
- Kleijne Hove ong. kavel KD03

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

Plastic verpakkingen,
blik en drankkartons

in dezelfde zak
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende 
zes weken tijdens openingstij-
den op afspraak inzien in het ge-
meentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende 
zes weken tijdens openingstij-
den op afspraak inzien in het ge-
meentehuis in Heesch en raad-
plegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken 
na publicatiedatum met een 
schriftelijke inspraakreactie aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze rea-
geren op de stukken. Neem voor 
het indienen van een monde-

linge inspraakreactie contact op 
met de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na publicatieda-
tum schriftelijk een zienswijze 
indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Bernheze. Neem voor het indie-
nen van een mondelinge ziens-
wijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken 
na publicatiedatum een schrif-
telijke zienswijze indienen bij 
het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze contact 
op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na verzenddatum 
van dit besluit bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze. 
Het bezwaar heeft geen schor-
sende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na publicatie-
datum van dit besluit bezwaar 
indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft 
geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na publicatie-
datum van dit besluit beroep 
indienen bij de sector bestuurs-
recht van de rechtbank, Postbus 

90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch. Het beroep heeft geen 
schorsende werking. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen bin-
nen zes weken na publicatie-
datum van dit besluit beroep 
indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroeps-
mogelijkheden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, ge-
lijktijdig met een ingediend 

bezwaar- of beroepschrift, de 
voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een 
voorlopige voorziening te tref-
fen. Er zijn griffierechten ver-
schuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aan-
vullend op een ingediend beroep-
schrift bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afde-
ling verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd. 

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

GEMEENTEBERICHTEN

 Bouwen (patio)woning
 Datum ontvangst: 09-04-2018
- Hommelse Hoeve 2a
 Verbouwen woning
 Datum ontvangst: 11-04-2018
Heeswijk-Dinther
-  Kersouwelaan 1
 Plaatsen container en bouwen 

toiletruimte en handelen in 
strijd regels ruimtelijke orde-
ning

 Datum ontvangst: 09-04-2018
- Meerstraat 39
 Plaatsen hek
 Datum ontvangst: 10-04-2018
-  Kleijne Hove 4
 Wijzigen aanbouw
 Datum ontvangst: 11-04-2018
- Plan Rodenburg kavels KF19 

t/m KF26
 Oprichten 8 woningen
 Datum ontvangst: 12-04-2018

Loosbroek
-  Dorpsstraat 35
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (huisvesten ar-
beidsmigranten)

 Datum ontvangst: 09-04-2018
Heesch
-  Nistelrodeseweg 53
 Bouwen carport
 Datum ontvangst: 12-04-2018
- Rembrandtstraat 12
 Bouwen bijgebouw 
 (kinderopvang en opslag)
 Datum ontvangst: 10-04-2018
-  Nieuwstraat 12
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 10-04-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Heesch
-  De Misse 4
 Plaatsen LED scherm
 Verzenddatum: 13-04-2018
Nistelrode
-  Weijen 40a
 Uitbreiden woning en bouw 

garage
 Verzenddatum: 09-04-2018
-  Weijen 32, 5388 HN
 Bouwen bijgebouw
 Verzenddatum: 12-04-2018
-  Korenstraat 11
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (kamergewijze 
verhuur)

 Verzenddatum: 12-04-2018
-  Hoogstraat 45
 Plaatsen dakkapel
 Verzenddatum: 10-04-2018
Loosbroek
-  Dorpsstraat 35
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (huisvesting 

arbeidsmigranten)
 Verzenddatum: 10-04-2018
Heeswijk-Dinther
-  Rodenburgseweg 35
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 12-04-2018
-  Meerstraat 4a
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 12-04-2018
-  Pater van den Elsenstraat 2
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 12-04-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Nistelrode
-  Donzel 24
 Plaatsen en bewonen tijdelijke 

woonunit
 Verzenddatum: 10-04-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
-  Berg- en Dalseweg 6
 Gedeeltelijk intrekken omge-

vingsvergunning onderdeel 
milieu

 Verzenddatum: 16-04-2018
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

WWW.BERNHEZE.ORG
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Nieuwe coalitie in de maak
Tijdens de openbare vergadering vorige week heeft de informateur zijn eind-
verslag gepresenteerd. hieraan voorafgaand heeft hij gesproken met alle politieke 
partijen in Bernheze. het was een zorgvuldig proces en hij gaf een duidelijk 
advies, namelijk de haalbaarheid te onderzoeken van een coalitie van cDa, 
Lokaal en Sp. Dit bleek ook de uitdrukkelijke wens van deze drie partijen zelf.

Vind ik dit jammer? Ja dat vind ik het wel. D66 heeft de afgelopen vier jaar laten 
zien goed te kunnen besturen en een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren 
aan een beter Bernheze.

Wij hebben in de persoon van Jan Glastra van Loon een uitstekende wethouder 
geleverd die zich heeft ingezet om de financiën weer op orde te krijgen, kunst en 
cultuur een boost te geven en bestuurlijke vernieuwing op de agenda te zetten. 
en vooral om de uitdagende transitie van het sociaal domein op het gebied van 
de Wmo goed te organiseren. Zo is er nu een actieteam dat snel zelfstandig 
kan handelen als dat nodig is. er is op het gebied van zorg, duurzaamheid en 
openbaarheid van bestuur nog veel te doen. Daar blijven wij aan werken, ook 
vanuit de oppositie!

Voor meer info: www.d66Bernheze.nl 
annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66.

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

Jan van loon zag een nieuw ge-
meentebestuur met CDA, lokaal 
en SP als meest voor de hand lig-
gend. De SP Bernheze ziet deze 
formatie met vertrouwen tege-
moet. Dank aan Jan van loon 
voor zijn prima werk.
 
Formatie
De Politieke partijen in Bernhe-
ze hadden gezamenlijk gekozen 
voor een informateur. Dat is ie-
mand die na een verkiezing on-
derzoekt welke combinatie van 

partijen het meest voor de hand 
ligt. Bernheze koos voor Jan van 
loon als informateur. Gezien zijn 
politieke ervaring geen verkeer-
de keuze. met alle partijen werd 
gesproken. Op die manier krijgt 
een informateur een beeld van 
de mogelijk samenwerking tus-
sen partijen. Op dinsdag 10 april 
deed Jan van loon verslag in het 
openbaar. Hij zag de combina-
tie CDA, lokaal en SP als meest 
logisch. In het debat dat daarop 
volgde, gaven deze partijen aan 

het advies van Jan van loon over 
te nemen. De komende weken 
staan in het teken van overleg 
tussen SP, lokaal en CDA om tot 
een nieuw gemeentebestuur te 
komen. De basis is een stabiele 
meerderheid in de gemeente-
raad. 
De SP wil graag de komende 
vier jaar opnieuw verantwoor-
ding dragen in het college en 
een wethouder leveren. Er liggen 
voldoende uitdagingen om op te 
pakken. 

Helder verslag informa-
teur Jan van Loon

Nadat de verkiezingsuitslag bekend was ging informateur Jan van Loon aan 
de slag. Met alle zeven politieke partijen in de gemeenteraad heeft Jan ge-
sproken. Na afloop van het laatste gesprek deed hij verslag. een helder en 
beknopt verslag met een duidelijke aanbeveling. 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze.

Op grond van gesprekken met 
alle partijen is de informateur 
tot de conclusie gekomen dat 
de combinatie CDA, lokaal en 
SP de eerste optie is om op haal-
baarheid te onderzoeken.

Zeer teleurstellend voor de 
vvD-Bernheze. In de opdracht 
die de informateur had meege-
kregen zijn de uitgangspunten 
voor de coalitie(vorming) ver-
woord. Gezien de grote opgaven 
waar de gemeente voor staat 
was de wens om: recht te doen 
aan de verkiezingsuitslag; te ko-
men tot een sterk en stabiel ge-
meentebestuur.

Om recht te doen aan de ver-
kiezingsuitslag zou een keuze 
voor de winnaars, CDA, lokaal 
en vvD, logisch zijn geweest. 
En deze coalitie zou ook garant 
staan voor een sterk en stabiel 

gemeentebestuur, gezien de ver-
houding in de gemeenteraad van 
dertien coalitie en tien zetels op-
positie.
Aan alle zeven partijen is ge-
vraagd een prioritering aan te 
geven voor de verschillende op-
ties voor een coalitie. Door geen 
enkele partij, met uitzondering 
van de vvD zelf natuurlijk, werd 
de optie met de vvD als eerste 
genoemd. In de gespreksversla-
gen is te lezen dat meerdere par-
tijen de vvD wel als optie 2 of 3 
hebben genoemd.

De vvD-Bernheze zal zich dus 
vanuit de oppositie ook de ko-
mende vier jaar, zoals u van ons 
gewend bent, met nieuwe men-
sen en dubbele energie blijven 
inzetten voor uw belangen.

Doe mee en meld u aan via 
www.vvdbernheze.nl

VVD: grootste winnaar 
buitenspel

Tijdens de raadsvergadering van 10 april 
heeft informateur Jan van Loon zijn advies 
aan de gemeenteraad uitgebracht over de 
vorming van een coalitie.

Jack van der Dussen, lijsttrekker VVD-Bernheze

Partijen kiezen er voor om niet 
met een formateur de besprekin-
gen in te gaan. Ook is besloten 
om de door alle zeven politieke 
partijen uit Bernheze genoemde 
kernpunten uit de informatie-
ronde (beleidsmatige prioritei-
ten) mee te nemen in de coali-
tiebesprekingen, zie betreffende 
verslagen op 
www.bernheze.org/nieuws.

Op zaterdag 14 april zijn de eer-
ste inhoudelijke gesprekken ge-
voerd. De drie partijen zitten op 
één lijn voor wat betreft woning-

bouw in Bernheze, bedrijventer-
rein Heesch-West, social return, 
regionale samenwerking en zelf-
standigheid van Bernheze.

Wekelijks zal de gemeenteraad 
geïnformeerd worden over de 
voortgang en zal een persbericht 
worden uitgegeven. verder zul-
len geen inhoudelijke medede-
lingen worden gedaan.

Coalitieonderhandelingen
Bernheze

BErnHEZE - op woensdag 11 april hebben de drie door informateur 
Van Loon geselecteerde partijen in Bernheze, Sp, Lokaal en cDa 
Bernheze, een eerste formatiebijeenkomst gehad. Tijdens die bij-
eenkomst, die in een goede sfeer verliep, zijn met name procesaf-
spraken gemaakt. Bijvoorbeeld over frequentie en de vorm en in-
houd (thema’s) van de onderhandelingsmomenten. er is een tijdpad 
uitgezet waarbij partijen ernaar streven om in de maand april, doch 
uiterlijk medio mei, een coalitieprogramma te presenteren.

de drie partijen 
Zitten op ÉÉn lijn

Het gemeentehuis is op de volgende dagen gesloten
27 april 2018: Koningsdag. 10 mei 2018: Hemelvaartsdag. 11 mei 2018: Collectieve vrije dag

21 mei 2018: Tweede pinksterdag

De milieustraat en de groendepots zijn op 27 april 2018 gesloten. 
Op 11 mei 2018 zijn ze gewoon open.
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iNforMAtie Voor De kerNeN

Progressief Bernheze had graag 
de verantwoordelijkheid geno-
men om mee te besturen en 
Bernheze vanuit de coalitie te 
veranderen. maar dat lijkt er niet 
in te zitten. Wij hopen wel dat 
de anderen onze wensen voor 
een betere gemeente en fijnere 
dorpen meenemen in hun onder-
handelingen. voor de toekomst 
van onze dorpen is het immers 
van groot belang dat er goe-
de afspraken gemaakt worden 
over betaalbare woningen, een 
gezonde leefomgeving en hulp 

voor wie het nodig heeft. met, 
of zonder Progressief Bernheze.

Daarnaast hopen we dat de on-
derhandelende partijen ruimte 
laten voor goede ideeën van bui-
ten de coalitie. voor een verfris-
sende, open noot op zijn tijd. Wij 
zouden graag beginnen met het 
maken van een raadsakkoord, 
waarin we met de gehele raad 
afspreken wat we de komende 
jaren zeker willen bereiken. Zo-
dat we met de gehele raad, en 
niet enkel de coalitie, prioriteiten 

stellen en samenwerken aan het 
mooier maken van onze dorpen. 
Daar wordt iedereen beter van.

En nu we niet aan hoeven te 
schuiven bij de coalitieonderhan-
delingen, kunnen we ons volop 
richten op het raads- en com-
missiewerk. De afgelopen weken 
hebben we als fractie al gebruikt 
om na te denken over hoe wij de 
komende jaren willen werken. En 
ook jij kan jouw steentje daaraan 
bijdragen. Word lid!
www.progressiefbernheze.nl.

Bouwen aan Bernheze

Vorige week dinsdag heeft de informateur, Jan van Loon, zijn con-
clusies gedeeld met de gemeenteraad van Bernheze. De informateur 
raadt het cDa, Lokaal en de Sp aan om te gaan onderhandelen over 
een nieuwe coalitie voor onze gemeente.

Fractie Progressief Bernheze. 

Politiek actief, u ook?

De verkiezingen
maanden geleden al de voor-
bereidingen gestart, de laatste 
weken debatten bezocht, flyers 
verspreid en dan: de dag van de 
verkiezingen! Wat een mooi re-
sultaat hebben we behaald, van 
5 naar 6 zetels en zelf voldoende 
stemmen voor een voorkeursze-
tel. Hoe trots kun je zijn!
Ik heb er daarom ook niet lang 
over hoeven na te denken. na 
vier jaar als burgerlid binnen de 
CDA fractie ben ik 29 maart be-
noemd als raadslid. Wat heb ik 
er een zin in! Ik sta te popelen 

om dit vertrouwen waar te gaan 
maken.

Waarom politiek actief?
Deze vraag heb ik al vaak ge-
kregen. veel mensen vinden 
politiek saai en niet interessant. 
Dezelfde mensen klagen dat er 
te weinig gebouwd wordt, er te 
weinig aandacht voor ouderen 
is, de jeugd geen kansen krijgt 
et cetera. Klagen vanaf de zijlijn. 
Ik draag liever mijn steentje bij 
en zet me actief in om Bernheze 
nog mooier te kunnen maken.
Heeft u ideeën of wilt u graag 

actief meedenken? laat het ons 
weten. We nodigen u graag een 
keertje uit.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer enkele weken achter de 
rug, de verkiezingsborden zijn weer opgeborgen en ook op ‘social 
media’ heeft men het weer over de dagelijkse zaken. ik wil toch nog 
even terugblikken op de verkiezingen. 

Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze: Samen leven, Samen wonen Samen werken

cda.nl/bernheze

goede raad
We hebben een mooie verkiezingsuitslag waarmee we meer plekken in de 
gemeenteraad mogen invullen dan tijdens de vorige periode. Hartstikke 
mooi! 

Onze gemeenteraad laat zich door verschillende commissies adviseren. De 
raad heeft drie raadscommissies ingesteld die over verschillende onderwer-
pen vergaderen: ruimtelijke zaken, maatschappelijke zaken en Bestuur en 
Strategie. Elke raadscommissie adviseert aan de raad over onderwerpen die 
tot het taakgebied van de commissie behoren. De raadscommissies bestaan 
uit raadsleden en burgerleden. Burgerleden behoren tot een politieke partij 
uit de raad en zijn vaak specialisten op bepaalde onderwerpen.
Goede raad is duur, zoals bij iedereen bekend, en 
daarom willen wij ons raadgevende team graag uit-
breiden. Wil je weten waarom er bepaalde beslissin-
gen worden genomen door de gemeente en wil je 
daarover meedenken? Dan ben je GESCHIKT ✔ en 
WElKOm bij onze club.
Kom eens naar een fractieoverleg of benader een 
van onze bestuurs-, raads- of burgerleden. De ge-
gevens vind je op www.lokaal.nu.

Groet, mieke Dobbelsteen bestuurslid lOKAAl.
mieke@lokaal.nu. 

lOKAAl
zijn
we
AllEmAAl

“

”

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 

gLASHeLDer 31
korting op glasvezel 
voor zelfbouwers

eind 2015 maakten Gemeente Bernheze en Stichting Glasvezel 
Bernheze met e-fiber de deal om heel Bernheze gratis aan te slui-
ten op glasvezel. Daarbij werd uitgegaan van het toenmalige be-
stand aan woningen en bedrijven. Gratis betekende zonder eigen 
bijdrage voor het graafwerk. en ook zonder aansluitkosten.

Logisch
Als er nu een nieuwe woonwijk aangelegd wordt, worden die aan-
legkosten gewoon meegerekend, die worden doorberekend in de 
koop- of huurprijs. maar mensen die nu zelf ergens een huis zijn 
gaan bouwen, krijgen wel een rekening. Want de aanleg is extra 
werk voor de aannemer en voor E-fiber. logisch.

Korting
Stichting Glasvezel snapt dat. maar toch voelde het niet helemaal 
lekker. Want heel Bernheze zou gratis aangesloten worden en men 
is hier nog mee bezig. Dus gingen we met alle partijen aan tafel 
om te kijken of we iets konden doen voor zelfbouwers. Dat is ge-
lukt! Iemand die nu aan het bouwen is, of die gaat bouwen voor 
1 januari 2019, krijgt korting op de aanlegkosten. maar dan moet 
diegene zich vóór 1 juli wel melden bij info@e-fiber.nl. Alleen dan 
kom je in aanmerking voor korting. Gratis zit er niet in, want het 
is nu eenmaal extra werk. Hoeveel korting het wordt, hangt af 
van het aantal deelnemers. Zelfbouwers die al eerder een offerte 
of factuur gehad hebben, krijgen een mail van E-fiber om zich te 
melden. De aansluiting zelf blijft heel 2018 nog gratis.

De uitslag is bekend en viel voor 
ons wat tegen. We hadden ge-
hoopt een zetel te winnen, maar 
moeten tevreden zijn met be-
houd van de twee zetels die we 
al hadden. We stropen de mou-
wen op en gaan er weer vier jaar 
tegenaan. 

Twee dagen na de verkiezingen 
was in Heeswijk-Dinther de jaar-
lijkse HaDeekwis, waar wij met 
onze vriendengroep trouw aan 
deelnemen. Als teamcaptain van 
‘De Tuinders’ mocht ik afgelopen 
weekend zeer trots de 1e prijs 
daarvan in ontvangst nemen, 
een mooi moment. maar als lei-
der van Avesteyn JO10-1 moest 
ik diezelfde zaterdag vanaf de zij-

lijn toekijken hoe onze ploeg vlak 
voor tijd de winst uit handen gaf 
en HvCH met de drie punten aan 
de haal ging.

Ook in de Bernhezer politieke 
arena staan wij de komende vier 
jaar aan de zijlijn. CDA, lokaal en 
SP gaan waarschijnlijk een coali-
tie vormen. vanuit de oppositie 
zullen wij echter onze standpun-
ten en ideeën laten horen. Goede 
adviezen en aanwijzingen om het 
beste voor Bernheze te bereiken. 
Of alle inspanningen uiteindelijk 
ook het gehoopte resultaat ople-
veren blijft altijd de vraag. maar 
het belangrijkst is dat je je vol-
ledig inzet. En dat zullen we de 
komende vier jaar dus ook doen. 

Soms leiden, 
soms lijden

De afgelopen weken ben ik druk in de weer 
geweest met allerhande zaken, ik heb geleid, 
maar ook geleden. als lijsttrekker van poli-
tieke partij Blanco waren de gemeenteraads-
verkiezingen natuurlijk heel belangrijk.

Marko Konings, fractievoorzitter 
Politieke Partij Blanco.

Vóór 1 juli melden voor korting 
op de aanlegkosten

‘Ook jij kunt je steentje bijdragen’
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Tekst?

APriL: oNtLuikeNDe grASMAAND Zie oplossing pagina 26

te kooP

SeCretAire 
€ 20,- nistelrode, 
06-83575352.

NieuWe DeSSo-
tAPiJttegeLS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

SPAre-riBS € 7,20 per kilo
roSBief € 7,40 per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther. 
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl.

Boek ‘De zoN ACHterNA, 
15 JAAr LA CoLLiNe’ 
is verkrijgbaar bij ’t mediahuys, 
laar 28 nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

iNBoeDeLVerkooP
Tijdens 1e en 2e Pinksterdag, 
tijdens kermis.
10.00-17.00 uur 
De Hoef 8 nistelrode. 

AANgeBoDeN

frietkrAAM voor uw 
evenement of feest. 
voor info en/of boekingen: 
0413-292911/ 06-25416954. 
mario & Christa Bok. 

PeDiCure NiSteLroDe
Dorien visser-Hanegraaf.
vendelweg 6 nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

uW LeVeNSVerHAAL/
geBeurteNiS/reiS oP 
PAPier? 
levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

ProBLeMeN Met uW HoND?
verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel r. voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

PeDiCure 
HeeSWiJk-DiNtHer
Jacqueline verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
meer info of afspraak: 
0413-293260.

krALeNAteLier
Sint-Oedenrode.
Weer terug in bakhuisje, 
Kerkstraat 20. 
Alleen op dinsdag, donderdag 
en zaterdag geopend. 
Tel. 06-31230566. Knip dit uit!

te Huur

oPSLAguNit.eu 
Te huur opslagunits in nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of 
48 m2 geïsoleerd en verwarmd, 
eigen toegang door batch. 
voor meer informatie 
06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

SPriNgkuSSeN 
06-22148394.

geVrAAgD

CoMPLete iNBoeDeLS
Gebruikte eiken meubelen.
Barok en antiek. 
Tel.: 06-21839778. 

BiDPreNtJeS
H. leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

Lege CArtriDgeS 
lever ze in bij ’t mediahuys, 
laar 28 in nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond nederland.

eVeNeMeNteN

kofferBAkVerkooP
giLDe BoekeL 
Zondag 22 april van 9.00 
tot 15.00 uur. 
Evenemententerrein Waterval 3a. 
www.agathagilde.nl.

oVerig

uW ViDeo BANDeN oP 
DVD, oP uSB-StiCk of oP 
eeN HArDe SCHiJf? 
Op een deskundige wijze 
verzorgd! Ook voor het 
professioneel filmen van 
toneeluitvoeringen of musicals 
(van uw kinderen) kunt u bij mij 
terecht. mail naar 
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06-11 355 477.

mooiBernhezertjes

WiLt u eeN zoekertJe PLAAtSeN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCOnTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

le
n

oplossing
vorige week:

maarten van uden 
uit Heesch

Winnaar:
Ine Holthuizen

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen16-4-2018 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Muziekinstrumenten&w=12&h=12&p=D,D,W,A,R,S,F,L,U,I,T,U,T,L,E,B,M,I,C,E,V,A,L,K,O,N,O,O,H,P,A,X,N,H,W,O,K

Muziekinstrumenten
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

D D W A R S F L U I T U
T L E B M I C E V A L K
O N O O H P A X N H W O
K I D I D G E R I D O O
L O D R U M S T E L R D
D O E D E L Z A K G C N
T E N I R A L K V S I U
K P U V I N I G Y P J K
F D R O B S A W W I S J
Z L D Q I T H N E N C N
S O U S A F O O N E X D
C I H O Q W L K P T F N

DIDGERIDOO DOEDELZAK DRUMSTEL
DWARSFLUIT KLARINET KLAVECIMBEL
SOUSAFOON SPINET WASBORD
XAPHOON

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: DiDGeriDoo, DoeDeLZaK, DrUMSTeL, 
DWarSFLUiT, KLariNeT, KLaVeciMBeL
SoUSaFooN, SpiNeT, WaSBorD, XaphooN

WoorDzoeker: 

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 mE Heesch

openingstijden
maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.

Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.

www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
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Spetterende reünie bij HBV

Zo organiseerde de vereniging 
afgelopen zaterdag een reünie. 
na maanden van voorbereiding 
door de speciaal daarvoor sa-
mengestelde ‘feestcommissie’, 
kwamen ruim 70 (oud-) badmin-
tonners naar sportbar ’t vijfeiken 
om samen te vieren dat er al 30 

jaar gebadmintond kan worden 
in Heesch. Onder de aanwezi-
gen was ook het eerste bestuur 
van de vereniging, dat ter plaat-
se kennismaakte met de mensen 
die nu wekelijks bij de Heesche 
club de baan op gaan en zorg-
dragen voor het reilen en zeilen 
van de vereniging. 
na een mooie avond met vele 
gelukswensen, een heuse HBv-
quiz en veel herenigde badmin-
tonvrienden besloot voorzitter 
lambert lambooij de avond met 
een bijzondere aankondiging: 
tot juli mag ieder oud-lid van de 
vereniging, jeugd én senioren, 
gratis komen meespelen op de 

donderdag (senioren) en vrij-
dagavond (jeugd). voor velen 
de kans om opnieuw aan de slag 
te gaan met het snelle spel waar 
zij ooit zoveel plezier aan beleef-
den. meer informatie en foto’s: 
www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - Dit jaar bestaat de heesche Badminton Vereniging 30 jaar. een moment dat de vereniging 
niet zomaar voorbij wil laten gaan. Daarom organiseert de badmintonvereniging dit jaar extra veel ac-
tiviteiten om het jubileumjaar op te fleuren.

Winnaars van de HBV-quiz Het allereerste bestuur samen met 
het huidige bestuur

Hij gaf vanaf 40 meter een voor-
zet die zomaar in het Gestelse 
doel verdween, tot verbazing 
van iedereen en niet in het minst 
van hem zelf én de Eindhoven-
se doelman Deniz Kalender. 
Daarna ging het rap en liepen 
de Heeschenaren met goed spel 
in de eerste helft zelfs uit naar 
maar liefst 7-0! Er waren prima 
goals van Joey vissers (3), robin 
Knapp, Jordy veld en mustafa 
Sediqqi. vv Gestel kwam niet 
verder dan een schot op de paal 
van reda lechheb. 

De thee in de rust leek voor som-
mige HvCH-ers wel een slaap-
middel te hebben bevat, want 
de mannen van trainer maar-
ten van vugt waren geen schim 

meer van de perfecte voetbal-
machine uit het eerste bedrijf. 
De trainer had zijn spelers nog 
zo gewaarschuwd voor lichtzin-
nigheid, maar dat was blijkbaar 
niet echt binnen gekomen. Bij 
vv Gestel was er toch een soort 
van eergevoel om niet met een 
zo verpletterende nederlaag het 
Heesche sportpark te moeten 
verlaten. Er ontspon zich een 
bijzonder voetbalgevecht waarin 
de Eindhovenaren maar liefst vijf 
keer konden scoren en daarbij 
zeker een aantal keren geholpen 
werden door te laks optreden 
van de HvCH-spelers. De winst 
van HvCH kwam niet in gevaar, 
maar met het scoreverloop na 
rust waren de Heesche suppor-
ters niet bepaald tevreden.

HVCH pakt 
de volle winst in bizar duel

HEESCH - De toeschouwers bij het duel tussen hVch en VV Gestel 
hebben waarschijnlijk qua scoreverloop het meest bizarre voetbal-
gevecht ooit gezien. hVch, gehandicapt door de talrijke gebles-
seerde spelers, begon de wedstrijd overtuigend en scoorde al in de 
5e minuut middels rechtsachter Yannick van de Berg. 

voetbal

Foto: Ruud Schobbers

fout kost Prinses irene 2 punten
nISTElrODE - prinses irene en 
Volharding speelden met 1-1 
gelijk. in de eerste helft was het 
een gelijkwaardige wedstrijd. 

volharding kwam via Evers een 
paar minuten voor rust op 0-1. 
In de tweede helft waren de 
mannen van van Tilburg mode 
& Sport de bovenliggende partij, 
maar zij konden de vele kansen 
niet omzetten in doelpunten. 
Wibe van rooij scoorde rond 
het uur wel fraai 1-1. Toch had 
Prinses Irene de winnaar moeten 

zijn. In de 80e minuut scoor-
de martijn van vught met het 
hoofd. De verder goed leidende 
scheidsrechter keurde het doel-
punt geheel ten onrechte af. Op 
de foto van fotograaf Teun Be-
vers is duidelijk te zien dat doel-
man Job vullings veel te laat is 
en van vught niets onreglemen-
tairs doet. nog geen minuut la-
ter werd ook nog een doelpunt 
van Tim van den Brand vanwege 
dubieus buitenspel afgekeurd. 
De protesten zorgden ook nog 
eens voor een gele kaart voor 

aanvoerder Gijs van Erp. Trainer 
Sjoerd van der Coelen was heel 
eerlijk na de wedstrijd. “van 
de tien scheidrechters keuren 
er acht dit doelpunt gewoon 
goed!”

voetbal
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De oPLoSSiNg

golfclub rosmalen Landgoed Coudewater 
zet de poort voor u wagenwijd open

Op zaterdag 21 april kan ie-
dereen met baanpermissie of 
EGA-handicap kosteloos op hun 
baan komen spelen van 11.00 
tot 17.00 uur. Zo kunt u kennis-
maken met deze verrassend leu-
ke baan. 
Er zijn gastvrouwen of gastheren 
aanwezig om u te verwelkomen 
met een kopje koffie of thee en 
alles over de vereniging te ver-
tellen. Ook bestaat de moge-
lijkheid om u uitgebreid te laten 
informeren over de toekomstige 
nieuwe baan.

Op zondag 22 april verzorgen 
hun pro’s van Golfacademie 
rosmalen, vincent van Hoegee 
en roel de Bijl, tussen 11.00 en 
15.00 uur kosteloos golfclinics 
voor iedereen die kennis wil ma-
ken met de fascinerende golf-
sport. Ook dan zijn de gastvrou-
wen of gastheren aanwezig om 
u te verwelkomen en alles over 
de vereniging te vertellen.

Wilt u vooraf informatie over de 
vereniging, kijk dan op 
www.golfclubrosmalen.nl.

rOSmAlEn – Bij Golfclub rosmalen Landgoed coudewater aan de peter de Gorterstraat in rosmalen 
zijn op zaterdag 21 en zondag 22 april de open dagen. U bent van harte welkom!

Nederlands kampioenschap garde- en 
Showdanssport 2018 in Markant

Het nederlands Kampioenschap 
2018 zal plaats vinden op za-
terdag 21 en zondag 22 april 
in evenementenhal markant in 
uden. Tijdens dit weekend wordt 
markant in uden omgetoverd 
tot een waar danspaleis. Buiten 
Dance Team nistelrode zullen 
vanuit het hele land dansvereni-
gingen komen dansen om zich 
te kwalificeren voor Eurodan-
ce 2018 dat dit jaar gehouden 
wordt in Dornbirn in Oostenrijk 
op 4, 5 en 6 mei 2018.

Op zaterdag is het de beurt 
aan de minioren en de junioren. 
Deze dansers tussen de 4 en 12 
jaar zullen hun beste beentje 
voor zetten en laten zien wat ze 
in hun mars hebben. Op zondag 
mogen de dansers van de jeugd- 
en hoofdklasse, die 12 jaar en 
ouder zijn, strijden om de hoog-
ste plek.

Tijdens het nederlands Kam-
pioenschap zijn er verschillen-
de disciplines. Denk hierbij aan 
marsdansen, acrobatische garde, 

polka dansen, energieke moder-
ne showdansen of show karak-
ter dansen, die deze dag de re-
vue zullen passeren. 

Beide dagen zal de zaal open 
zijn vanaf 9.00 uur. vanaf 10.00 
uur zal het programma van start 
gaan en zal de strijd los barsten. 
Samen met het ijzersterke duo, 
Saron van de laar en Gertjan 
Hermes, die dit jaar voor het 
eerst samen de nederlandse 
Kampioenschappen zullen gaan 

presenteren, belooft het een su-
per weekend te worden.

Kinderen tot 4 jaar mogen gratis 
binnen, de entree voor 4 tot en 
met 12-jarigen én 65+’ers (op 
vertoon van een ID) is € 2,50 en 
volwassenen betalen € 6,-.

Kom kijken en laat je verrassen 
door deze twee super leuke en 
mooie dagen!
www.ndo-danssport.nl
www.eurodance2018.at

uDEn/nISTElrODE - het Nederlands Kampioenschap van het NDo staat weer voor de deur. Dit jaar 
in een gloednieuw jasje. Wanneer je voor Markant staat en de oranje loper oploopt, zal de sfeer al te 
proeven zijn. ook dit jaar zal Dance Team Nistelrode met al haar groepen en solo’s aan dit evenement 
deelnemen. 

NK 2017

Succesvol weekend voor
judoka’s Van Buel Sports!
BErlICum/BErnHEZE - afgelo-
pen zondag hebben de judoka’s 
van Van Buel Sports deelgeno-
men aan de jaarlijkse Berlicum 
open.
 
De volgende resultaten werden 
behaald: 
Goud: Dylan van den Hanen-
berg, Senn van Buel en lola 
Kemps. Zilver: Dilay yilmaz en 
Sem van lent. Brons: Daan van 
‘t veer, yasper van Tuijl, Ted 
Schaareman, mika Kemps en 
lizz Sieliakus.

budo

WESTErBOrK/HEESCH - raivo 
Dankers van rD10 heeft in het 
open Nederlands Kampioen-
schap 125cc in Westerbork een 
manchezege weten te boeken. 

Dankers won op overtuigende 
wijze de eerste manche, maar 
kwam in de eerste ronde van de 
tweede manche ten val en moest 
een inhaalrace rijden. 
Ondanks dat hij een grote ach-
terstand had, kwam hij met snel-
le rondetijden naar voren en wist 

er nog een zevende plaats uit te 
halen, waarmee hij derde werd 
in het dagklassement.

Manchezege 
voor raivo Dankers 

glenn Coldenhoff in de top vijf in de MXgP 
AGuEDA/HEESCH - Glenn col-
denhoff van red Bull KTM Facto-
ry racing is in de vijfde wedstrijd 
om het wereldkampioenschap 
MXGp in het portugese agueda 
in de top vijf geëindigd. 

met een zevende en zesde plaats 
in de manches legde de crosser 
uit Heesch beslag op een vijfde 
plaats in het dagklassement. 
“Op zaterdag was het gevoel 
echt slecht, gelukkig kon ik het 
op zondag omdraaien in een 
positief resultaat. Ik ben echt 
heel blij met de nieuwe situa-
tie in mijn team en de motor is 
ook echt top”, zegt Glenn. “met 
mijn trainingsmonteur kan ik 
thuis optimaal werken en hier-

door voel ik me gewoon goed en 
ik denk ook dat je dit terugziet 
in mijn resultaten. vandaag was 

goed voor het vertrouwen en ik 
denk dat als de starts goed zijn ik 
met de voorste rijders mee kan.”

motorcross

     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

De wedstrijd ging verder op 
vloer. Een stabiele oefening le-
verde hier ook bijna 11 punten 
op. Daarna mocht ze haar sprong 
laten zien, ze kreeg een keurige 
11.35 punt. De wedstrijd sloot 
ze af op het toestel brug met 
een 9.60 punt. met deze punten 
behaalde ze een tiende plaats, 
helaas net niet genoeg om door 

te stromen naar de finale. Gefeli-
citeerd met de mooie resultaten!

tiende plaats op halve finale
lEEK/HEESWIJK-DInTHEr - op zondagmiddag 15 april mocht Nina 
in Leek (Groningen) haar halve finale turnen! Nina begon haar wed-
strijd sterk op balk, ze turnde een nette oefening en kreeg hiervoor 
een 10.976 punt! 

motorcross

     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

turnen
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Voor de 19e keer beachhandbal in Heesch

Ministrand
Het tweede weekend van juni 
wordt de misse omgetoverd tot 
een ministrand waar 120 teams 
in verschillende categorieën het 
tegen elkaar zullen opnemen. 
vrijdag 8 juni zijn de velden ge-
reserveerd voor beachvoetbal 
en beachhockey. Op zaterdag 
spelen jeugdteams tegen elkaar 
en ’s avonds is er een competitie 
voor vriendenteams beachhand-
bal. Zondag komen de A-jeugd 
en de seniorenteams in actie. 

Snelst groeiende sport
Beachhandbal is de snelst groei-
ende sport in Europa. Het is een 
sport die draait om spektakel, 
entertainment en fair-play.
Beachhandbal is een veel snel-
lere, dynamischere versie dan 
het bekende handbal in de zaal. 
mooie acties kunnen beloond 
worden met een dubbelteller; zo 
ontstaan er mogelijkheden om 

een achterstand weer snel om 
te buigen naar een voorsprong. 
Scoren vanuit een pirouette is een 
voorbeeld van een score die voor 
twee doelpunten kan zorgen. 

inschrijven
Wie geïnteresseerd is in deelna-

me aan het toernooi kan zich 
opgeven tot 1 juni. 

Op de website van handbalver-
eniging DOS’80 is dat mogelijk, 
www.dos80.nl onder de kop 
Beachhandbal is verdere info te 
vinden. 

HEESCH - ook dit jaar organiseert handbalvereniging DoS’80 alweer voor de 19e keer een beachtoer-
nooi in heesch. Wat in 1999 startte als een klein intern toernooi, groeide uit naar een evenement dat 
niet meer weg te denken is in heesch. op 8, 9 en 10 juni zal de Misse weer het toneel zijn van dit 
toernooi. Van heinde en verre komen teams uit heel Nederland naar heesch om te proberen om zich te 
kwalificeren voor het NK Beachhandbal.

Foto: Ruud Schobbers

zes kringen Jeu de boules toernooi

Bij het boulen waren er zestien 
triplets, waarvan liefst vijf van 
het Sint Barbara Gilde. Acht gil-
den streden om de zilverprijzen, 
ieder gilde kon maximaal een zil-
verprijs winnen, zodat uiteinde-
lijk ook de nummers vijf en zes 
nog zilver behaalden! 
De eerste prijs landjonker werd 
gewonnen door het team van 
Jo manders, Will van Oorschot 
en Ad van Zutphen. De 2e, 3e 
en 4e plaats waren ook voor het 
Sint Barbara Gilde, echter zonder 
zilver. 
Het 2e zilver Heerboer werd met 

een 5e plaats gewonnen door 
het gilde uit Esch, en het 3e 

zilver Pachter ging met een 6e 
plaats naar Heeswijk.

HEESWIJK-DInTHEr - Vorige week zondag waren er drie Gilde-activiteiten; de kaderdag voor de jeugd-
leden in Uden, een delegatie ging naar Grave alwaar de landelijke vestingstedendagen werden georga-
niseerd, en het Gilde mocht dit jaar het zes kringen jeu de boules toernooi organiseren. het mooie weer 
zorgde voor een prachtige ambiance bij alle activiteiten. 

jeu de boules

Heeswijk wint belangrijk duel van erp
HEESWIJK-DInTHEr - heeswijk 
en erp hadden allebei het doel 
om weg te komen van de on-
derste plaatsen, voorafgaand 
aan het treffen op sportpark De 
Balledonk. 

Het was de thuisploeg die uitein-
delijk aan het langste eind trok, 
door beide helften sterk te star-
ten met doelpunten van Wouter 
van Dijke en Dylan Davies. voor 
rust waren de bezoekers nog te-
rug gekomen tot 1-1 via Justin 
Damen, halverwege de tweede 
helft maakte van Dijke aan alle 
onzekerheid een einde door de 
3-1 op het bord te schieten.

Door deze belangrijke zege 
neemt de ploeg van trainer marc 
van de ven weer wat afstand 

van de onderste plaatsen en 
mengt het zich zelfs in de strijd 
om de derde periode. 
met eenzelfde portie strijd en 

werklust in de komende wed-
strijden kan het seizoen op deze 
manier misschien toch nog een 
mooi einde krijgen.

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

WHV wint 
van subtopper toxandria

In de beginfase werd het direct 
duidelijk dat beide ploegen vol 
inzet en overtuiging speelden en 
dat resulteerde dan ook in veel 
duels en strijdlust. De openings-
treffer viel na 25 minuten spelen 
toen rechtsback Jurien van de 
rakt de bal veroverde en zijn 
tweelingbroer yorick de diepte 
in stuurde. De pijlsnelle aanvaller 
ging er vandoor en faalde niet 
oog in oog met Dave Albers; 
0-1. Het spel ging hierna op en 
neer met mogelijkheden aan bei-
de zijden maar met 0-1 werd de 
rust gehaald.
In de tweede helft leek WHv 

de score uit te breiden maar 
een mooie sleepbeweging van 
roel lunenburg en dito schot 
belandde op de paal. De loos-
broekse supporters moesten tot 
de absolute slotfase wachten tot 
de wedstrijd beslist werd. Een 
scherpe corner van Teun van mil 
werd door spits Thijs lunenburg 
diagonaal binnen gekopt; 0-2.

voor WHv-trainer leon van 
Wanrooy was het een mooie 
avond. “We hebben verdiend 
gewonnen en zeker in de twee-
de helft speelden we na enkele 
omzettingen erg goed.”

rIJKEvOOrT/lOOSBrOEK - Vorige week donderdag stond de in-
haalwedstrijd in rijkevoort op het programma. in de heenwedstrijd 
verloor WhV in de slotfase met 1-2, maar deze keer trokken de 
Loosbroekenaren wel aan het langste eind; 0-2.

voetbal

Daarbij werden ook nog goe-
de kansen onbenut gelaten en 
slecht uitgevoerd, anders was de 
score zelfs nog hoger geweest! 
maar Klimroos werd na het ope-
ningsoffensief van Altior steeds 
sterker en kwam terug tot 4-4. 
Het werd zelfs 5-4, maar Altior 
nam daarna toch weer een kleine 
voorsprong die niet meer werd 
dan een doelpunt verschil. net 
voor rust kwam Klimroos weer 
langszij en gingen de dames van 
een moeilijk bespeelbaar veld én 
met een tussenstand van 7-7 op 
het scorebord naar de kleedka-
mers. 

Klimroos kwam na rust sterker 
uit de kleedkamer en liep uit naar 
een 10-7 voorsprong. Altior kon 
niet meer het spel van de eer-
ste helft opbrengen en wanneer 
er werd gescoord was Klimroos 
gelijk daarna weer gevaarlijk en 
bleef het ook scoren, zodat er 
uiteindelijk kostbare punten wer-
den verloren en Altior van het 
veld ging met toch een onnodige 
nederlaag. uitslag 13-11.

DSv 2 – Altior 2: 6-10
Prinses Irene 3 – Altior 3: 4-13
Altior 4 – Spes 4: 7-8
Altior mW1 – rooi mW1: 8-8
Altior A1 – Spes A1: 10-12
Altior A2 – Avanti A2: 14-8
DAKOS B1 – Altior B1: 10-6
DAW B1 – Altior B2: 7-6
Corridor B1 – Altior B3: 7-4
Altior C1 – rosolo C1: 7-2
Altior C2 – nDZW C1: 8-4
Altior C3 – rooi C1: 4-2
vIOS D1 – Altior D1: 2-9
DAW D1 – Altior D2: 6-3
Altior E2 – Korloo E1: 0-9
Altior E3 – Prinses Irene E1: 8-7
Altior E4 – Odisco E1: 5-3
Be Quick F1 – Altior F1: 12-7.

Altior verliest 
kostbare punten
HOOGElOOn/HEESWIJK-DInTHEr - afgelopen zondag ging al-
tior op bezoek bij Klimroos in hoogeloon. De dames begonnen 
voortvarend en namen een voorsprong van 1-4. 
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HDe organisatie wil proberen om 
zowel een heren- als damescom-
petitie op te starten dit jaar. Bij 
voldoende animo zal deze door-
gang vinden, maar in het andere 
geval kunnen de dames(teams) 
gewoon aansluiten bij de ove-
rige teams. Iedereen boven de 
zestien jaar is van harte welkom 
en de kosten bedragen (inclu-
sief frietbuffet) per team slechts  
€ 25,-! 

De inschrijving is geopend en 
loopt tot 20 mei. 
Op www.rksvprinsesirene.nl is 
het inschrijfformulier te vinden. 
Daarnaast is het event te vinden 
op Facebook. 
Bij vragen of opmerkingen, kan 
er contact worden opgenomen 
met luuk van der Heijden, 
06-23585130, 
luuk_vd_heijden@hotmail.com). 
reageer snel, want vol=vol!

inschrijving Schellentoernooi 
2018 geopend

nISTElrODE - De zevende editie van het jaarlijkse Schellentoernooi 
staat op de planning en wel op zaterdag 2 juni. De perfecte gele-
genheid om de voetbalschoenen aan te trekken en samen met je 
collega’s, vrienden, zaalvoetbalteam, familie of vage bekenden de 
groene weide te betreden. in teams van zes personen wordt er van-
af 14.30 uur in de middag gespeeld en tussendoor kan er worden 
genoten van een frietbuffet. in de avond is er een feestavond met dj 
voor alle deelnemers, supporters en fans van een feestje. 

De winnaars van vorig jaar, het team BBQenzo Foto: Teun Bevers

Laatste obligatieronde nieuwbouw
accommodatie HVCH
HEESCH - hVch verkoopt obli-
gaties om geld op te halen voor 
de nieuwbouw. Wanneer je een 
obligatie koopt leen je voor een 
(mogelijk) lange termijn geld uit 
aan hVch. 

Over het bedrag dat je ‘uitleent’ 
ontvang je een vaste rente. Eén 
obligatie kost € 100,- en hoe 

meer obligaties je koopt, hoe 
meer rentevergoeding je krijgt, 
tot wel 2,5%. Deze rentever-

goeding is hoger dan de huidi-
ge rente die je ontvangt op een 

spaarrekening. Omzetten van 
(een deel van je) spaarrekening 
naar obligaties kan daarom inte-
ressant zijn voor zowel ouders, 
kinderen als ondernemers. Ie-
dereen mag een obligatielening 
kopen, of je nu wel of geen lid 
bent. Draag jij HvCH een warm 
hart toe? Dan nodigen wij je van 
harte uit om in te schrijven! 

mail naar Hans mulders, bestuurs-
lid via hansmulders@hvch.nl. 
Je kunt hem ook bellen voor 
meer informatie of uitleg: 
06-53932376. rechtstreeks via 
www.hvch.nl is ook mogelijk. 
Google op HvCH obligaties voor 
inschrijfformulier, reglement en 
meest gestelde vragen.

team tanoshii/Conscius 
Sports doet het weer!
BEvErWIJK/nISTElrODE - 
afgelopen zondag was Team 
Tanoshii/conscius Sports aan-
wezig op het grote internationa-
le Special Needs Judo toernooi 
in Beverwijk, dat dit jaar voor 
de 20e keer werd georganiseerd 
door Special Needs Judo Foun-
dation.

De teamleden waren ingedeeld 
op de verschillende matten en 
moesten deze dag echt flink aan 
de bak om resultaat te kunnen 

behalen. De prijzen werden uit-
gereikt door Sensei yamasaki uit 
Japan en Sensei Fabricio Gulli uit 
Brazilië.

Triveth van Pinxteren uit nistel-
rode had best veel moeite om 
zijn tegenstanders te bedwingen 
en met twee winstpartijen en 
twee verliespartijen werd hij der-
de van de dag in zijn leeftijd en 
gewichtspoule.
Trainer Walter van Well is bijzon-
der trots op zijn pupillen, zeker 

omdat men nog maar met een 
kleine groep judoka’s aan het 

werk is op dit niveau. Door veel 
te trainen en steeds maar weer 
bij bevriende judoclubs extra te 
gaan werken is uiteindelijk dit 
resultaat behaald. Proficiat alle-
maal!

budo

iedereen mag een 
obligatielening 
kopen

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

www.mooibernheze.nl

DoNDerDAg 19 APriL
oud papier
Buitengebied/Zwarte molen 
nistelrode

Studiegroep - taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Belastingcafé
Bibliotheek nistelrode

Lezing: Diabetes is 
omkeerbaar
Kloosterkapel vorstenbosch
Pagina 2

theater: Wat beweegt 
de hardloper
CC De Pas Heesch

Huiskamerconcert fanfare 
Aurora
‘t Dorp 138 Heesch

VriJDAg 20 APriL
Woonmogelijkheden 
voor ouderen
CC De Pas Heesch
Pagina 4

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

Vormselviering
Kerk loosbroek

keezBord avond
De Stuik vorstenbosch

Bonte Avond
CC De Wis loosbroek

the Yong ones
CC De Pas Heesch

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 18

zAterDAg 21 APriL
fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Nk Dance team Nistelrode
markant uden

kluscafé
Achterdonksestraat 7 loosbroek
Pagina 8

Clara en franciscus 
inspiratiemiddag
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

uitzwaaimoment 
Brandweerauto’s
labrys, centrum Heesch

zoNDAg 22 APriL
Nk Dance team Nistelrode
markant uden

theater: Het feestelijke 
fiepboek
CC De Pas Heesch

Bernhezer solistenconcours
De muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

Handwerkverkoop Horizon
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Pagina 4

uurtje klassiek
laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 8

film: Vele hemels 
boven de zevende
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 18

kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Pallia(c)tief en cultureel café
CC De Pas Heesch

MAANDAg 23 APriL
Stiltewandeling
Bomenpark Heesch

Banenavond 
Hoppenbrouwers-Van Bon
Osseweg 3 Heesch

Poedja-Bardo 
onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

open avond brandweer Heesch
De la Sallestraat 1 Heesch

DiNSDAg 24 APriL
Yoga - klankhealing
Centrum mAIA Palmenweg 5 
nistelrode

taijiwuxigong - guru Yoga
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

theaterpreview
CC De Pas Heesch

WoeNSDAg 25 APriL
Lentedag op de Boerderij
Berkenvenseweg 2 
Heeswijk-Dinther
Mooi voor kinderen
Pagina 2

Workshop orakel- 
& inzichtkaarten
Centrum mAIA Palmenweg 5 
nistelrode

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

Lezing ‘Wonderen in het 
zonlicht’
raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

DoNDerDAg 26 APriL
Belastingcafé
Bibliotheek Heesch

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

koningsnacht
CC De Wis loosbroek

theater: the Best of Britain
CC De Pas Heesch

film: Miss Sloane
CC nesterlé nistelrode
Pagina 18

VriJDAg 27 APriL
koningsdag

zAterDAg 28 APriL
gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch

Back to the sixties 2
Mustang 66
CC nesterlé nistelrode

zoNDAg 29 APriL
Concert & expositie
Kloosterkapel vorstenbosch
Pagina 2

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAg 30 APriL
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

Lezing Camino de Santiago
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Pagina 5

DiNSDAg 1 Mei
taijiwuxigong - zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoeNSDAg 2 Mei
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

DoNDerDAg 3 Mei
eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

VriJDAg 4 Mei
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum vorstenbosch

Nationale Herdenking HDL
Heeswijk-Dinther

film: the zookeeper’s Wife
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

zAterDAg 5 Mei
Bevrijdingsmaaltijd
Park loosbroek
Pagina 3

zoNDAg 6 Mei
Wisentexcursie
natuurcentrum De maashorst 
nistelrode

kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
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Fotograaf: 
ibe van oort

Maak jij ook graag foto’s? 
hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.



Kaylee: 
‘Alle kinderen 
verdienen 
evenveel aandacht’
Pagina 6

IVN:
‘Vergeet niet 
je laarzen 
aan te doen’
Pagina 2

voor k inderen en jongeren

Foto: Jan Gabriëls

gratis 
kindercursus
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Vijfde editie Lentedag op de Boerderij!

De PR-groep van ZLTO Bern-
heze, organisator van deze dag, 
vindt het belangrijk dat kinderen 
de kans krijgen kennis te maken 
met de agrarische sector. Dat 
ze kunnen zien wat er allemaal 
reilt en zeilt. Vroeger hadden 
veel kinderen een opa en oma of 
oom en tante die een boerderij 
hadden en waar ze naar harten-
lust konden spelen. 
Tegenwoordig is dat niet meer zo 
vanzelfsprekend. En juist daarom 
vindt de PR-groep het zo be-
langrijk deze dag te organiseren! 
Ze laat graag de sector zien waar 
ze trots op is!

En dat de kinderen het leuk vin-
den is wel gebleken: ieder jaar is 
het weer een drukte van jewel-
ste! Kuikentjes, konijntjes, pup-
pies, zelfs voor de muizen staan 
de kinderen in de rij. Maar ook 
spelen in het zand met een em-
mer en een schep. Heerlijk toch, 
om zo een middagje in vakan-
tiesfeer door te brengen?

Dus kom woensdag 25 april van 
13.30 tot 16.30 uur naar de 
boerderij van familie Van Cleef 
aan de Berkenvenseweg 2 in 
Heeswijk-Dinther. De entree is 
gratis.

BERNHEZE - Alle kinderen uit Bernheze en omstreken zijn op woens-
dag 25 april van harte welkom op de boerderij, want dan is het weer 
zover: kleine dieren kijken en zelfs knuffelen en ontdekken waar 
de melk vandaan komt, wie wil dat nou niet? Dit jaar zijn er zelfs 
nieuwe activiteiten zoals een crea-hoek, een gezellige voorleeshoek 
én een heuse wedstrijd: wie kan thuis de grootste zonnebloem kwe-
ken? De winnaar wordt beloond met een mooie prijs!

Doe jij mee met de slootjesdag!?
IVN organiseert voor de vijfde keer de landelijke Slootjesdagen

BERNHEZE - Waterschorpioe-
nen, kokerjuffers of stekelbaars-
jes: wat leeft er allemaal bij jou 
in de sloot? Je komt het te weten 
tijdens de IVN Slootjesdagen. 

Zit jij op de basisschool? 
Dan ben je welkom om op zater-
dag 9 of zondag 10 juni samen 
met je (groot)ouder(s) te ontdek-
ken hoe bijzonder het leven is in 
een doodgewone vijver in Heesch 
of in Heeswijk-Dinther. Er staan 
IVN natuurgidsen voor je klaar die 
helpen om waterdiertjes en plan-
ten te vinden en samen met jou 
te ontdekken wat er in en om het 
water leeft. Wil je ook scharrelen 
langs de oevers van de vijver?

De IVN Slootjesdag start beide 
dagen om 10.00 uur en duurt 
tot 12.00 uur. Op zaterdag 9 

juni gaan we in Heesch op ont-
dekkingstocht bij het Bomenpark 
aan de Vorsselweg en op zon-
dag 10 juni bij de avonturentuin 
aan de Aa-kantstraat in Heeswijk 

Dinther. Dan gaan we speuren 
met een schepnetje, de beestjes 
en plantjes onder de loep nemen 
en via een zoekkaart ontdek je 
wat de naam is. Wij zorgen voor 

de materialen en er zijn geen 
kosten aan verbonden. Vergeet 
jij niet om je laarzen aan te doen? 

Ben je nieuwsgierig naar de IVN 

Slootjesdagen? Neem een kijkje 
op www.ivn.nl/afdeling/bern-
heze/slootjesdagen. Hier vind je 
meer informatie en kun je je tot 1 
juni aanmelden om mee te doen. 

We zijn op zoek naar BEZORGERS/INVALKRACHTEN die in de 
meivakantie een (extra) wijk in Heesch willen bezorgenmeivakantie een (extra) wijk in Heesch willen bezorgen

25 APRIL – HEESCH - ONGEVEER 300 KRANTEN

Liniushof, ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve, Heufke, De Hoge Wal, Mgr. Van 

den Hurklaan, De La Sallestraat, Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.

2 MEI – HEESCH - ONGEVEER 300 KRANTEN

Liniushof, ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve, Heufke, De Hoge Wal, Mgr. Van 

den Hurklaan, De La Sallestraat, Kerkweg, Amelseind, Vlasakker en Graanakker.

2 MEI – HEESCH – ONGEVEER 310 KRANTEN

Broekhoek, Tillardhof, Brede Akker, Moerbosch, Stockhekken, Oliemeulen, 

Krabbenhoek, Cruijsberg, Dijnakker, Paasakkers, Hekkesteeg en Bosschebaan.

Bel 0412-795170 of mail naar 
bezorging@bernhezemedia.com.

Vraag naar Heidi of Rian.
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Eveline van den Heuvel danst in het water
‘HET IS ALLES WAT IK LEUK VIND IN ÉÉN’

Synchroonzwemmen wil zeggen 
(te)gelijk zwemmen en wordt 
ook wel kunstzwemmen of wa-
terballet genoemd. De sport is 
pittig, want naast het goed be-

heersen van de school-, rug-, 
vlinderslag en vrije slag moet je 
ook lang je adem in kunnen hou-
den omdat een groot deel van 
de figuren onder water worden 

uitgevoerd. Eveline is, zo vertelt 
ze enthousiast, al haar hele le-
ven een waterrat. “Ik heb eerst 
mijn zwem ABC gehaald, vervol-
gens zwemvaardigheid en aan-

sluitend ben ik gaan snorkelen. 
Ik vond het echter niet leuk ge-
noeg. Vervolgens heb ik nog een 
paar jaar aan wedstrijdzwemmen 
gedaan. Dat vond ik uiteindelijk 
saai worden. Mijn moeder stelde 
vervolgens voor om te gaan syn-
chroonzwemmen. Omdat ik ook 
van muziek en dansen hou deed 
ik destijds aan streetdance”, ver-
telt ze. 

Na een proeflesje was Eveline 
om. “Het beviel me meteen. Je 
werkt aan je conditie, zwemt op 
muziek en het is veel meer dan 
baantjes trekken. Het is alles wat 
ik leuk vind in één”, constateert 
ze tevreden. Bij het synchroon-
zwemmen zijn een aantal wed-
strijddiploma’s te behalen die 
oplopen in moeilijkheid van Age 
1, Age 2, Junior en Senior. Om 
deze te behalen dienen er eerst 
vijf aanloopdiploma’s behaald te 
worden. Deze worden uiteraard 
ook steeds moeilijker. “Bij de 
aanloopdiploma’s begin je met 
basishoudingen. Goed leren drij-

ven op je buik, op je rug, met je 
handen op je heupen, met je han-
den boven je hoofd; je leert gelijk 
allerlei figuren. Dat begint redelijk 
simpel, maar wordt gaandeweg 
moeilijker. Als je alle aanloopdi-
ploma’s hebt mag je proberen om 
een wedstrijddiploma te behalen. 
Je laat dan een ervaren jury een 
aantal figuren zien. Daar krijg je 
punten voor en bij een bepaald 
aantal punten heb je je diploma”, 
legt Eveline uit. Zij heeft intussen 
Age 1 en Age 2 en is doende met 
haar juniordiploma. 

Bij Neptunus’58 wordt wekelijks 
getraind en verder wordt aan een 
aantal wedstrijden deelgenomen. 
Natuurlijk wordt er naartoe ge-
werkt om daar zo goed mogelijk 
te presteren. Plezier hebben in de 
hobby en deze in een goede sfeer 
beoefenen vindt de vereniging 
echter het belangrijkste. Naast de 
wedstrijden wordt doorlopend 
gewerkt aan de grote show die 
de vereniging ongeveer elke an-
derhalf jaar geeft. 

De ‘gewone’ badpakken wor-
den dan verruild voor die met 
glitter en glamour en het zwem-
bad wordt omgetoverd tot een 
theater, compleet met spotlights 
en ruimte voor veel publiek. 
“Dat vind ik ook leuk. Dat doen 
we met z’n allen en wie het durft 
mag ook een solo doen.” Aar-
zelend: “Dat deed ik nog nooit, 
maar ga ik misschien nog wel 
ooit doen.”

TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL 

VORSTENBOSCH – Ze houdt van muziek, dansen en zwemmen en met haar hobby 
synchroonzwemmen heeft ze alle drie de liefhebberijen in één klap te pakken. 
Wekelijks is Eveline van den Heuvel uit Vorstenbosch te vinden in Schijndel, waar ze bij 
zwemvereniging Neptunus ’58 de fijne kneepjes leert van figuren zoals de ballerina, de 
zeilboot, flamingo, barracuda en (veel) meer. 

Na een proeflesje was Eveline om

Het is veel 
meer dan 
baantjes 
trekken

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

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

Wat erg handig is voor de kinderen om mee te 
geven is onze strippenkaart. U betaalt € 11,- en 
krijgt er 10 spatels ijs + 1 gratis spatel ijs voor. Dit 
is voor u en de kinderen erg handig, zodat ze niet 
met geld over straat hoeven te gaan.

Wij hanteren sinds kort een nieuwe menukaart.

 A presto!

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

SCHEPIJS
Strippenkaart

Dolce Amore
voor € 11,- 
krijgt u 
10 spatels ijs
+ 1 gratis

Dus op naar ’t Dorp 70 in Heesch

U kunt bij ons genieten
van heerlijk:

Ook hebben wij ambachtelijke pizza’s, pesto’s, 
pasta’s, italiaanse wijnen en nog veel meer...

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook

Samen een genietmomentje

Dus op naar ‘t Dorp 70
voor heerlijk ijs
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Oefening baart kunst èn plezier bij
Emiel en Daan

De instrumenten
Emiel begon toen hij 8 jaar was 
en speelt de dubbele hoorn: “Het 
uitproberen met een tuinslang en 
trechter bij de Muzelinck sprak 
me meteen aan.“ Daan is be-
gonnen toen hij 11 was en speelt 
bugel: “Het jaar dat ik jeugdprins 
was viel dat instrument mij bij de 
Hofkapel op; dat klonk zo goed, 
dat wilde ik ook!”

Beide instrumenten hebben ven-
tielen en iedere noot heeft een 
andere greep. Daar komen nog 
noten bij als je met meer of minder 
lipspanning blaast. Emiel: “Met 

alleen je mond kun je al meerdere 
tonen spelen. Je maakt een soort 
trilling met je lippen. Daarnaast 

beïnvloed je bij de hoorn de klank 
met je hand in de hoorn.” 

De instrumenten zijn van Fanfare 
Aurora, de muzikanten oefenen 
er thuis mee. Daar hoort het on-
derhoud bij. Daan: “Je merkt van-

zelf wanneer dat nodig is. Als het 
geluid minder wordt, moet je het 
mondstuk schoonmaken en als de 

ventielen en buizen stroever gaan, 
moet je ze oliën en invetten.” 

Samen spelen
Emiel: “Samen spelen, met ver-
schillende instrumenten en ver-
schillende niveaus, is leuk om te 

doen. Ook gezellig, het is een 
soort vriendengroep geworden.” 
Daan: “Door samen te spelen leer 
je van elkaar. Iedereen speelt zijn 
eigen partij, met een verschillen-
de moeilijkheidsgraad. Daardoor 
merk je zelf goed dat je vooruit 
gaat. In het begin kijk je op tegen 

mensen die goed zijn. Op een 
gegeven moment kun je zelf aan 
anderen iets leren. Vooral bij het 
Jeugdorkest is het leuk om ande-
ren iets mee te kunnen geven.” 

Examen
Op 29 juni verzorgt Emiel een 
concert voor zijn D-diploma, het 
hoogst haalbare. Onderdeel van 
het D-examen is het organiseren 
van je eigen concert. Naast het 
kiezen en repeteren van de stuk-
ken, moet je een datum, locatie 

en het orkest dat je gaat begelei-
den regelen. En de PR, flyers, pos-
ters en Facebook, want er moet 
zo veel mogelijk publiek komen. 
Gelukkig heeft de bescheiden 
Emiel niet zo’n last van zenuwen: 
“Soms een beetje, vóór een op-
treden.” Misschien heeft hij daar-

om ook al het solistenconcours 
gewonnen. Emiel, lachend: “Twee 
keer in mijn categorie en één keer 
van heel Fanfare Aurora.” 

Ook Daan heeft het al ver ge-
schopt. Hij hoopt eind dit jaar zijn 
C-diploma te halen. Sinds dit jaar 
speelt hij mee met de Hofkapel. 
Een hele eer, want: “Daar word 
je voor gevraagd.” Beide heren 
willen nog jaren doorgaan. Emiel: 
“Je blijft leren, door het te doen 
en vooral door samen te spelen.”

TEKST: HENRIËTTE MAAS FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

HEESCH - Emiel van Uden (18) en Daan van den Akker (17) spelen in drie orkesten 
van Fanfare Aurora: het Jeugdorkest, het opleidingsorkest Aurora Con Brio 

èn het Fanfareorkest. Ze maken er graag tijd voor vrij, 
want: “Samen muziek maken is leuk en gezellig.” 

Emiel en Daan

29 juni verzorgt emiel een 
concert voor zijn d-diploma

 SONNIUSSTRAAT 17 • HEESCH • 06-53532425 • INFO@EIGENJIJ.NL • WWW.EIGENJIJ.NL

Wil je meer zelfvertrouwen? 
Vind je omgaan met anderen lastig?

Word je gepest? Of pest je?
Kies dan voor een unieke weerbaarheids-/

sova-training met honden.

www.eigenjij.nl

Eigen Jij, jij in je eigen kracht

Specialisme: zelfvertrouwen, pestproblematiek en autisme

Eigen jij: Ik ben trots op mezelf!
Voor kinderen is het soms lastig 
om voor zichzelf op te komen en 
te zeggen wat ze willen. Als je 
verlegen bent en het woord niet 
goed durft te nemen, is dat soms 
best lastig. Of je bent super en-
thousiast en roept direct wat je 
vindt. Voor beide soorten kinde-
ren is een beetje hulp welkom. 
Elk kind gaat een manier vinden 
die bij hem of haar past tijdens 
de weerbaarheidstraining. 

Elk kind verdient het om te zeg-
gen: “IK BEN TROTS OP 
MEZELF!” 

In groepjes van maximaal vier 
tot zes kinderen wordt met hon-
den aan de slag gegaan. De kids-
training is voor kinderen van de 
basisschool. 

De teens-training is voor tieners 
die naar de middelbare school 

gaan. Het is een driedelige trai-
ning; op een uitdagende manier 
gaan we kijken naar je grenzen, 
hoe sterk je staat en hoe je om-
gaat met anderen én jezelf. 

Na de basis kun je ook de drie-
delige verdiepingstraining vol-
gen. Hier gaan we dieper op de 
verschillende onderwerpen in en 
leer je de ‘stop, denk en doe me-
thode’.

‘Door samen te spelen
leer je van elkaar’
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Samenwerking succesvol van start!

“Het idee werd enkele maan-
den geleden geboren”, zegt Kris 
Roemers van de Eijnderic. “Wij 
hebben de ambitie om veel met 
de scholen in Bernheze te gaan 
samenwerken en natuurlijk ook 
met organisaties in de kinder-

opvang. Het was dan ook een 
logische eerste stap om te be-
ginnen op ’t Maxend, waar de 
Eijnderic al een lesruimte heeft. 
Het was geweldig om te merken 
dat zowel kinderopvang De Ben-
jamin als basisschool ’t Maxend 

enthousiast waren over een sa-
menwerking met de Eijnderic! 
Uit dat enthousiasme werd dit 
pilotproject geboren waarin we 
als de Eijnderic een aantal acti-
viteiten aanbieden aan de kin-
deren. Aanvankelijk nog alleen 
kinderen van De Benjamin, maar 
later willen we dit graag uitbrei-
den naar alle basisschoolkinde-
ren”.

“Het project bevalt ons tot nu 
toe uitstekend”, zegt Mirjam 

Verbruggen-Herlé van De Ben-
jamin. “Op deze manier kunnen 
we kinderen ook bijzondere ac-
tiviteiten aanbieden, gegeven 

door vakmensen. Daarnaast past 
het ook binnen onze visie op so-
ciale ontwikkeling; kinderen uit-
nodigen tot sociaal contact en 
het opdoen van positieve erva-

ringen. Dit smaakt naar meer!”

Scholen die ook openstaan voor 
naschoolse activiteiten van de 

Eijnderic kunnen vrijblijvend 
contact opnemen met de Eijn-
deric via kris@eijnderic.nl ter at-
tentie van Kris Roemers of bellen 
naar 0412-454545.

BERNHEZE - Het is een genot om de glunderende kinderen te 
zien wanneer je de aula van brede school de KanZ in Nistelrode 
binnenloopt. Ze zijn een eigen kunstwerkje van mozaïek aan het 
maken, leren er leuke en lekkere gerechten maken in de keuken 
of zijn samen aan het zingen in de musicalklas. Al deze activitei-
ten maken deel uit van een pilotproject tussen kinderopvang De 
Benjamin en de Eijnderic.

Peuters Piccino genieten van het lentezonnetje
BERNHEZE - Hoera, het is lente! De peuters kunnen weer heerlijk in de zandbak spelen. Stichting Piccino Peutercentra Bernheze is een overkoepelende stichting waaronder alle 
peutercentra van de gemeente Bernheze vallen. In elke kern van de gemeente wordt peuterspeelzaalwerk aangeboden door ervaren en pedagogisch opgeleide medewerkers.

Piccino biedt ook Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) 
aan kinderen die hiervoor in aan-
merking komen.

Voor aanmelding van uw kind bij 
één van onze peutercentra is het 
goed om te weten dat reguliere 
kinderopvangtoeslag geldt in ge-
val van tweeverdienende ouders 
en er subsidiemogelijkheden zijn 
voor éénverdieners en uitke-
ringsgerechtigden.

Mocht u meer informatie wen-
sen of uw kind willen aanmel-
den, kijk op www.piccino.nl. 
Tijdig aanmelden is gewenst 
in verband met een mogelijke 
wachtlijst. 
Ook kunt u een afspraak maken 
om de locaties te bezoeken, zo-
dat de locatiemanager uw vra-
gen kan beantwoorden en u een 
kijkje kunt nemen op het peuter-
centrum.

Kinderen bijzondere activiteiten aanbieden,
gegeven door vakmensen

We zijn allemaal uniek
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Nieuwe Erven 51, 5384TA Heesch | 06-400 44 518
info@kinderdagverblijfmeintje.nl | www.kinderdagverblijfmeintje.nl

Bent u op 
zoek naar 

kinderopvang?
Maak een afspraak om 

te komen kijken!

• Kleinschalig
• Natuurlijke omgeving

• Kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Plezier, zingen & toneelspelen

Dit is het vierde seizoen dat 
Kaylee lesgeeft aan de kinderen 
van de musicalgroep. Alle kinde-
ren zitten nog op de basisschool, 
van groep 5 tot en met groep 8. 
Tijdens de lessen probeert Kaylee 
de kinderen het een en ander bij 
te brengen over juiste ademha-
ling en hoe je jezelf presenteert 
op een podium, maar plezier 
staat voorop. “Het moet leuk 
blijven voor de kinderen. En ze 
vinden het nu nog allemaal leuk! 
Soms zijn ze zelfs een kwartier te 
vroeg op de repetitie, omdat ze 
er zó veel zin in hebben!” 

Op iedere woensdagavond repe-
teert de musicalgroep van 18.45 
tot 19.45 uur in CC De Wis. “We 
doen het hele jaar door verschil-
lende optredens. Met Kerstmis 

bijvoorbeeld in een verzorgings-
tehuis en met de Eerste Com-
munie zingen wij in de kerk.” 
En daar wordt ook fanatiek voor 
gerepeteerd, waarbij ieder kind 
zijn eigen rol krijgt. “Ieder kind 
is even belangrijk, of je nou een 
solo zingt of niet. Alle kinderen 
verdienen evenveel aandacht.” 

De musicalgroep is vooral po-
pulair onder de meisjes. Op dit 
moment zitten er zestien meisjes 
bij de groep en één jongen. “Ik 
vind het jammer dat er maar zo 
weinig jongens meedoen. Want 
wat is er nou stoerder dan op 
een podium durven te staan voor 
een grote groep mensen?” Jon-
gens en meisjes die op de basis-
school in groep 5 of hoger zitten, 
binnen of buiten Loosbroek, zijn 

TEKST: TAMLYN VAN LANEN FOTO’S: NETTY VAN LIESHOUT

LOOSBROEK – Musicalgroep Joy bestaat uit zeventien kinderen die, samen met hun docente Kaylee 
Rijkers, iedere woensdagavond zingen, dansen, toneelspelen en vooral veel plezier beleven. Het hele 
schooljaar lang repeteert Joy voor verschillende optredens en op 25 mei wordt de grote afsluiter van het 
seizoen opgevoerd. 

Musicalgroep Joy met hun docente Kaylee
altijd welkom om eens te komen 
kijken bij een repetitie. 

Op vrijdag 25 mei zal Musical-
groep Joy laten zien waar ze de 
afgelopen maanden zo hard voor 
heeft gewerkt. Om 19.00 uur is 
de musical ‘Herrie op het eiland’ 

in CC De Wis te bewonderen. 
Daarbij wordt het verhaal verteld 
over een cruiseschip dat op een 
onbewoond eiland strandt, waar 
de passagiers en bemanning van 
het schip de nodige spannende 
avonturen meemaken. Kaart-
jes voor de voorstelling kosten 
€ 3,-, kinderen onder de twaalf 
jaar mogen gratis komen kijken. 
Je kunt de kaartjes bestellen via 
hvandriel75@gmail.com. 
Voor vragen kun je ook telefo-
nisch contact opnemen, 0413-
296297. 

Stoer om
op een 
podium
te staan

Kinderdagverblijf Meintje
HEESCH - Na een aantal jaren 
gewerkt te hebben als gastou-
der ligt er voor Meike Leeijen-
Schoones een nieuwe uitdaging. 
Van gastouderopvang naar kin-
derdagverblijf!

“Het is voor mij ontzettend leuk 
om te zien hoe kinderen genie-
ten om van en met elkaar te spe-
len en te leren. Op het kinder-
dagverblijf kunnen kinderen met 
meer leeftijdsgenootjes spelen. 
Hierdoor kunnen zij beter aan 
hun sociaal-emotionele ontwik-
keling werken”, zegt Meike.

Kinderdagverblijf Meintje ligt op 
een unieke locatie waar kinderen 
volop kunnen genieten van de 
natuurlijke omgeving. Het kin-
derdagverblijf is kleinschalig om 

meer persoonlijk contact te cre-
eren tussen pedagogisch mede-
werkers en ouders.

Bent u op zoek naar kinderop-
vang voor uw kind van 0-4 jaar? 
Kom dan kijken bij de Open Dag 
op 23 juni van 10.00 tot 13.00 

uur of maak vrijblijvend een af-
spraak!

Nieuwe Erven 5
5384 TA Heesch
06-40044518
info@kinderdagverblijfmeintje.nl
www.kinderdagverblijfmeintje.nl
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Scholen
De gemeente Bernheze heeft elf basisscholen. De leden van het burgerpanel zijn onlangs 
bevraagd over het thema scholen. De vragenlijst is door 276 mensen ingevuld. 

Aantal per kern
Volgens 94% verdient elk dorp in Bernheze minimaal één basisschool. De mensen die de 
online vragenlijst hebben ingevuld vinden dat belangrijk voor de leefbaarheid en voor de 
gemeenschap, vooral in de kleinere kernen.

Volgens 44% zijn er niet te veel basisscholen. 11% vindt van wel, bijvoorbeeld in Heesch, 
of vindt dat meerdere scholen in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode op één locatie 
kunnen. Iemand vindt dat er ook keuze moet zijn.

Volgens 76% betekent het vertrek van de school de doodsteek voor een dorp. 

Fusie
Volgens 43% is een fusie van basisscholen niet onoverkomelijk, want “noodzakelijk om 
kwaliteit te blijven leveren.” Zowel voor- als tegenstanders willen het schoolgebouw per 
kern behouden: “Bestuur kan centraal, uitvoering lokaal.” Met de stelling dat een fusie 
de kwaliteit van scholen vergroot is 41% het niet eens: “Het formaat van de school is 
geen leidraad voor de kwaliteit!”, 29% wel: “Te kleine scholen is meestal niet goed.”

Verkeersveiligheid
Van de kinderen wordt 43% met de fiets of de auto gebracht, 32% gaat zelf met de fiets, 
21% gaat te voet. Van de respondenten vindt 34% de weg naar school gevaarlijk, 34% 
vindt van niet. Rondom scholen creëren ouders zelf soms/vaak gevaarlijke situaties door 
hard rijden of in de weg staan bij halen en brengen. Brigadiers (soms oversteekhulpou-
ders) kunnen dat oplossen. 32% Antwoordt ‘weet niet’: “Veilig of niet, het blijft toch 
altijd opletten.” 

Schoolgebouwen
Van de respondenten is 58% het eens met de stelling dat de kwaliteit van de schoolge-
bouwen uitstekend is: “Het is nog niet zo lang geleden dat de basisschool in Loosbroek 
gerenoveerd is.” 10% is het er niet mee eens: “Klimaatbeheersing is een probleem op 
beide scholen in Nistelrode.” 

Dialect
Het merendeel (69%) van de respondenten vindt het niet nodig dat kinderen op school 
dialect leren: “Meer een taak voor ouders en/of opa en oma.” 22% vindt van wel omdat 
het behouden moet blijven. 

Toetsen
Rapportcijfers zijn volgens 60% de beste manier om basisschoolleerlingen te toetsen 
op hun niveau, volgens 32% de CITO-toets. Onder ‘anders’ (36%) wordt een combi-
natie van toetsmogelijkheden het vaakst genoemd, daarnaast het oordeel van de leer-
kracht(en).

Periodiek kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. Inwonerspanel TipMooi-
Bernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Resultaten Bernhezer Burgerpanel: Basisscholen 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderwerpen die in Bernheze spelen? Meld je dan nu aan voor ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl. 
Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten!

Boodschappenlijstje 

• twee bananen
• 100 gram pure chocolade (met 70% cacao)

• 1 eetlepel kokosrasp en/of fijngehakte pistachenootjes

• zestien lolliestokjes 

WERKWIJZE 
Pel de bananen en snijd elke banaan in zeven à acht gelijke plakken. Leg de stukjes banaan op een stuk 
bakpapier en steek de stokjes er in. Bevries ze minimaal twee uur, hierdoor gaan ook de stokjes beter 
vast zitten. Smelt voordat je de bananen uit de vriezer haalt de chocolade au bain-marie in een kom 
boven een pan met heet water. Zet de pistache en/of kokos alvast klaar.

Dip de stukjes banaan een voor een in de 
gesmolten chocolade. Zet de stukjes banaan weer 
terug op het bakpapier en bestrooi direct met kokos 
en/of pistache. Serveer de chocolade banaan lollies 
direct nadat de chocolade hard is. 

Bron: www.leukerecepten.nl

Chocolade banaan lollies

OPROEP: HVCH zoekt een 
vrouwelijke keeper 

Voor het seizoen 2018-2019 is 
HVCH op zoek naar een meisje 
voor de MO17, die graag wil 
komen keepen. Je moet gebo-
ren zijn in 2002 of 2003. Het is 
een enthousiast meidenteam, 
dat jou er graag bij wil hebben! 
Mailen kan naar Annemarie 
van Kessel, 
coordinatorenmeisjes@hvch.nl.
Graag zien we reactie tege-
moet! Heerlijk

BENODIGD-
HEDEN
Bakpapier

Pan met kom 
(au bain marie)
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Kinderdagverblijf Piekobello, 
kinderen voorop!
Kinderopvang Humanitas richt zich op het actief stimuleren van de ontwikkeling. 
Wij realiseren ons dat de jonge kinderen van nu de volwassenen van straks zijn. 

In ons kinderdagverblijf krijgen 
baby’s letterlijk en figuurlijk de 
ruimte in specifieke babygroepen. 
Een kind mag zichzelf zijn bij ons. 
Veiligheid, geborgenheid, respect, 
maar ook jezelf ontwikkelen in je 
eigen tempo zijn onze kernwaar-
den.

Kinderen zijn bij ons al gewend 
om zelfstandig en samen in een 
groep bezig te zijn. Kinderen leren 
veel van elkaar. Ze worden gesti-
muleerd op alle ontwikkelingsge-
bieden. Vanaf jonge leeftijd leren 
kinderen bij ons spelenderwijs 
met onze methode Wiskids al de 
basisbegrippen van ruimtelijk in-
zicht en rekenen. 

In onze peutergroepen worden 
kinderen voorbereid op school 

door onder andere de zelfredzaamheid te vergroten. Dagelijks bewegen, taalactiviteiten, buiten zijn en de 
wereld ontdekken in kleine en grote dingen; daar begeleiden wij de kinderen in.

Op onze BSO brengen kinderen met plezier hun vrije tijd door, zowel voor school, na school als in de 
vakanties. Kinderen hebben een stem in het activiteitenprogramma. Van sport tot creatieve workshops of 
koken; alles is mogelijk.

Doe mee met de

gratis proefles
kanovaren!

Bel met 06-25302651 of mail naar info@wavebegeleiding.nl
www.wavebegeleiding.nl

Wavebegeleiding: Kanovaren voor 
jongeren met autisme/ADHD

Wave Begeleiding biedt indivi-
duele begeleiding, groepsbe-
geleiding, weekend- en vakan-
tieopvang aan jongeren met 
autisme, AD(H)D of een verstan-
delijke beperking. Kanovaren is 
een activiteit binnen de groeps-
begeleiding.

Een sport vinden die je langer 
kunt beoefenen, kan moeilijk 
voor je zijn. Je hebt meer tijd 
nodig om vaardigheden eigen te 
maken en misschien heb je een 
‘eigen gebruiksaanwijzing’. 

Wave Begeleiding zet het kano-
varen in als middel om te werken 
aan je communicatieve en socia-
le vaardigheden en sluit aan bij 
wat jij op dat moment aankunt.

Met een proefles kun jij beleven 
hoe stoer het is om alleen in een 
kano te varen. Hierna kun je we-

kelijks op een vaste tijd in een 
kleine groep onder begeleiding 
met kanovaren doorgaan.

HEESWIJK-DINTHER - Kanovaren is een individuele sport, maar samen met anderen op het water beleef 
je de grootste avonturen! Met deze slogan nodigt Wave Begeleiding jou uit voor het nieuwe kanovaar-
seizoen.

Koninklijke activiteiten in de meivakantie

Prinsen en prinsessen opgelet!
Van maandag 23 april tot en met 
zondag 13 mei kun je een ech-
te prinsessenspeurtocht volgen 
(starttijd wanneer het jou het 
beste past). Tijdens deze speur-
tocht versier je je eigen kroon 
met de mooiste juwelen! Deze 

activiteit is verkrijgbaar voor  
€ 2,00 in de Museumwinkel. In 
de meivakantie start iedere dag 
dat het kasteel geopend is om 
15.00 uur een kinderrondleiding. 

Reserveer hiervoor alvast je tic-
kets online.

In de meivakantie is het kasteel 
extra geopend op maandag 23 
april, vrijdag 27 april Koningsdag 
en maandag 30 april. 

Voor alle openingstijden en 
entreetarieven: 
www.kasteelheeswijk.com.

HEESWIJK-DINTHER - De band tussen de vroegere bewoners van Kasteel Heeswijk en het Koninklijk 
Huis is groot. Generaties baronnen en baronessen hadden functies die hen verbonden met de konin-
gen en koninginnen van Nederland. De laatste barones was hofdame bij koningin Wilhelmina, en was 
bruidsmeisje van prinses Juliana. Van maandag 23 april tot en met zondag 6 mei wordt extra aandacht 
besteed aan deze bijzondere band. 
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Van der Doelen speelgoed de mooiste speelgoed-
winkel met meer dan 400 m2 speelgoed in Heesch.

Wij brengen net een andere collectie dan de 
gemiddelde speelgoedwinkel.

Ondanks dat de weg gedeeltelijk afgesloten is
zijn wij altijd goed bereikbaar.

Openingstijden
Maandag: 
13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag, woensdag 
en donderdag: 
9.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag:  
9.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag: 
9.00 tot 17.00 uur.

’t Dorp 32 - 5384 MC heesch - 0412-453190
www.vanderdoelen-speelgoed.nl
info@vanderdoelen-speelgoed.nl

•	Vandaag voor 14.00 uur besteld 
 volgende werkdag in huis.

•	Uitgebreide betaalmogelijkheden
 zoals iDeal en Paypal.

•	Altijd de beste aanbiedingen
 en een ruime voorraad!

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Vraag naar de actievoorwaarden.  

Koop nu kamerhoge gordijnen én maak kans op een weekend Leeuwarden!
In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad. In het Fries is dit Kulturele Haadstêd 2018. 
Dit hebben wij vertaald naar een KH kortingsactie van 18% op kamerhoog (KH) gordijnen. 
Win een weekend Leeuwarden en ontdek de Culturele Hoofdstad, met onder andere een 
tentoonstelling over de wereldberoemde Friezin Mata Hari in het Fries Museum. 

18% KORTING
Gordijnen kamerhoog

Doe mee en... 
WIN een weekend

Leeuwarden
#KH18

statiOnsPLein 2F - 5384 BH HeescH - 06-30876141
WWW.BiesHeescH.nL - inFO@BiesHeescH.nL

Tipi tent
Droomde jij vroeger ook van 
hutten bouwen en slapen in 
een echte gave tipi tent? Dan is 
de kans groot dat jouw kind of 
kinderen dat nu ook doen. Een 
tipi tent spreekt namelijk bij veel 
kinderen tot de verbeelding. 
Ze kennen ze bijvoorbeeld uit 
tekenfilms en leggen al gauw 
de associatie met avontuur en 
spanning! En dat is ook niet zo 
gek, aangezien tipi tenten door 
de indianen in het verleden als 
huis werden gebruikt. Kinderen 
hebben een eindeloze fantasie 
en met een tipi tent bouwen ze 
daar hun eigen sprookje om-
heen! Heb je verkleedspullen 
thuis? Dan zullen je kids die vast 
gebruiken om de belevenissen 

nog spannender te maken.
Bij Bies aan het Stationsplein in 
Heesch kun je zowel een baby-
nestje als een tipi tent laten ma-
ken in stoffen en kleuren naar 
keuze. Kom langs in de winkel 
en vraag naar de mogelijkheden.

Van babynestje tot tipi tent, bij Bies kan het allemaal
HEESCH - De laatste trend in de babywereld is die van de babynest-
jes. Baby’s houden van geborgenheid en warmte, een babynestje 
kan dat bieden. In een babynestje kan je baby heerlijk cocoonen, 
alsof het zich weer in de baarmoeder bevindt. Voor baby’s is dit na-
tuurlijk een vertrouwd gevoel. Een babynestje is letterlijk een nestje 
met een opstaande en gewatteerde rand, waarin je je baby neerlegt. 
Doordat dit kleiner is dan een grote box of gewoon naast je op de 
bank kan liggen, voelt dat prettiger aan voor de baby.

Van der Doelen Speelgoed, 
winkel en online 

Wij leveren artikelen aan scho-
len, bedrijven en particulieren. 
Verjaardagscadeaus, traktaties, 
Sinterklaas- en kerstcadeaus, 
sportartikelen en knutselmateri-
aal; door het grote aanbod is er 
voor iedereen iets te vinden. 

Het complete winkelassortiment 

vindt u al meer dan 10 jaar ook, 
onderverdeeld in overzichtelijke 
categorieën, terug op deze actu-

ele internetsite waar wij als Van 
der Doelen Speelgoed erg trots 
op zijn. 

Mocht u een artikel niet op onze 
site kunnen vinden, neem dan 
gerust even contact met ons op 
in de winkel, daar is onze collec-
tie nog veel uitgebreider.

HEESCH – Wij zijn een volwaardig bedrijf met een mooie speelgoedshop in Heesch. Klantvriendelijk-
heid en goede service staan hoog in het vaandel en omdat wij een zelfstandig bedrijf zijn, en dus zelf 
de inkoop doen, bieden wij een grote collectie onderscheidend en leuk speelgoed in variërende prijs-
klassen.

DOOR HET GROTE 
AANBOD IS ER VOOR 

IEDEREEN IETS TE VINDEN
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Sandy van Ochten-Verwegen
06-46281025 - info@4-coach.nl - www.4-coach.nl

Kind- en gezinscoach
• Hart voor gezonde basis

• Gezinscoaching/ouderbegeleiding
• Kindercoaching tot 14 jaar

• Gratis kennismakingsgesprek en gratis eindverslag
• Ik kom bij je thuis

De eerste middag van de Kinder-
cursus Tuinieren, staat in het te-
ken van alles wat ontkiemd, van-
af het zaadje tot aan de plant. En 
in welke grond het zaadje het 
best groeit. Dit gebeurt naast 
theorie, vooral door een ontdek-
kingstocht in de tuin. Kinderen 
zoeken naar antwoorden aan de 
hand van een vragenlijst. 

De tweede middag is op de-
zelfde manier georganiseerd en 
heeft als thema de groei van ge-
wassen. 
Wat zijn gewassen, welke soort 
gewassen zijn er en hoe groeien 
ze het beste? De kinderen krij-
gen uitleg over de speciale kin-
dertuinen van Ontmoetingstuin 
Servaes, waarin met kleuren de 
verschillende gewassen worden 
verdeeld. 

Deze kindertuinen mogen de 
kinderen, onder begeleiding van 
een ouder/verzorger, gratis een 
seizoen adopteren. Dan kunnen 

ze er hun eigen plantjes in laten 
groeien. 
Zowel aan het einde van de eer-
ste, als de tweede middag krij-
gen de kinderen plantjes mee 
naar huis. Zo kunnen zij hun op-
gedane kennis direct in de prak-
tijk brengen.
De Ontmoetingstuin is gelegen 
naast de Dintherse kerk en ach-
ter CC Servaes. 

Snel opgeven, want de cursus 
heeft slechts plaats voor een be-
perkt aantal deelnemers! Opge-
ven kan via ontmoetingstuinser-
vaes@hotmail.com.

Gratis kindercursus tuinieren   
HEESWIJK-DINTHER - Ontmoetingstuin Servaes organiseert voor het vijfde jaar een kindercursus tui-
nieren. Op 12 en 26 mei, van 13.30 uur tot 15.30 uur kunnen kinderen uit groep 4, 5 en 6 alles leren 
om zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin. De cursus is gratis en is mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Bernheze. 

4-Coach; Kind- en gezinscoach

Voor wie?
Ben jij ouder van een pasgebo-
rene die niet goed slaapt en/of 
veelvuldig ziek is? Heb je moeite 
met je zoon die druk en/of driftig 
is? Of een dochter die angsten 
heeft en/of gepest wordt? Is er 
sprake van gedrag van je kind 
wat je zorgen baart of waarvan 
je niet goed weet hoe daarmee 
om te gaan? Ervaar je situaties 
of tegenslagen zoals een schei-
ding of ontslag die de balans van 
jou en je gezin verstoren? Voel je 
onrust of loop je vast?

Vooral in deze tijd met veel keu-

zes, hoge idealen en verwach-
tingen, kun je uit balans raken. 
Als je dit tijdig signaleert, kun je 
problemen en intensievere zorg 

voorkomen, wanneer jouw ge-
zin de juiste coaching krijgt.

Waarom mijn coaching?
Als coach kom ik bij je thuis als 
vertrouwens- en tussenpersoon. 
Hierbij geef ik voorlichting, be-

geleiding en ondersteuning 
op maat. Ik ben onafhankelijk, 
laagdrempelig en deskundig. 
Ik coach intuïtief, verbindend, 

speels en met veel plezier. Na het 
volgen van de juiste opleidingen 
en na ruim 20 jaar doktersassis-
tente te zijn geweest in huisart-
senpraktijken èn ervaring als ou-
der, volg ik mijn hart om me in te 
zetten voor kind en gezin.

‘Ik volg mijn hart om me in te 
zetten voor kind en gezin’

Kinderen 
zoeken naar 
antwoorden
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Poppendokter in gemeenschapshuis De Stuik

VORSTENBOSCH - De eerste patiënten namen plaats in de wachtkamer. Op deze dag, woensdag 11 april, kwam namelijk een team van poppendokters in gemeenschapshuis 
De Stuik. 

En iedereen met een zieke pop of knuffel was welkom. De eerste patiënt was een mooie pop, Elisabeth, die van de kast was gevallen. Ze had haar been gebroken. Gelukkig stond 
de gipsmeester paraat en werd het been van de pop vakkundig in het gips gezet. Vele patiënten volgden. Zo was er een hond met vier gekneusde benen, een ‘my little pony’ met 
een beschadiging aan het oog en moest een koe met naald en draad weer gerepareerd worden. Ook werden er veel pleisters geplakt en ging menig knuffel met een mitella naar 
buiten. Alle patiënten kregen na het consult een recept mee, waarop stond genoteerd hoe men de genezing kon bevorderen. Het was met ongeveer 75 patiënten een drukke 
maar erg leuke middag! Foto’s: Edwin Hendriks

Slotmanifestatie Windkracht 6

Tijdens leerzame en muzikale 
lessen hebben de kinderen kun-
nen ervaren wat muziek doet, 
wat muziekinstrumenten kunnen 

laten horen en hoe leuk muziek 
eigenlijk is. Tijdens de slotma-
nifestatie op 12 april spatte de 
energie eraf in de bomvolle aula 

van CC Bernrode. In de slotma-
nifestatie werden echte muzikale 
battles gestreden tussen de vier 
scholen. Telkens werd er gestre-

den met een muziekinstrument in 
de hoofdrol. 

Muzikale vragen werden beant-

woord door degene die het snel-
ste geluid kreeg uit een muziek-
instrument. Extra punten werden 
verzameld door degene die de 
hoogste, de laagste of langste 
toon kon laten horen. 

De beste roffel op een snaredrum 
leverde het laatste punt op. Uit-
eindelijk bleek basisschool De 
Bolderik de sterkste en heeft zij 
de eer zich een jaar lang ‘Bes-
te Windkracht 6-ster’ te mogen 
noemen.

De overvolle zaal en de superen-
thousiaste kinderen hebben weer 
genoten van een geslaagde serie 
Windkracht 6 lessen in groep 5 
van de HDL basisscholen. 

Ongetwijfeld is hier weer de ba-
sis gelegd voor een toekomstige 
nieuwe ster aan het muziek-fir-
mament.

HEESWIJK-DINTHER - Koninklijke Fanfare St. Willibrord en Harmonie St. Servaes hebben de afgelopen weken alle kinderen in groep 5 van 
de basisscholen Het Mozaiek, ’t Palet, de Bolderik en St. Albertus een bijzondere muziekervaring gegeven.

Hullie Waterspeeltuin open tijdens meivakantie

Bij Hullie is het varken weer te-
rug, maar dit keer als waterat-
tractie. Ook een prachtige trac-
tor waar uit alle kanten water 
komt en er zit zelfs een water-
glijbaan aan vast. 
En wat te denken van twee van 
die grote emmers met water die 
elke keer weer naar beneden 
vallen. Super toch! 
Ook de twee shooters zorgen 
voor veel plezier. Ouders en opa’s 
en oma’s kunnen heerlijk rondom 

Hullie waterspeeltuin loungen of 
lekker op de ligbanken plaatsne-
men. Ze kunnen dan genieten 
van een heerlijk tropisch drankje 
en van de smaakvolle gerechten 
bij Hullie. Het is een heel fleu-
rig terras waar met mooi weer 
vele mensen kunnen vertoeven. 
Kortom; ook met mooi weer kun 
je bij Hullie terecht met je zwem-
kleding en handdoek!

Tijdens Hullie meivakantie is 

Hullie geopend van vrijdag 20 
april tot en met zondag 6 mei 

dagelijks van 10.00 tot 19.00 
uur, op Koningsdag 27 april en 

op zondagen is Hullie geopend 
van 10.00 tot 20.00 uur.

UDEN - Tijdens Hullie meivakantie is iedereen weer van harte welkom om te komen genieten van alle attracties en heerlijkheden bij Hullie. En op dagen met mooi weer is ook 
Hullie waterspeeltuin weer open. “De grootste voldoening zit hem er dan in dat je ziet dat iedereen geniet.”




