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Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - De dag begon met een gezonde dosis spanning. De spelers van HVCH G1 kwamen enthousiast en geconcentreerd de poorten van HVCH binnen. In de kleedkamer spraken ze elkaar moed in en
werden geïnstrueerd door de leiding en trainer. Een groot spandoek maakte de spelers duidelijk wat er
stond te gebeuren: de kampioenswedstrijd.
De wedstrijd begon en de spelers
van HVCH lieten goed samenspel
zien. De bal werd door de HVCH
spelers naar voren getikt en de
bal bereikte de spits. De 1-0 was

een feit! Net voor de rust wist
HVCH het spel goed naar zich
toe te trekken. De verdediging
van Heijen was hier niet tegen
bestand en daar was de tweede

MET TROTS PRESENTEREN WIJ U
DE DATUM VAN HET BERNHEZER
BUSINESS EVENT 2016:

ZATERDAG
15 OKTOBER
facebook.com/BernhezerBusinessEvent
twitter.com/BBusinessevent

goal. Met een 2-0 score begon
dan ook de rust. In de kleedkamer was de spanning te voelen.
Gelukkig hielden de Heesche
spelers de concentratie vast en

werd er, na het beginsignaal,
vrijwel direct weer gescoord.
De tijd tikte door en na drie
doelpunten op rij door Heesch,
leek niks de overwinning nog
in de weg te staan. Toch brak
Heijen nog door en mochten zij
ook een doelpunt op hun naam
zetten. En toen werd het harde werken van HVCH beloond.
Heijen werd verslagen, HVCH
was te sterk. Deze wedstrijd getuigde van uitstekend samenspel en de saamhorigheid vierde
hoogtij! Het feest kon beginnen.
HVCH G1 kampioen!
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl.
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ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
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Zoggelsestraat 21a, Heesch
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Teken- en Schilderworkshop
‘Grenzeloze Fantasie’,
geïnspireerd op Jeroen Bosch
Na een introductie over het werk
van Jeroen Bosch en het bekijken
van de veelheid aan afbeeldingen
die op zijn schilderijen staan, ga je
vol inspiratie zelf aan de slag met
waanzin en werkelijkheid, hel en
vagevuur. In deze vier ochtenden
durende workshop, krijg je ideeën
aangereikt om je werk te transformeren naar een fantasiewereld,
waarin alles mogelijk is, niets moet
en veel ontdekt kan worden. Durf
je het aan om in de huid van Jeroen
Bosch te kruipen, je comfortzone
te verlaten en je grenzeloze fantasie de vrije loop te laten? Te experimenteren met lijn en kleur, om
wezens te creëren die alleen jij hebt
bedacht. Schrijft dan snel in voor
deze workshop!

Docent: Sylvy van Bochove
Donderdag 12 mei
13.30 – 15.45 uur
4 lessen € 42,50 (exclusief materialen)
Landschap schilderen op doek
in de prachtige Maashorst
Dé kans om je te laten inspireren
door de mooie kleuren en diverse
vormen van het landschap. Je kunt
naar waarneming werken, geabstraheerd maar ook naar fantasie.
Maar bovenal kun je samen genieten en de sfeer proeven. De eerste
dag ligt het accent op schetsen met
verschillende tekenmaterialen. De
tweede dag schilder je op doek. Zowel beginners als gevorderden krijgen persoonlijke aandacht.
Docent: Ina Brocken
Zaterdag 11 juni en 18 juni
11.00 – 16.00 uur
2 lessen € 70,- (inclusief materialen)

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

Dintherse rommelmarkt
met 100 kramen!
HEESWIJK-DINTHER - Buurtvereniging ‘De Drie Dreven’ houdt op
zondag 1 mei een grote rommelmarkt in de wijk Rodenburg ii, aan
de kastanjedreef, Lijsterbesdreef en Lindedreef in Dinther.
Evenals vorig jaar, is de markt
van 10.00 tot 16.00 uur. De
kramen zullen verdeeld staan in
diverse straten, waarbij zowel
buurtbewoners als mensen van
buitenaf gelegenheid hebben
om hun ‘waren’ te verkopen.
Verkoop van nieuwe spullen en
etenswaren is niet toegestaan.
Uiteraard wordt voor een hapje

en een drankje gezorgd.
We verwachten weer veel belangstelling. De entree is € 2,per persoon, kinderen tot 12 jaar
gratis. Zorg dat je gepast betaalt.
Tot ziens op 1 mei in Dinther.
Voor eventuele verdere informatie kun je contact opnemen met
Riek van der Aa,
tel. 0413-291004.

En gelukkig is het weer tijd voor mijn
– bijna - fijnste tijd van het jaar; lente!
Oftewel, in het Engels; spring! Nou vind
ik die naam wel redelijk toepasselijk voor
het seizoen. Meer zin om te bewegen,
natuurlijk omdat ‘s zomers de kledij net
iets minder verhullend is en ik dus op die
manier zomerproof wil zijn, maar vooral omdat de dagen langer
zijn, de temperatuur iets aangenamer, de vogeltjes fluiten en het
door dit alles, er voor ons meestal een extra goede reden is, om
eropuit te trekken en leuke dingen te doen.
Qua eten biedt dit seizoen natuurlijk helemaal tal van
mogelijkheden. Vanaf half april is de start weer gegeven voor
asperges, het witte goud! Ze zijn verkrijgbaar van de koude
grond en dus optimaal lekker. Dat biedt voor mij, als kok,
natuurlijk perspectief. Koken met asperges is leuk. Ik vind
gerechten met asperges er in, vaak lekker. Het is gezond, en
het wekt bij mij het gevoel op van het begin van een mooi
seizoen, waarin de eerste terrasjes kunnen worden gepikt en de
jassen zo af en toe aan de kapstok kunnen blijven hangen als
we eropuit gaan. Ook de aardbeitjes kleuren weer mooier rood,
en zijn lekker zoet. Deze twee producten zijn hier in de regio
volop verkrijgbaar. Zelf vind ik het ‘t leukst om op een zonnige
middag met de fiets een tochtje te maken en even te stoppen
bij de ‘aardbeienautomatiek.’’ Daar minimaal twee bakjes te
kopen - eentje extra, omdat het voor mij niet te weerstaan is om
meteen al even voor te proeven en er bij thuiskomst al bijna een
bakje leeg is - en dan lekker te gaan koken. Toevallig lenen deze
producten zich er prima voor om samen in een gerecht gebruikt
te worden. Mijn favoriet zal ik met je delen.
Salade met asperges, geitenkaas en aardbeien
* 500 gram verse witte asperges, geschild en geblancheerd
* 250 gram aardbeien
* 200 gram geitenkaas
* 2 eetlepels geroosterde pijnboompitten
* 150 gram veldsla
Voor de dressing:
10 eetlepels olijfolie, 5 eetlepels balsamicoazijn, 2 eetlepels
honing, vleugje knoflook, peper en zout.
Dit gerecht is pure lente op een bord!
Tip voor de dressing: doe deze ingrediënten in een potje met
deksel, schudden en de dressing is klaar.
En voor diegene die op een zonnige namiddag lekker eropuit
trekt, wij hebben een heerlijk terras! En vanaf nu ook heerlijke
aspergegerechten!

Met vriendelijke groet,
Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

Aardbeien
Zondag 24 april, concert ‘Hemelse muziek bij een helse jeroen Bosch’, aanvang 14.00 uur,
entree € 7,50, inclusief een kop
koffie/thee in de pauze.
Zang: Anne-Mieke Post-Smetsers; Piano: Monique van de
Ven; Viool: Pieter Jansen; Teksten en foto’s: Ton Rietbergen.
Het Jeroen Bosch-jaar en de expositie van zijn werken in Den
Bosch waren voor Anne-Mieke
Post-Smetsers en Ton Rietbergen aanleiding om de koppen
bij elkaar te steken en een concertprogramma op te zetten.

concert en zomerYoga
Anne-Mieke zingt liederen die
passen bij de thema’s uit het
werk van Jeroen Bosch. Ton
Rietbergen laat prachtige foto’s
zien uit de collectie en weet daar
op een bijzondere manier over te
vertellen.

Monique van de Ven ondersteunt de liederen met haar pianospel. Pieter Janssen zorgt voor
een sfeervol geheel met zijn
viool. Al met al een bijzonder
afwisselend en indrukwekkend
concert met mooie beelden.
Maandag 25 april, start van de
zomeryoga op zes maandagavonden van 19.00 tot 20.00
uur. De volgende data: 2/5,
9/5, 23/5, 30/5 en 6/6. Deze
yogalessen zijn los van elkaar te
volgen.

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

4 personen

met mascarpone crème
Boodschappenlijstje:
• 300 gram aardbeien
• 100 gram mascarpone (zachte
roomkaas)
• 5 eetlepels volle kwark
• 16 gram vanillesuiker (zakje à 8 g)
• 20 gram roomboter
• 20 gram donkerbruine basterdsuiker

Werkwijze:
1. Haal de kroontjes van de aardbeien en snij de aardbeien in dikke
plakjes en spreid uit over een lage schaal. Klop met een mixer de
mascarpone, kwark en vanillesuiker tot een crème. Verdeel de
mascarponecrème over de aardbeien.
2. Breng in een kleine steelpan de boter en bruine suiker al roerend
aan de kook. Giet het suiker-botermengsel over de mascarponecrème. Zet afgedekt circa een uur in de koelkast.

Heerlijk
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Gezellig meeblazen met
nieuwe HD Bigband

Column
D’n Blieker
Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn
dagelijkse belevenissen.

Oren
De verplichte bezoeken die ik als kind moest brengen aan de kerk,
zijn op een paar handen te tellen. Gelukkig ben ik niet in een gezin
opgegroeid waar het kerkbezoek tot een maandelijkse, laat staan een
wekelijkse routine behoorde. Zelfs met kerst was het geen verplichte
kost om naar de preek van de pastoor te luisteren. Mijn ouders vonden
dat, als je het hele jaar je gezicht nog niet had laten zien in de kerk,
je dat zeker niet met kerst moest doen. Dat zou zelfs de pastoor een
vorm van hypocrisie gevonden hebben waar de honden geen brood en
wijn van lusten.

de enorme ore moesten een gevolg
zijn van vele kerkbezoeken

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Twee maanden geleden zag in Heeswijk-Dinther de nieuwe HD Bigband het
levenslicht. Het muzikale ensemble is nagenoeg compleet, maar voor the finishing touch wordt nog
gezocht naar enkele muzikanten op trombone en spelers op tenor- en altsax.
een complete band, blazers en
vocalisten”, steekt van Hooren
van wal. Via zijn connecties
kostte het hem geen moeite om
gelijk een groep muzikanten te
enthousiasmeren. Van Hooren
verdiepte zich in bigbandmuziek
en bekeek wat nodig is om een
goede klankkleur te krijgen, oftewel hoeveel trompetten, saxofoons, trombones er nodig zijn
voor een goede balans. Dat is

Wel is het belangrijk dat
potentiële deelnemers ritmisch
gevoel en enige ervaring hebben
in het spelen in een orkest/kapel
of muziekvereniging
“Bij invalwerk, zoals bij een
Promsconcert, repeteer je intensief mee met een muziekvereniging en vervolgens is het na de
uitvoering voorbij en val je in
een gat. Dat gebeurt niet alleen
mij, maar meerdere (goede) muzikanten, die overal in de regio
gevraagd worden om muzikale
bijstand te verlenen.
Om blijvend muziek met elkaar
te maken, heb ik daarom enkele maanden geleden de HD
Bigband opgericht. Een muzikaal ensemble, wat bestaat uit

intussen in grote lijnen gelukt,
maar nog niet helemaal. “Om
de bigband compleet te krijgen,
ben ik op zoek naar muzikanten
op trombone, tenor- en altsax”,
vertelt hij. De HD Bigband repeteert elke dinsdagavond om
20.00 uur in een ruimte in De
Muziekfabriek van harmonie St.
Servaes (achter de Abdij van Berne).
Hoewel van Hooren het toejuicht als plaatselijke muzikanten
zich aandienen, is dat geen voor-
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waarde. Wel is het belangrijk dat
potentiële deelnemers ritmisch
gevoel en enige ervaring hebben
in het spelen in een orkest/kapel
of muziekvereniging. Vanwege het kostenplaatje is er geen
dirigent of muzikaal leider. Het
hoeft natuurlijk geen betoog dat
dirigenten die zich op vrijwillige
basis verdienstelijk zouden willen
maken, ook van harte uitgenodigd zijn zich te melden.
Tot dat moment wordt er gewerkt met bladmuziek, metronoom en een mp3 speler. “We
luisteren even en nemen het dan
muzikaal over. Intussen hebben
we al 12 nummers in ons repertoire en wekelijks komt er eentje
bij”, zegt van Hooren.
Het repertoire bevat voornamelijk film-, pop- en jazznummers,
maar ook andere muziekstijlen
worden niet geschuwd. Uiteraard wordt toegewerkt naar
optredens bij evenementen en
dergelijke, maar dat is nog even
toekomstmuziek. Om te beginnen wil de HD Bigband de groep
compleet krijgen.

Ik heb als kind toen besloten om me in mijn volwassen leven zo min
mogelijk nog te laten zien in de kerkbanken. Ik zag het beeld al voor
me dat ik de film Dombo op DVD aangeboden kreeg op mijn tachtigste
verjaardag in de Stekkerhoek. Sorry pastoor, mij niet gezien.

DE OPLOSSING
vOOr
SAMEN MAKEN
uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.

Geïnteresseerde
muzikanten,
maar ook een dirigent mogen
zich melden via
hdbigband@gmail.com.

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Loop eens
neem
binnen of
contact op
S

Met elkaar muziek maken, is
zo ongeveer het leukste wat er
is. Dat vindt in ieder geval gitarist Rico van Hooren uit Heeswijk-Dinther.
Genoemde is lokaal en regionaal
geen onbekende en liet en laat
- door medewerking aan talloze
evenementen - overal zijn muzikale sporen na. Iets wat hij heel
leuk vindt om te doen, maar het
zette hem ook aan het denken.

Als kind kon me eigenlijk maar één ding fascineren tijdens mijn
kerkbezoeken en dat waren de oudere bezoekers van de kerkdienst.
Beter gezegd, de enorme oren van die oudere bezoekers van de mis.
Het liefst ging ik op een bankje achter een paar senioren zitten, om van
dichtbij te observeren hoe enorm de schelpen naast hun hoofd wel niet
waren. Ik was er in mijn kinderlijke onschuld heilig van overtuigd dat
dat het gevolg moest zijn van hun wekelijkse bezoek aan de kerk. Ze
hadden zoveel geluisterd naar de preken van de pastoor, dat hun oren
tot buitenproportionele grootte waren gegroeid.
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De HD Bigband speelt er lustig op los

Ik verveelde me ook altijd stierlijk in de kerk als kind. Dat probeerde
ik ook duidelijk te maken, door veel te gaan verzitten, af en toe flink te
zuchten en een opkomende geeuw moedwillig niet te onderdrukken.
Gelukkig was er een pastoor in mijn kindertijd die gezegend was
met een hoog spreektempo, zodat een echt lange zit me meestal
bespaard bleef. In mijn overtuiging deed hij dat vooral om kinderen
van ongeveer twaalf jaar vooral niet tegen te krijgen. Hij wilde onze
puberale opstandige gevoelens niet te vroeg tot wasdom laten komen,
zeker niet in zijn kerk.

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

Maakt u zich geen
mantelzorgen
Bel (085) 016 04 03
Mail info@familiae.nl
Web www.familiae.nl

Het geheim van een gezond lichaam
is een positieve gedachtewereld.
Het gaat er niet om wat je meemaakt,
maar hoe je er mee omgaat.

Woensdag 20 april 2016

COLUMN DICHT OP DE HUID
Waar is het misgegaan?
Meer dan ooit kampen mensen
met huidproblemen en overgewicht. Het feit dat ze altijd
ontstaan vanuit een verstoord
evenwicht, kan goed verklaren
waarom dit in de huidige tijd
alleen maar meer is geworden. Tijdens een consult zal ik
dan ook altijd doorvragen, met
name naar de darmwerking. In
negen van de tien gevallen is
die dan verre van goed. Daar
ligt de oorzaak en die dient
eerst aangepakt te worden.
Onze darmen huisvesten miljarden bacteriën, die een heel
belangrijke rol spelen in de gezondheid, afweer, spijsvertering en gewicht. En ja, zelfs in

Huize Heelwijk
Mozartlaan 2, Heesch
Kamer 0.044 bgg
Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871
Iedereen is op afspraak welkom
Website: www.peduca.nl

E-mail: info@peduca.nl

Behandeling van alle voetproblemen

je gemoedstoestand. Als deze
darmflora niet in evenwicht is,
gaan de ‘slechte bacteriën’
de overhand nemen.
Een
opstapeling
van gifstoffen en
zogenaamde
‘stille ontstekingen’ (voorlopers
van chronische
ziektes), een verstoorde spijsvertering, verstopping
en een verlaagde afweer zijn het gevolg. Gifstoffen
circuleren door de bloedbaan
en worden voorlopig opgeslagen op plaatsen waar het zo
min mogelijk kwaad kan.

kingen op te slaan. Dan voel je
je beter, gezonde darmen zorgen namelijk voor aanmaak
van serotonine (het
stofje waar je blij
van wordt).

Dagelijks ‘levende’
voedingsmiddelen
en gezonde
vetten

Als de darmfunctie optimaal is,
dan is het hele lichaam in balans. Dan heb je bergen energie, het lichaam hoeft immers
niet te vechten tegen de ontstekingen. Dan is je gewicht in
balans, je darmen bepalen je
behoefte aan suiker en je verzadigingsgevoel. Dan is je huid in
goede conditie, het hoeft geen
afvalstoffen te lozen of ontste-

Ik zal het nog
sterker
vertellen; de juiste
darmflora zorgt
ervoor dat je lichaam minder calorieën uit je voedsel opneemt, je minder vet opslaat en
minder hongeraanvallen hebt!
Door dagelijks ‘levende’ voedingsmiddelen en gezonde
vetten te eten en bij iedere
maaltijd en ieder tussendoortje
eiwitten te eten en de suikers
sterk te minderen, draag je bij
aan een gezonde darmflora.
Probiotica helpt de darmflora
weer opbouwen. Ervaar en zie
maar eens wat er dan gebeurt.

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

Vernieuwd logo maar nog steeds de hoge
kwaliteit van zorg zoals u van ons gewend bent
HEESCH - Het is 20 jaar geleden dat Nana Steins als fysiotherapeute afstudeerde. “Nu, na 25 jaar bezig
te zijn met dit geweldige vak, werd het tijd om mijn naam aan het bedrijf te verbinden”, zegt Nana Steins
vol trots. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in vernieuwende behandelmethoden en concepten. Daarom durven we nu met trots te zeggen dat Fysio Steins Hoogstraat de gespecialiseerde fysiopraktijk is voor artrose klachten, chronische pijn, reuma, fibromyalgie, hoofd(pijn), nek- en kaakklachten.

spierspanning van de lage rugspieren gereset, op het moment
dat die acuut zijn verkrampt. Als
iemand, die geen klachten heeft
voorover buigt, spannen rugspieren volgens een vast patroon

een samenwerking aangegaan
met sportschool Maximum, die
onze visie, van kwalitatief hoge
zorg voor hun klanten, ondersteunt.
Vanaf mei zal Raoul van Gerven

MeT TroTS DraGen We vijF STerren
oP onze beDrijFSkleDInG

Team Fysio Steins Hoogstraat

Nana is samen met Mariken en
Raoul bijgeschoold in de hoofdhals regio. Dit zijn specialistische
behandelmethoden die niet iedere
manueel/fysiotherapeut
mag uitoefenen.
We hebben maar liefst drie
oedeem fysiotherapeutes, Inge,
Amoy en Nana, die de cliënt begeleiden bij de oedeem (oncologie) fysiotherapie. Toch lukt het
ons om kleinschalig te zijn, met
een huiselijke sfeer, waardoor er

een direct en fijn klantencontact
is, met zorg op maat.

van één van de drie ATM2@ die
er in Nederland staan.

Maar door onze PLUS status,
draaien we in de wereld van
fysiotherapie al zes jaar mee op
het hoogst haalbare niveau, wat
de zorgverzekeraars zeer waarderen. Met trots dragen we de vijf
sterren op onze bedrijfskleding.

Wat is de ATM2@?
ATM staat voor Active Therapeutic Movement, onderdeel
van het Mulligan Concept, waar
Mariken de manuele therapeut
is en door Amoy en Raoul wordt
ondersteund. De ATM2@ is een
groot apparaat, waar een patiënt,
met bijvoorbeeld lage rugklachten, in gaat staan. Door het aanspannen van spieren, wordt de

Maar ook voor bekken-en rugklachten bent u bij ons aan het
juiste adres. Wij zijn in het bezit

aan. Als je echter forse rugklachten hebt, waarbij de spieren in
de rug verkrampt zijn, is dat patroon (tijdelijk) verdwenen. De
spieren spannen dan allemaal tegelijk aan en de hele rug zit vast.
De patiënt gaat tegen het grote kussen staan en door middel
van banden, wordt de lage rug
zodanig gefixeerd tegen dit kussen, dat de patiënt zonder pijn
voorover kan buigen. Omdat de
patiënt gefixeerd staat, buigt hij
niet echt, maar het centraal zenuwstelsel denkt dat dit wel gebeurt. Omdat deze ‘beweging’
zonder pijn gebeurt, komt het
oorspronkelijke aanspanningspatroon van de rugspieren weer
terug. De spierspanning wordt
eigenlijk weer gereset. Dit leidt
direct tot wel 50% minder pijnklachten en spanning in de rug.
Ook kunt u bij ons revalideren
na een operatie of een beweegprogramma volgen.
Onze trainingsruimte kon niet
groeien binnen ons pand en we
willen mensen kunnen trainen,
revalideren en coachen op een
hoog niveau, daarom zijn we

op dinsdagavond zijn inloopspreekuur van 18.00-19.00 uur
op hun locatie houden.
In de nabije toekomst zullen we
ook cliënten met klachten daar
gaan behandelen.
Vanwege deze vele specialisaties
is onze 5-sterrenpraktijk uitermate geschikt voor jong en oud.
Onze openingstijden zijn van
maandag tot donderdag van
8.00 tot 21.00 uur. Vrijdag van
8.00 tot 18.00 uur.

Graag tot ziens bij Fysio Steins
Hoogstraat, op ons vertrouwde adres Hoogstraat 11 in
Heesch, tel. 0412-453608.
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De kerncommissie heeft geen gekozen bestuur,
toch weten wij ons te gedragen!
LOOSBROEK - Vorige week, 14 april, trad Joop Neijs af als voorzitter van de Kerncommissie Loosbroek. “Ik kijk tevreden terug
op een intensieve periode waarin ik veel heb geleerd. Ondanks dat er (nog) geen opvolger is gevonden, ben ik afgetreden, omdat
ik niet onmisbaar ben. Het zijn het bestuur en de klankbordgroep die de beweging samen maken. Daar ligt de kracht. Ik heb mij
destijds kandidaat gesteld als voorzitter, omdat ik niet langs de zijlijn wil roepen hoe het moet. Dat vind ik te gemakkelijk. Ik sta
graag midden in mijn woonkern en wil betrokken zijn bij de leefbaarheid hiervan,” aldus Joop.
Op 10 april 2008 nam Joop het
voorzitterschap over, een jaar
nadat hij bestuurslid was geworden. Joop kon met Wietske Piek,
John van Krieken, Gido Boets en
de later aangeschoven Antoinette Wildenberg verder bouwen
op het stevige fundament dat
er al lag. “Als nieuweling zonder Loosbroekse roots, had ik de
ambitie om de kerncommissie als
krachtig instrument naar buiten
uit te dragen. De kerncommissie vertegenwoordigt het dorp
niet, maar behartigt het algeme-

‘Ik hoop oprecht
dat iemand
opstaat om de
kerncommissie
voor te gaan zitten’

Joop Neijs op een bankje met op de achtergrond de kerk van Loosbroek

Tekst en foto: Hieke Stek
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Men ondervond dat samen in
actie komen, juist voor een kleine kern, heel belangrijk was. Zo
werd de kerncommissie geboren.
Een stichting met niet gekozen
bestuursleden, maar die zich wel
gedragen weet door de inwoners.
Inwoners die op de stichting durven te vertrouwen en die ons wel
weten te bereiken, als daar reden
voor is. Dat werkt zo uitstekend”.
Highlights
“We hebben al veel bereikt: als
initiatiefnemers, maar ook als samenwerkende partners in andere
initiatieven, waarbij we ondersteund hebben. Het dynamische
document IDOP Loosbroek 2009
bijvoorbeeld.
Het plein is nu klaar, maar de
tennisbaan, nieuw te bouwen
woningen, samenwerking tussen
verenigingen en de relatie tussen
overheid en kerncommissie, daar
blijft de kerncommissie alert op.

Sinds de burgerparticipatie op de
agenda staat, zijn wij een meer
volwassen gesprekspartner geworden. Het convenant in 2013
onderschrijft dat.
Ook voor de overheid is het prettiger om één aanspreekpunt te
hebben. Wij rollen het dan wel
uit in onze woongemeenschap.
Er zijn woningenquêtes uitgezet.
We hebben onderzoek gedaan
naar het bestemmingsplan buitengebied, met name richting de
intensieve veehouderij. Niet alleen door onze inspanning, maar
juist door veranderende maatschappelijke visie, heeft dit geleid
tot aanpassing van het beleid.
Om een zorgzame kern in te richten, zijn we een samenwerking
aangegaan met Actief Burgerschap in Heeswijk-Dinther, om
samen de leemtes met betrekking
tot welzijn en zorg op te vullen.
In deze werkgroep blijf ik actief.
Ik hoop oprecht dat iemand opstaat om de kerncommissie voor
te gaan zitten”, besluit hij.

Meivackk
s10ipxicpopauntjes,

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

27 april is

Samen met het dorp
De kerncommissie is 41 jaar geleden tot stand gekomen, omdat
er een voorstel lag om de kleine
kernen ‘op slot te zetten’. “Een
kleine groep inwoners heeft zich
hier toen succesvol tegen verzet.

BAKKER HEEFT U
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ne belang van alle inwoners om
de leefbaarheid van Loosbroek
te behouden, te promoten en te
bevorderen. Dat betekent dat je
alert én goed geïnformeerd moet
zijn over vele zaken, om op een
goede manier te reageren als het
nodig is”.
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MAANDAG T/M ZATERDAG OM 7.00 UUR OPEN
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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parochienieuws
Een luisterend oor bij
rouwverwerking
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het verlies van een ander door de dood, is een ingrijpende gebeurtenis. Misschien wil je
praten met iemand die er speciaal vanuit de kerk is om je te ondersteunen. Vanuit de parochie De Goede Herder zijn er nu in Heesch
twee vrijwillige rouwbegeleiders die, naast de pastores, je kunt bezoeken.
Je dierbare is overleden. Je wereld staat op z’n kop en je wilt
niet teveel leunen op jouw omgeving. De twee vrijwillige rouwbegeleiders kunnen dan een luisterend oor bieden. Omgaan met
het verlies en de draad van het
leven weer oppakken, kost tijd
en energie. In dit puur menselijke
proces kan het geloof een grote
steun zijn en een positieve bijdrage leveren aan het verwerken
van verdriet, het vermogen om
te kunnen rouwen en ook geleidelijk hiervan te herstellen.
Hoe hevig reacties ook zijn, een
rouwende kan zich terugtrekken
of niet de energie hebben om
initiatief te nemen en de telefoon

te pakken. Reden waarom deze
vrijwilligers vanuit de kerk, vanaf 17 mei nu zelf contact gaan
leggen met nabestaanden waarvan zij weten dat zij een dierbare hebben verloren. En als de
rouwende dat als goed beleeft,
kan er geheel vrijwillig, nog eens
een afspraak gemaakt worden.
Heeft de rouwende er geen behoefte aan, dan blijkt dat gauw
genoeg. Ook zij die niet-kerkelijk zijn of zichzelf als niet-gelovige typeren, kunnen bezocht
worden. Dat gebeurt dan op
verzoek. Daarvoor kan gebeld
worden naar het gast team van
de Petrus’ Banden kerk: 0412451215. Voor meer informatie:
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Bernhezefamilieberichten
Je hebt genoten van het leven en wij van jou.
Je hebt ons nu voorgoed verlaten.

Annie van Galen-Geurts
- Anneke -

* Heesch, 31 maart 1946

† Den Bosch, 17 april 2016

echtgenote van

Sjaak van Galen
Sjaak van Galen
Monique en Willie
Yuri
Eugenie en Emiel
Kevin, Danny
Moerbosch 10
5384 MN Heesch
Annie is thuis, waar gelegenheid is om afscheid van haar te nemen
op woensdag 20 en donderdag 21 april tussen 19.00 en 20.00 uur.
De avondwake is op vrijdag 22 april om 19.00 uur in de St. Petrus
Bandenkerk, Kerkstraat 2 te Heesch.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 23 april om 14.15
uur in crematorium Rosmalen, Oude Baan-Oost 170 te Rosmalen.
In plaats van bloemen, zou Annie een gift voor KWF en de Nierstichting zeer op prijs hebben gesteld. Hiervoor staan collectebussen in de kerk en in het crematorium.
Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, graag deze advertentie
als uitnodiging beschouwen.

Communie

Foto: Theo van den Berg

VORSTENBOSCH - Twintig kinderen deden afgelopen zondag de
eerste communie, waarvan twaalf uit vorstenbosch en acht uit Uden
en Volkel.

Wereldjongerendagen
2016 in Krakau
NEDERLAND - De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste
jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de
hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD
betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren
kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral, heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te
worden om nooit te vergeten. Dus wees er bij in juli 2016!
Met Jong Bisdom Den Bosch
naar de WJD Krakau!
Wij nodigen je uit om in juli 2016
mee te gaan naar de Wereldjongerendagen! Vanuit het Bisdom
Den Bosch gaan we met een
16-daagse busreis, via een bijzonder voorprogramma in het
Poolse bisdom Bielsko-Zywiec,
naar de Wereldjongerendagen
in Krakau. De reis wordt georganiseerd in samenwerking met de
VNB.

bisdom Bielsko-Zywiec.
Woensdag 20 t/m zondag 24
juli: days in the Diocese in het
Bisdom Bielsko-Zywiec.
Maandag 25 juli: vertrek naar de
Nederlandse WJD-locatie in of
nabij Krakau.
Dinsdag 26 t/m zondag 31 juli:
Deelname aan de WJD in Krakau
Maandag 1 augustus: per bus
terug naar Nederland.
Dinsdag 2 augustus: aankomst
in Nederland.

Overzicht reisprogramma
Maandag 18 juli: per bus op weg
naar Polen.
Dinsdag 19 juli: aankomst in het

Inschrijving:
Je kunt je inschrijven tot 1 mei.
www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Heesch• •Den
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch
Berlicum
Dungen • Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielsgestel
• Vinkel
Heesch
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch• Vinkel
Berlicum
• Den•Dungen
• Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielgestel
Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Elke week een boek
Bernheze - Medewerkers van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken zijn dagelijks bezig met boeken. In het ‘Jaar van het Boek’
wordt het boek nog eens extra in het zonnetje gezet Elke week
zal een medewerker van de bibliotheek een boek uitreiken aan
iemand in het werkgebied van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (gemeente Bernheze, Landerd, Oss, Veghel en Uden). Een
boek dat persoonlijk geselecteerd is en aangeboden wordt door
medewerkers van de bibliotheek.
In Heeswijk-Dinther overhandigden medewerksters van de
bibliotheek een boek aan de
initiatiefnemers van Stichting
Koorplein, Harrie Muskens en
Edith Haverkamp.
Op 16 april vond de officiële
opening plaats van hun muziekbibliotheek in de Abdij van
Berne in Heeswijk-Dinther, ter
stimulering van het zingen bij
kinderen, jeugd en jongeren op

scholen en in koren. In het infocentrum kunnen dirigenten,
leerkrachten en andere geïnteresseerden terecht voor onder
andere partituren, bundels en
zangspelen. Alles is ook digitaal
op te zoeken via hun website.
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
levert met de zangbundel
Liedjeleuk deel vijf van Bert
Appermont, een bijdrage aan
dit mooie initiatief, want zingen
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Koen Schobbers presenteert
gameprogramma op Fox Sports
Aanbiedingen
geldig
van
1821t/m
2014
Aanbiedingen
geldig
van
t/m2427juli
april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Canadese lapjes Kipchampignon
Heerlijk op de BBQ
Schnitzels
100 gr.

Geneeskunde-student Koen Schobbers analyseert en bespreekt de wedstrijden

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESCH – Koen Schobbers uit Heesch presenteert de eerste editie van de
Dutch College League, een Nederlandse gamecompetitie voor studenten die
door Fox Sports wordt uitgezonden op de televisie.
“Het is super leuk om te presenteren voor Fox Sports”, begint Koen Schobbers (23). De
Heeschenaar is al enige tijd een
goede gamer en deed de afgelopen jaren op game-evenementen veel contacten op. “Een paar
jaar geleden werd ik gevraagd
om ambassadeur te worden voor
de E-sportbond, daarna werd ik

Koen is
uitblinker in
het racespel
Trackmania

door de NOS benaderd voor een
item over gaming en nu dus Fox
Sports. Het is allemaal heel snel
gegaan”, zegt de geneeskundestudent van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Koen, zelf uitblinker in het racespel Trackmania, zorgt tijdens
het programma voor goedlopende gesprekken. Met vier tafelgasten praat hij over het wereldberoemde League of Legends, de
game die de zes deelnemende
teams aan de Dutch College League spelen. Samen met de gasten analyseert en bespreekt hij de
gespeelde wedstrijden, waarvan
ook de samenvattingen zijn te
zien. Het programma is dinsdag
live te zien op Fox en is daarna
meerdere malen te zien via herhalingen.
Niet alleen vind Koen het presenteren van de Dutch College Leage ontzettend leuk, hij is er ook

€ 0,99 4+1 gratis

Diverse gebraden Beefburgers
gehakt
100% rundvlees
100 gr.

€ 1,15

goed in. “Van alle kanten kreeg ik
goede feedback na de eerste aflevering. Iedereen was tevreden.
Maar graag word ik nog beter”,
zegt Koen, die altijd ruimte ziet
voor verbetering. Hij voegt toe:
“League of Legend is een ingewikkeld spel en ik zit op hetzelfde
niveau als de kijker. Het begint
allemaal bij de basics en ik houd
de controle. Ik zorg dat alles goed
loopt”, aldus de gamer.
Iedere dinsdag reist Koen voor de
uitzending van de gamecompetitie naar Hilversum, waar in de
Vue Bioscoop de studententeams
tegen elkaar strijden.
“Ik mis dus een hele dag school”,
zegt Koen. Zijn prioriteit ligt nog
steeds op zijn studie geneeskunde, maar gamen is wel zijn passie.
“Het is moeilijk om te zeggen of
ik later in een witte jas rondloop
of dat ik iets doe met media en
gaming.”

€ 1,25

per stuk

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

SPINAZIE 1 kilo € 1.50
STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.50
TROS-CHERRY TOMAATJES 500 gram € 2.50
Hollandse aardbeien 500 gram vanaf € 1.95
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Tompouce

cadeau: Stichting Koorplein

nu 4 + 1 GRATIS
Natuurlijk ook op koningsdag!

Ze zijn er weer...

4 krentenbollen
voor

1,00

Kokoskoeken
5 +1 gratis

Van Mook

De Echte Bakker

Koningsdag
geopend
van 8.0013.00 uur!

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

is leuk en goed voor de ontwikkeling en vorming van kinderen.
Tips voor andere interessante

initiatieven, organisaties of personen waar het boek naar toe
kan, zijn van harte welkom bij de

lokale bibliotheek.

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo

KBO Bernheze

Voor en door senioren uit Bernheze
tiviteiten die de Zonnebloemvrijwilligers elk jaar verzorgen voor
mensen met een lichamelijke beperking. Mogen zij op uw steun
rekenen?

Koffieochtend
over verzorgd
wonen
Jubileumkampioenen

Jubileum biljarttoernooi KBO
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH – De afgelopen twee weken speelden de
biljarters van KBO Vorstenbosch
een uniek jubileumtoernooi.
Uniek omdat de commissie een
scoresysteem hanteerde om het
toernooi speciaal te maken. Elke
deelnemer speelde in de voorronden drie wedstrijden. Elke carambole boven de persoonlijketarget leverde bonuspunten op.
Na de acht speelavonden werden op vrijdag 15 april de finales
gespeeld.
Het was bloedstollend om te zien
hoe goed iedereen daar stond te
spelen. Uiteindelijk kwamen Jan
van Kessel en Jan van Grunsven
in die hoofdfinale. Daarin startte Jan van Grunsven sterk, maar
toen zijn opponent op stoom
kwam, was er geen houden
meer aan en werd Jan van Kessel
de jubileumkampioen.
Einduitslag: 1e Jan van Kessel, 2e Jan van Grunsven, 3e
Joep van Creij en 4e Gerrit van
der Zanden. Het troosttoernooi
werd gewonnen door Jos van de
Lisdonk.
Namens de KBO mochten de
vrijwilligers elke avond gratis
koffie schenken. Op de laatste
avond kregen de aanwezigen

twee consumpties extra aangeboden en werd er met feestelijke
hapjes rondgegaan.
KBO Vorstenbosch bedankt de
commissie, bestaande uit Jos
van de Lisdonk, Udo Alma, Tini
Daandels en Jan van Grunsven,
voor de voortreffelijke organisatie. Samen met de biljarters en
de vrijwilligers was het een zeer
geslaagd jubileumtoernooi.

Lotenverkoop
Zonnebloem

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/
VORSTENBOSCH - Vanaf eind
april gaan de vrijwilligers van de
Zonnebloemafdeling HeeswijkDinther-Loosbroek-Vorstenbosch
loten verkopen à € 2,- per stuk.
Dat doen zij in het kader van de
Nationale Zonnebloemloterij.
Deze loterij vormt één van de
belangrijkste inkomstenbronnen
voor De Zonnebloem.
De opbrengst is volledig bestemd
voor het bezoekwerk, de dagjes
uit, de vakanties en de andere ac-

HEESWIJK-DINTHER - Op donderdag 28 april, van 10.00 tot
11.30 uur, is er in CC Servaes
weer een koffieochtend. Deze
keer gaat het over ‘verzorgd
wonen’ op Laverhof.
Cunera/De Bongerd is niet alleen een verzorgingshuis, maar
biedt ook de mogelijkheid om er
zelfstandig, maar met de mogelijkheid tot verzorging dichtbij,
te kunnen wonen in een appartement. Bij Laverhof noemt
men dat het project Verzorgd
Wonen. Bij veel mensen is dat
al wel bekend, maar er is ook
nog veel onduidelijkheid over de
voorwaarden waar je aan moet
denken als je daar belangstelling voor hebt. Wat wordt onder verzorgd wonen verstaan,
wie komt er voor in aanmerking,
wat heeft Laverhof te bieden en
wat gaat dat kosten? Op verzoek van KBO Dinther zullen
Rini Verstraaten van het Cliëntenbureau en Jacqueline van
Eijk, teammanager, tijdens deze
koffieochtend met een presentatie duidelijkheid geven en zal er
ruim gelegenheid zijn om vragen
te beantwoorden.
Gastvrouwen Janny, Nelly en
Anny staan weer klaar om iedereen die belangstelling heeft te
ontvangen, met een kopje koffie. Iedereen is harte welkom.

KBO Heesch
presenteert met
trots vier nieuwe
duofietsen
HEESCH - Het zaaltje van Zorgcentrum Heelwijk was op vrijdagmiddag 15 april vol met
KBO-leden, genodigden en
Heelwijk-bewoners. Allen kwamen voor de officiële presentatie van de vier nieuwe duofietsen, die gekocht konden worden
dankzij subsidiegelden van de
acht sponsors: Stichting Bavo,
Heemstede, Fonds Nutsohra,
Fonds verstandelijk gehandicap-

ten, Fundatie Luden van Stoutenburg, Oranjefonds, Stichting
Het R.C. Maagdenhuis, Stichting Brentano, Kansfonds en Stg.
Welzijn Senioren.
De vier nieuwe fietsen stonden,
omringd door spandoeken en
ballonnen, voorzien van de namen van de gulle gevers, buiten
te pronken, gereed voor gebruik.
Het project begeleid fietsen van
de KBO Heesch gebruikt de
duofietsen om mensen met een
beperking een fijn fietstochtje te
bezorgen. Deelname is niet beperkt tot KBO-leden. Iedereen
die er zelf niet (meer) op uit kan,
komt in aanmerking. Dat deze
activiteit ook populair is onder
de Heesche bevolking, blijkt uit
de vele groetende en zwaaiende
mensen.
De officiële presentatie werd ingeleid door voorzitter Kuijlaars,
die iedereen welkom heette en
een aantal mensen in het zonnetje zette zoals: Theo van Loosbroek, Adriaan van Nistelrooij
en Harrie van de Ven, die zorgen
voor klein fietsonderhoud en de
roosters. De initiatiefnemers van
de sponsoractie: Jo van Kreij, Wil
de Jong en Piet Schalken werden
ook hartelijk bedankt.
Wethouder Glastra van Loon
verrichtte ‘de onthulling’ van
de fietsen en benadrukte de belangrijke functie van de KBO in
de gemeenschap, die concreet
tot uiting komt in een activiteit
als begeleid fietsen. De afgevaardigde van KBO Brabant, de
heer van Erp, benadrukte het
belang van gezond bezig zijn,
sociaal contact onderhouden,
weg uit die eenzaamheid en genieten van de natuur.

Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

ANTIEK
STOFFERING
DE WITTE BOERDERIJ
www.witteboerderij.nl
Hezelaar 2 - Sint Michielsgestel

073 – 5512778

Bets van de Broek

NISTELRODE - De uitslag van de
vijfde laddercompetitie was voor
velen een complete verrassing.
Bets van de Broek zei dat de laatste drie hele goede scores, haar
tot winnaar hadden gemaakt.
Zij behaalde een gemiddelde van
57.50%. Op de tweede plaats,
met een score van 56.98, eindigde Ied van Pinxteren en een derde plaats was voor Maria Pittens,
met 56.96%. Nog niet eerder lagen de scores zo dicht bij elkaar.
Er waren bloemen voor Bets en
uiteraard een eervolle vermelding
voor Ied en Maria.
Wil je inlichtingen over deze KBO
activiteit dan kun je contact opnemen met Willy Muytjens,
tel. 0412-613417.

Taxi van Lieshout

WOONDECORATIE

Abdij van Berne

Uitslag van de
vijfde laddercompetitie van
KBO bridge
Nistelrode

Daarna werd een spandoek ont-

MEUBELEN,

RESTAURATIE EN

huld met de namen van de acht
sponsoren en fietsten de vrijwilligers met hun passagiers weg
voor een eerste rit.

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

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
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Huishoudelijke hulp die zekerheid en kwaliteit biedt!
HEESWIJK-DINTHER - Sharon van Stiphout–van den Broek uit Heeswijk-Dinther springt met haar nieuwe onderneming ‘Huishoudelijke Hulp’ in op een grote vraag uit de markt. “Ik werkte in een thuishulp-

‘Goed
schoonmaken
is
een vak apart
’

organisatie die failliet is gegaan. Toen ik er werkte, merkte ik dat veel klanten niet tevreden waren. Zelf
vond ik ook dat er veel verbeterd kon worden in het bieden van huishoudelijke hulp. Goed schoonmaken is een vak! Daarnaast hoorde ik in mijn omgeving dat veel mensen op zoek zijn naar een goede
hulp, die zekerheid én kwaliteit kan bieden. Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben voor
mijzelf begonnen.
Van strijkservice tot huishoudelijke hulp. Werken jullie beiden
en heb je geen tijd voor huishoudelijke taken? Behoort schoonmaken niet tot jouw prioriteiten
of wil je gewoon tijd hebben
om leuke dingen te doen en wil
je wel dat jouw huis er fris en
schoon uitziet? Ben je fysiek niet
meer in staat om goed schoon te
maken? Heb je een hekel aan of
geen tijd voor strijkwerk? Dan
kun je mij bellen!
Voor € 16,75 per uur kunnen we
je helpen bij alle huishoudelijke
taken op het moment dat het
jou goed uitkomt. Als je contact
opneemt, kom ik op huisbezoek
om te kijken hoeveel uren er nodig zijn. Aan de hand hiervan ga
ik een medewerker bij je inplannen, waarmee je samen nog een
takenlijst gaat invullen. Je weet
zo precies wat er gedaan wordt
en de lijst werkt ook prettig als
checklist.

Tekst: Hieke Stek

Ook voor een eenmalige schoonmaak ben je bij ons aan het juiste adres. Wil je bijvoorbeeld
na een feest even goed door je

huis heen? Met een schoon huis
de lente in? Ga je verhuizen en
moet het oude en/of nieuwe huis
schoongemaakt worden? Ook
dat kan geregeld worden.”
“Ik wil mijn medewerkers inzetten in het dorp waar ze wonen
en waar de klant woont: in jouw
dorp - uit jouw dorp. Taal moet
geen barrière zijn in de afspraken
die onderling gemaakt worden

tevreden zijn, dan zet ik iemand
anders in.
Zoek jij een leuke, afwisselende
baan? Ben je flexibel, kun je goed
zelfstandig werken, heb je ervaring en inzicht in huishoudelijke
werkzaamheden? Als je verantwoordelijkheid durft te nemen,
solliciteer dan gerust. Je wordt
conform een CAO uitbetaald en
je bent netjes verzekerd”, besluit
Sharon.

Een nieuw bedrijf,
biedt nieuwe kansen!
met betrekking tot de huishoudelijke taken. Ik wil betrouwbare mensen inzetten, die door mij
gescreend zijn.
Dat geeft een veilig gevoel voor
iedereen. Zoek je huishoudelijke
hulp die zekerheid, kwaliteit én
continuïteit biedt, neem dan contact met mij op. Natuurlijk moet
het onderling ook klikken. Maar
mocht je uiteindelijk toch niet

Voor meer informatie kun je contact opnemen met HD Huishoudelijke Hulp: 06-304 63741 of een
kijkje nemen op de website:
www.hd-hh.nl.

ZELF ZAAIEN EN PLANTEN

VERS UIT EIGEN TUIN
Zaai nu alle soorten zaden
Dahlia’s

diverse kleuren

Alle soorten
groentenplanten:
tomaat,
komkommer,
paprika, peper,
courgette,etc.

Vele soorten kruiden

Wij zijn
elke vrijdag
en zaterdag
open
van 9.00 tot
17.00 uur

van den Elzen - Zadenwinkel.nl
Weerscheut 18, Vinkel • 073-5321293

www.zadenwinkel.nl

Nieuw bij Gastronomia Italiana
• Siciliaanse wijnen
• zachte nougat uit Piemonte
• 12 jaar gerijpte balsamica
• salami napoletana
• pasta sauzen
• tafel keramiek
• nieuwe smaken schepijs en nog veel meer

liana,
Gastronomia Ita
alzaak
ia
c
e
p
s
e
s
n
a
a
li
a
dé It
.
bij u om de hoek
Uitgeroepen tot gezelligste winkel
van Bernheze
Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M
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Kom jij ook een
bezoekje brengen
aan ons mooi Nisserois
Scoutingterrein?
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In Holland staat een huis:
de leukste Nederlandse liedjes,
versjes en verhalen

Dit oer-Hollandse voorleesboek bevat een leuke verzameling van verhaaltjes, liedjes en versjes van lang geleden tot modern, met één centraal
thema: Nederland. Met Jip en Janneke, Dikkertje Dap, Nijntje, Ot en Sien,
Boer Boris, Kikker en Woezel en Pip. Deze vertrouwde personages komen
allemaal voorbij. Avonturen over schaatsenrijden, hagelslag en Koningsdag, voor elk moment is er wel een passend verhaaltje te vinden.
Het voorleesboek is al een plaatje om naar te kijken. De kaft van het
boek heeft de uitstraling van een tegeltje met Delfts blauw. De kleurrijke
illustraties en kijkplaten van bekende Nederlandse illustratoren maken het
een feest om door te bladeren. Wie opgroeit met dit voorleesboek, raakt
al jong vertrouwd met het mooiste uit de Nederlandse jeugdliteratuur.

NISTELRODE - Scouting Mira ceti houdt haar jaarlijkse open
dag op zaterdag 23 april. vanaf 10.00 tot 12.00 uur heeft elke
speltak een leuke activiteit voor je in petto.
Ben je de uitdagingen
van de Bevers, Welpen, Scouts en Explorers aangegaan?
Dan ligt er bij de info-stand een leuk presentje voor je klaar.
Natuurlijk kan je daar
ook meer informatie
krijgen over de Scouting.
Scouting, de grootste
jongerenorganisatie
van Nederland, is er
voor iedereen, Scouting Mira Ceti telt 200
leden.

Klasse-RT: Leerproblemen
aanpakken vanaf de basis
Op een andere manier kijken naar leerproblemen
NISTELRODE – Heeft uw kind moeite met concentreren, lezen,
schrijven, rekenen en/of motorische problemen? En heeft u al van
alles geprobeerd?

Er zijn speltakken voor
diverse leeftijdsgroepen, vanaf 4 jaar. Nieuwe (jeugd)leden zijn
altijd welkom. Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
onze leidingteams willen komen versterken.
Scouting Mira Ceti laat je daarom graag kennismaken met onze
club bij ons Scoutcentrum Achter de Berg.

‘Wij zijn heel rijk thuis,
want we hebben twee goudvissen’

De oorzaak van leerproblemen
zou Neuro Ontwikkelings Vertraging (NOV) kunnen zijn. Dat wil
zeggen, dat kinderen een vroege
ontwikkelingsfase (reflex) hebben overgeslagen of niet goed
hebben doorgemaakt.
Sinds kort is Jeanine Maas van
Klasse-RT gecertificeerd INPP
Reflex Integratie Therapeut. De
ontwikkeling van de reflexen
is het fundament van de ontwikkeling van een kind. Op het
moment dat een reflex niet goed
geïntegreerd is, kan de daarop
volgende ontwikkeling vertraging oplopen of helemaal niet
ontstaan, waardoor een kind

Meld uw zoon of dochter nu aan!

• Studievaardighedentraining
• Concentratietraining
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Brugklastraining

Meer informatie en aanmelden

www.opdidakt.nl

Opdidakt Heesch| Schoonstraat 23 | 0412 450 228
heesch@opdidakt.nl

Wilt u weten of er bij uw kind
nog reflexen aanwezig zijn die
uw kind belemmeren in de ont-

Individuele begeleiding
Begeleiding in kleine groepjes
Gegarandeerd persoonlijke aandacht
Remedial Teaching op maat!
Jeanine Maas (Master SEN)
Nistelrode
0412-617144/ 06-17188290
www.klasse-rt.nl.

Ben je al vaker bij jongerencentrum checkpoint geweest? Dan weet
je dat er weer een spektakel aan zit te komen!

START in de week van 9 mei 2016 (week 19)

• Begeleiding rekenen

leer- of gedragsproblemen ervaart.
“INPP Reflex Integratie Therapie is naast remedial teaching en
studiebegeleiding een zeer waardevolle aanvulling op de begeleiding van leerlingen in mijn
praktijk!” aldus Jeanine Maas.
“Kinderen leren en concentreren beter door te bewegen!” De
INPP methode gaat uit van het
idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide
reflexen. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze
reflexen zich alsnog ontwikkelen,
waardoor de problemen afnemen en zelfs kunnen verdwijnen.
De INPP-Reflex-Integratie-Therapie is in de eerste plaats gericht
op kinderen vanaf 7 jaar met een
leer-of gedragsprobleem en is
prima te combineren met remedial teaching.

wikkeling? Neem dan contact op
met Klasse-RT voor een vrijblijvend intakegesprek. Ook voor
remedial teaching, studiebegeleiding, studievaardigheden, coaching,
werkgeheugentraining,
dyslexie-screeningstest,
faalangst-reductietraining,
workshops, cursussen en presentaties
bent u bij Klasse-RT aan het juiste adres.

De Checkpoint open dag!

Groepstrainingen

• Begeleiding lezen en spellen

Prentenboekentip

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088- 3742599
info@sociaalteambernheze.nl

Dit jaar is de open dag op 4 mei van 12.00
tot 17.00 uur, voor groep 6, groep 7 en
groep 8.
Niet alleen de kinderen, maar ook ouders
zijn van harte welkom om eens een kijkje
te nemen bij het jongerencentrum. Koffie
en thee staan klaar! En voor de kinderen
hebben we uiteraard ranja!
Ben je nog niet bekend met het jongerenwerk, dan is dit dus een mooi moment om
eens een kijkje te nemen. Wij staan voor
je klaar om vragen te beantwoorden en
bovenal om een mooie dag te verzorgen
voor de kinderen.
Springkussens staan paraat, een make-up styliste voor de meiden,
met daarop aansluitend een foto-shoot, een pannaveld wordt opgezet en bovendien is er een secret guest die een workshop Freestyle voetbal zal geven!
De entree is natuurlijk gratis!
Wij zien jullie allemaal graag op 4 mei bij Checkpoint.
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openingsweekend 28-29-30 april en 1 mei
Bij DiO - THE READ SHOP – PRiMA SPARkLiNG

openin
g
28 april

met
openingsacties
Kristel is trots op het nieuwe assortiment

NISTELRODE – Sparkling, de bijzondere winkel, van drogist tot boekenwinkel, introduceert 28 april het
nieuwe assortiment van Prima. Huishoudelijke en cadeau artikelen worden aangevuld op de schappen
van Sparkling aan de Parkstraat. Van donderdag 28 april tot en met zondag 1 mei zijn alle belangstellenden welkom bij DIO drogist/The Read Shop en de nieuwe Prima, waarbij iedereen van openingsacties
kan genieten. Houd de brievenbus in de gaten.
En ook na 1 mei kunnen klanten
uiteraard in het nieuwe gedeelte
terecht, voor alles op het gebied
van huishoud en speelgoed. Ook
kunnen producten die niet in het
reguliere assortiment zijn opgenomen, besteld worden.
Sparkling
Kristel van Dijk, de eigenaresse is
blij dat de Nisseroise mensen het
Marskramer assortiment in Nistelrode niet hoeven te gaan mis-

sen, daar zorgt het Prima-assortiment nu voor. Het ongebruikte
gedeelte van 120 m2 aan de achterzijde van de winkel heeft een
perfecte invulling gekregen.
Met meer dan 4.000 producten
is Prima dé complete winkel voor
onder andere schoonmaakartikelen, huishoudelijke apparaten,
serviezen, bestek, glasserviezen,

Openingsacties
Met de Prima openingsflyer in
de brievenbus, zijn de openingsacties bekend en zorgen Wendy,
Maureen, Mary, Laura en Kristel
ervoor dat er tijdens de afsluitende dag van de openingsactie; op
de open zondag 1 mei van 12.00
tot 17.00 uur, een hapje en een
drankje klaarstaan. Kristel: “Met
behulp van vele familieleden en

met meer Dan 4.000 proDucten is
prima DÉ complete winkel voor
HuisHouD en caDeau artikelen
pannen, keukengerei en nog
veel meer. Met gerenommeerde
merken, waaronder Philips, Tefal,
BK, Brabantia, Leifheit, Curver
en nog vele andere, heeft Prima
altijd een zeer afwisselend assortiment huishoudelijke en cadeau
artikelen. Daarnaast wordt er ook
een assortiment speelgoed opgenomen.

Weijen 11
Nistelrode
0412-612764

vrienden, die ik via deze weg ook
allemaal nogmaals wil bedanken,
hebben we een mooie winkel
gecreëerd in de ruimte die eerst
leeg stond. Veel mensen zullen
verrast zijn hoe groot de winkel
nu is.”
De inwoners van Nistelrode
kunnen niet meer om Sparkling

heen, midden in het winkelcentrum, met een ruime, gratis parkeergelegenheid voor de deur,
zal deze aanvulling voor vele extra klanten zorgen. Dit gaat een
enorme bijdrage leveren aan het
koopgedrag van de inwoners die
voor alles in Nistelrode terecht
kunnen.
De opening van de Prima is donderdag 28 april, waarmee een
bijzonder en feestelijk weekend
start. De open zondag op 1 mei
is de laatste dag waarop men kan
profiteren van de openingsacties - op = op - onder het genot
van een hapje en drankje. Tevens
wordt er een loterij gehouden
waarmee klanten kans maken op
mooie prijzen.
dio/the read shop/
prima sparkling
Parkstraat, Nistelrode –
www.sparkling-nistelrode.nl.

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE WÉL WERKT!

Kerkstraat 26
Heesch
0412-451004

LENTE
TIJD VOOR
S
KRIEBEL NIEUWE COUPE?
Voor meer info bij kapsalon van Dinther

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

LEDERZAAK
VERHAGEN
ALL REAL LEATHER

SINCE 1981
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Koningsdag in Bernheze!
Koningsdag Heeswijk-Dinther
programma 27 april

oranjefestijn
Vorstenbosch

Het Oranjecomité Heeswijk-Dinther heeft op 27 april weer een dagvullend programma voorbereid.
De dag begint om 9.30 uur met een koningsviering in de Sint willibrorduskerk in Heeswijk. ‘warm
hart’ is het thema van de viering.

Dinsdag 26 april Koningsavond en –nacht
18.30 – 20.00 uur Beachvolleybal of beachvoetvolleybal
20.00 uur
BBQ voor iedereen
20.30 uur
Huldiging (nieuw) gedecoreerden
21.00 uur
Tijd voor een feestje

Aansluitend aan de viering, zal het Sint-Willebrordusgilde en
de Koninklijke Fanfare Sint-Willibrord, samen met veel kinderen en hun versierde (loop)fietsen, bolderkarren en buggy’s, in
optocht naar het marktplein vertrekken. Vanaf het kerkplein
van de Servatiuskerk zullen om 10.00 uur de Harmonie Sint
Servaes en het Sint Barbaragilde richting Plein 1969 vertrekken.
Om 10.30 uur vindt hier de aubade plaats. Een afgevaardigde
van burgemeester en wethouders van Bernheze zal, namens
zijne Majesteit de Koning, de felicitaties van alle aanwezigen
in ontvangst nemen. De fanfare en harmonie zullen een aantal marsen, waaronder het Wilhelmus, spelen. De gilden zullen
een vendelgroet brengen. Aansluitend mogen de kinderen die
hun fiets hebben versierd, een klein cadeautje uitzoeken.

Het Oranje Comité
H�swijk-Dinther
wenst ieder�n �n
fijne Koningsdag toe!

Het middagprogramma van de Koningsdag vindt wederom plaats op en om Plein 1969. Voor jong en
oud is tussen 13.30 en 17.00 uur veel te beleven. Basisschoolkinderen uit Heeswijk-Dinther kunnen
speelgoed/spulletjes, waar ze zelf op uitgekeken zijn, verkopen op de kinderspullenmarkt. Op het
marktplein is het ‘Oranje’ attractiepark geopend. Voor alle kinderen zijn er leuke spelletjes, van klomplopen, bazuinblazen, vendelen, je laten schminken tot een hindernisbaan!
Dit alles is te horen en te zien vanaf het terras, waar het goed toeven zal zijn!
Voor alle bewoners van Laverhof zal Gerry van Houtert, de enige nog optredende Heikrekel,
’s-middags om 14.30 uur in de Tuinzaal van Cunera een optreden verzorgen.
Natuurlijk ontbreekt de fietstocht niet. Er is een fietstocht van bijna 35 km uitgezet. Onderweg is er
een post waar de fietsers voorzien worden van een heerlijk kopje thee of koffie. Start en inschrijving
tussen 13.30 en 14.30 uur op het feestterrein nabij de bibliotheek.
www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl.

Woensdag 27 april Koningsdag
10.30-12.00 uur Fietstocht (starten tot 12.00 uur)
14.00 uur
Zeskamp
15.00 uur
Activiteit voor kinderen van 1 t/m 6 jaar
19.00 uur
Prijsuitreiking
19.00 uur
tot... naborrelen

OranjecOmité LOOsbrOek!

26 apriL: cOLOr run
20.00 uur
aansluitend koningsnacht bij café kerkzicht met Dj.
Graag in oranje kledij of versiering!

27 apriL: kOningsDag
ag
Graag indij
le
r
o anje k ring!
ie
s
r
e
v
f
o

8.00 uur: vlaggen uit.
9.30 uur: start versierde fietsroute
voor de (basisschool)kinderen.

10.00-11.30 uur: kinderrommelmarkt op het pleintje.

Aanmelden kan via oranjecomite-loosbroek@hotmail.com o.v.v. rommelmarkt.

10.30-12.00 uur: gratis bingo bij De Wis
met leuke prijsjes

11.00 uur: (gratis) Draaimolen voor de kinderen!
13.30 uur: start fietsroute

van +/- 25 km voor volwassenen (er is ook een kortere route)

gratis versgebakken pannenkoeken!
17.00 uur: einde activiteiten.
ang

Veel plezier en vergeet niet na zonsonderg
de vlag weer binnen te halen.
Volg ons op Facebook en Twitter! @oranjecomite
flyer A5 koningsdag 2016.indd 1

Koningsdag Heesch
Een feest voor jong en oud
Met de traditionele reveille, het hijsen van de vlag, de kinderoptocht met de versierde fietsen, de
kinderspelen en de vrijmarkt in de ochtend, is de start van de dag al gezellig. Vanaf 13.00 uur hebben we ook vermaak voor de ouders: Qualawaai heeft beloofd er een feestje van te maken! Voor de
kinderen is er dan uiteraard nog van alles te beleven!
Deelname aan de vrijmarkt is gratis en je hoeft niet aan te melden van tevoren. Vanaf 10.00 uur mag
je jouw spullen uitstallen. Je kunt je voor aanvang melden bij de organisatie voor een plekje.
PROGRAMMA 27 APRIL:
6.00 uur - Reveille door Fanfare Aurora
9.30 uur - Verzamelen kinderfietstocht op De Misse
9.45 uur - Opening Koningsdag
10.00 uur - Start kinderfietstocht
10.30 uur - Start vrijmarkt en kinderspelen op De Misse
12.00 uur - Prijsuitreiking kinderfietstocht
13.00 uur - Einde kinderspelen. De vrijmarkt en het luchtkussen blijven open.
Optreden Qualawaai
15.30 uur - Einde Koningsdag 2016

25-03-16 10:40

Koningsdag
Loosbroek
26 en 27 april
Op de avond voor koningsdag start om 20.00 uur een sportief,
maar vooral kleurrijk spektakel op het Dorpsplein in Loosbroek.
De colorRun is bedoeld voor iedereen van 12 jaar en ouder, die
zin heeft om wandelend, joggend of hardlopend een feestelijk
en muzikaal parcours af te leggen, waar je wordt bestrooid met
gekleurd poeder.

Ben jij klaar voor �n kleu�ijke ervaring?
Het gaat niet om de snelste tijd, iedereen mag meedoen, plezier
telt! De afstand is 1,7 km en de route mag meerdere keren gelopen worden. Opgeven is niet nodig, maar voor de eerste 50
deelnemers stellen we een gratis zakje kleurenpoeder beschikbaar.
Na afloop van de ColorRun is er een koninklijke afterparty op en
rondom het Dorpsplein.
Voor vragen of info kan je terecht bij
oranjecomite-loosbroek@hotmail.com.
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Programma Koningsdag
Nistelrode
9.45 uur:
10.00 uur:
•
•
•
10.30 - 13.00 uur:
10.45 uur:
13.00 uur:

Ontvangst op het Raadhuisplein bij Eetcafé ‘t Pumpke
Welkomstwoord Stichting viering Koningsdag Nistelrode
Opening door burgemeester of wethouder
De fanfare speelt het Wilhelmus en tegelijkertijd worden de vlaggen gehesen door
twee gildeleden
Het gilde brengt een vendelgroet
De fanfare speelt nog enkele nummers
Spelletjes op het Raadhuisplein
Bijeenkomst in Partycentrum ’t Maxend van alle oud- en nieuw gedecoreerden
woonachtig in Nistelrode.
Vrijmarkt op het Tramplein en Raadhuisplein

Mitra ‘t Heuveltje
Heesch
Openingstijden:
Maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag
9.30-18.00 uur
Vrijdag 9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

mannenkoor De Karawanken
zingt op het oranjeconcert

BERNHEZE - Op Koningsdag, woensdag 27 april, zingt Mannenkoor De Karawanken
tijdens het Oranjeconcert in CC De Pas. Het Mannenkoor, gevestigd in Uden e.o.
is in 1977 in Volkel ontstaan en is uitgegroeid tot een groot mannenkoor in regio
Noordoost Brabant, met momenteel ruim 60 leden. Ook uit Heesch zijn een aantal
leden afkomstig. De naam ‘De Karawanken’ is ontleend aan een gebergte uit het
gebied waaruit aanvankelijk het repertoire (Slavisch- en Duitstalig) vandaan kwam.
Het koor zingt een uitgebreid repertoire,
met name liederen in vele talen, uit het
klassieke en hedendaagse repertoire, alsook diverse opera- en musicalwerken.
Daarnaast is er ook een klein religieus
programma, met enkele meerstemmige
missen, negrospirituals en kerstliederen.
Uiteraard geeft de factor gezelligheid ook
een extra dimensie aan het samen zingen, niet in het minst tijdens de wekelijkse repetitie, die gehouden wordt op donderdagavond van 20.00 – 22.15 uur in
’De Sprong’, Aert Willemstraat, te Volkel.

Het concert in De Pas wordt gegeven
onder andere ter ere van de mensen uit
Bernheze, die bij gelegenheid van Koningsdag een koninklijke onderscheiding
ontvangen en hen die in het verleden een
koninklijk lintje hebben gekregen.
Hier zingt het koor een gevarieerd programma over vrede, lente en de liefde.
Maar uiteraard komen ook feestelijke en
luchtige liederen aan bod. Mannenkoor
de Karawanken staat onder leiding van
dirigent Marcus de Haard en wordt aan
de piano begeleid door Frans van Tuijl.

3+1
gratis
oranjetompouce
koningsdag 2016
Schoonstraat 2, Heesch
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MOOI

BUITEN THUIS

LEVEN BELEEF

Een klein stukje Italië in Schaijk

SCHAIJK – Het was druk zondag op de Italiaanse dag bij Rinus en Marian van Tuinplanten Verstegen. Het assortiment tuinplanten is het sterkste punt van het ondernemende
echtpaar en nu uitgebreid met een grote keuze aan hang- en kuipplanten, geraniums en perkplanten. Deze dag was er heerlijke Italiaanse koffie, pizza’s en ijs...

Column
Tokonoot

FeeSTeLIJKe
PreSenTATIe
TOKOnOOT

Tijdens een feestelijke presentatie
in De Toren in Heeswijk-Dinther,
ziet op zondag 24 april Tokonoot
het levenslicht. Tokonoot is een initiatief van Toon Konings
waarbij de walnoot centraal staat. Hiervoor verzamelde hij de
lekkerste walnoten uit de regio, selecteerde ze op natuurlijke
wijze en op diverse zorgboerderijen helpen mensen met een
verstandelijke beperking de walnoten met plezier te kraken
en sorteren. Het vruchtvlees gaat dan naar de Kilsdonkse molen waar er een verfijnde walnootolie van wordt geperst. Het
bijproduct, wat overblijft na het persen, is perskoek. Na een
fijne maling worden hier heerlijke koekjes (Nootgevallen) van
gebakken door bakkerij Doomernik. Ook is het meel thuis te
gebruiken voor bijvoorbeeld in de appeltaart of cake, of als
basis voor een smoothie. De tussenschotjes zijn zeer geschikt
voor het maken van lekkere thee en de notenschelpen zijn geschikt voor het persen tot brandbare briketten of als bodembedekking in sier – of groentetuin.
Alle walnootproducten van Tokonoot worden zondag gepresenteerd en zijn los of in pakketjes te koop. Iedereen is hierbij
van harte welkom. Aanvang 15.00 uur in De Toren, Torenstraat
12 in Heeswijk-Dinther. Voor meer info: www.tokonoot.nl

mogelijk vierkante metertuintje
voor basisschoolkinderen
HEESWIJK-DINTHER - Wil je ook weleens je eigen gekweekte tomaatjes eten? Of heb je alle moestuintjes van de AH gespaard, maar heb je geen plek om ze te laten groeien? Zit je op de basisschool, dan
maak je kans een vierkante metertuintje gratis te kunnen adopteren, om zelf je groente te kweken.

De Ontmoetingstuin heeft deze
kleine tuintjes speciaal voor kinderen opgezet. Kinderen kunnen

UIT EIGEN KWEKERIJ

KONINGSDAG
Van Grinsven GEOPEND
Kaathovensedijk 5 • Heeswijk
van 10.00 tot 17.00 uur
Bloemen - Plantenkwekerij

(tussen Vinkel en Heeswijk)

Geopend:
ma. t/m vr. van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Info: 06-10640503

LENTE IN JE

TUIN

ZONDAG EN
KONINGSDAG

OPEN

1.19

Intratuin Veghel Heuvel 11,
0413-350816. Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
Iedere zondag open van maart t/m juni.

Ruime keuze
in
PERK- en TU
INPL ANTEN
HANGINGBA
SKETS

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

Bedankt voor de grote belangstelling
tijdens onze Italiaanse dag

Vlijtig liesje.
Diverse kleuren,
halfschaduw, hoogte 10 cm.
Draagtas 10 stuks.

VLIJTIG LIESJE
10 STUKS 1.99

op deze manier het moestuinieren vanuit de basis meemaken.
Zelf je groenten zaaien of planten en uit zien groeien tot je ze
kan oogsten. Er lopen regelmatig mede-tuinders rond, die je bij
eventuele vragen graag willen
ondersteunen.
Meld je voor 27 april aan bij Rob
Dortmans, via ontmoetingstuinservaes@hotmail.com of laat
het weten via Facebook en wie
weet, misschien laat jij je moestuintje uitgroeien tot een prachtige groentetuin.

Ze zijn er weer:

geraniums, perkgoed, hang- en kuipplanten

HS 45 45 cm

van 349,- nu 279,-

HS 45 60 cm

van 369,- nu 299,-

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

• April en mei zondags geopend
• Outlet bloembakken en terraspotten
voor zeer scherpe prijzen
• Zeer ruime keuze in vaste planten, heesters,
siergrassen, kruiden, klimplanten,
bomen, fruit en haagplanten
Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl
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aan het werk
Prinses Irene zoekt
trainer/coach/jeugdcoö

is op zoek naar een:

R.K.S.V.

calculator/werkvoorbereider lasertechniek (40 uur)

PRINSES IRENE Nistelrode
VOETBAL - KORFBAL

Voor de uitgebreide vacatureomschrijving verwijzen wij u graag
naar onze website.

www.devrieslasertechniek.nl / www.constructiebedrijfdevries.nl
nistelrode – Prinses Irene uit Nistelrode is voor het seizoen 20162017 op zoek naar een trainer/coach voor het 2e team
en een jeugdcoördinator/-coach/-trainer voor de
jeugdafdeling.
Prinses Irene is een ‘groeiende’ vereniging, welke beschikt over een
prachtig complex met kunstgras. Dames 2 komt zowel op het veld
als in de zaal uit in de reserve hoofdklasse en heeft promotiekansen.
Voor dit team zijn wij op zoek naar een ambitieuze trainer/coach die
invulling kan geven aan de training en coaching van de spelersgroep.
Bij voorkeur ervaring als trainer/coach, maar dit is niet noodzakelijk.
Ook spelers die op een hoog niveau hebben gespeeld en een trainerscarrière ambiëren, kunnen reageren.

Op weg naar….

Een andere baan?

Een boost in je loopbaan?

Een check van je CV & LinkedIn-profiel?

Een betere combinatie tussen werk en privé?

Een nieuwe richting in je loopbaan?
Influsso helpt je op weg door loopbaanbegeleiding, coaching of
workshops.

Hulp nodig bij solliciteren
of je loopbaanvragen?

Van de trainer van het 2e team wordt verwacht dat hij/zij:
• tweemaal per week training geeft,
• op zondag het team coacht
• wekelijks overleg heeft met de trainer/coach van het 1e team en A1.

Influsso
helpt
je op weg
doorje loopbaan
Zet je eerste
stap op
26 september
en check
loopbaanbegeleiding,
coaching
of
workshops.
op de Dag van de Loopbaan. Kijk op www.influsso.nl.
Jacqueline
GerritsGerrits
- Loopbaanbegeleiding
Jacqueline
ǀ Loopbaanbegeleiding- Coaching
– Coaching
Vleutloop
WZ HEESCH
HEESCHǀ 06-23669373
- 06-23669373
Vleutloop44
44-ǀ5384
5384 WZ
ǀ info@influsso.nl
info@influsso.nl - www.infl
usso.nl
www.influsso.nl

De trainer beschikt over de volgende eigenschappen:
• Communicatief en sociaal vaardig
• Motiverend en positief kunnen coachen
• In staat om jongere korfballers te laten instromen in het selectie
korfbal

Werk met voldoende
beweging

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

Vorstenbosch

g,
olenakkers, de Hellin
omg. Kerkstraat, M
Oude Veghelsedijk

Wat staat er tegenover:
• verdienste ca. € 215,- per 4 weken ;
• gratis de krant lezen;
• € 150,- startpremie, na 3 maanden bezorgen;
• gratis regenpak.

€ 150,bonus!

*De minimumleeftijd is 15 jaar, legitimatie verplicht.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

www.krantenbezorgen.nl

Het adres
voor
uwautozaken!
autozaken!
Het adres
voor al
al uw
Vacature
Heeft u al aan winterbanden
gedacht?
Voor een prijsopgave
kunt u bellen
Technisch
specialist/
of mailen.

APK keurmeester
Crommenacker automobielen

Bedrijvenweg
11b - 5388
Nistelrode
Crommenacker
Automobielen
is PN
een
jong en innovatief
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
automobielbedrijf gevestigd
in
Nistelrode.
www.crommenacker.nl Wij voeren onderhoud,
reparatie’s en APK’s uit aan personen en bedrijfsauto’s, daarnaast
houden we ons bezig met de in en verkoop ervan.

Wij zijn gespecialiseerd in diagnose stellen aan complexe storingen
en het oplossen ervan. Ook bieden wij de volledige aircoservice.
Voor banden en 4 - wiel uitlijning kunt u ook bij ons terecht.
Wij zijn hèt adres voor àl uw autozaken! wij zijn op zoek naar een Vakman!
Heb jij je niveau 4 opleiding afgerond als technisch specialist,
je APK papieren op zak, kun je zelfstandig werken en ben je klantvriendelijk?
dan zijn wij op zoek naar jou!
Stuur een mail naar info@crommenacker.nl of bel ons 0412-617100
Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl
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Werk maakt je sterk

rdinator korfbal
Daarnaast zijn we op zoek naar een ambitieus persoon, die samen met de technische commissie, een
jeugdplan op wil stellen en hier vorm aan gaat geven. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Binnen
de jeugd zijn er ambitieuze speelsters, die de basis
vormen voor de toekomst van onze vereniging.
Van de jeugdcoördinator/-coach/-trainer wordt verwacht dat hij zij:
• Ondersteuning biedt bij de A1, in de vorm van
training en/of begeleiding
• Talentherkenning en talentontwikkeling biedt aan
spelers binnen de jeugd.
• Samenwerking zoekt met de trainer/coach van
het 1e en 2e seniorenteam.
• Samenwerking zoekt en actieve bijdrage levert
in de technische commissie met betrekking tot
jeugdzaken
• Mee kan denken en bouwen aan de toekomst van
Prinses Irene. Waarbij een verantwoorde doorstroom van de jeugd naar de senioren een prominente rol speelt.

Op zoek naar
een vaste baan
met vrijheid?
Zoekt de beste chauﬀeurs!

Bel nu of kijk op www.hfworks.eu
voor ons actuele vacature aanbod!
HFWorks Logistiek personeel BV
Het Schakelplein 10
5651 GR Eindhoven

Wij bieden:
• Een brede en enthousiaste selectie
• Een passende onkostenvergoeding
Ben je geïnteresseerd in een van deze functies en lijkt
het je leuk om, samen met collega trainer(s), met een
ambitieuze groep te werken? Neem dan contact op met
bestuurslid technische commissie Marieke Bevers,
06-11076464, marieke_bevers@hotmail.com of voorzitter Mario van Dijk, 06-53350565, m.vandijk@bevers.net.

T +31 (0)40 26 20 617
E info@hfworks.eu
W www.hfworks.eu

Nog geen chauﬀeur maar wil je je laten omscholen voor een betere
toekomst? Of zoek je ander werk in de logistiek? Dat kan, HF Works is
altijd op zoek naar ﬂ exibele en gemotiveerde krachten.

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN LEUKE JOB?
Word dan

PRODUCTIEMEDEWERKER M/V
Fulltime / Parttime functie

Taakomschrijving:
Het vervaardigen van textiele vloerbedekking,
stalen en akoestische oplossingen.
Wij bieden:
• fijne werkomgeving
• goede werksfeer
• passende honorering
Jouw kwaliteiten:
• sociaal
• zelfstandig
• ondernemend
• representatief
• flexibel

Werken in de
meivakantie?

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

HEESWIJK-DINTHER
vakantiebezorgers
Wat staat er tegenover:
• verdienste ca. € 250,- per 4 weken ;
• gratis de krant lezen.

ALLES OP MAAT
*De minimumleeftijd is 15 jaar, legitimatie verplicht.
Reageer en stuur je sollicitatiebrief met CV en pasfoto naar:
Hacotec Oss B.V. t.a.v. C. van Iwaarden
Veluwemeer 3, 5347 JT, Oss
Via mail: info@hacotec.nl Telefoonnummer: 0412-405293

Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

www.krantenbezorgen.nl
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Heemschuur opengesteld
HEESCH - De Heemschuur in
Heesch opent haar deuren weer
voor publiek. Aanstaande zondag
24 april van 13.00 tot 17.00 uur
is er een kleine fototentoonstelling te zien van Heesche families,
verenigingen en gebouwen.

ACTIVITEITENAGENDA
DO. 21 APRIL

MUZIKAAL CABARET
MAARTJE & KINE

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 16,Een duik in een wereld van wetenschappers en inventieve componisten. Uiteraard verpakt in de geheel eigen ‘Maartje
& Kine-stijl’: humor, catchy balkanbeats,
klassiek met een twist en virtuoze folk
uit alle werelddelen. Een voorstelling om
nooit meer te vergeten!

ZO. 24 APRIL

FANFARE AURORA
KENNISMAKINGSCONCERT

Het fanfareorkest van Fanfare Aurora heeft een nieuwe
dirigent: Geert Jacobs. De Heesche muziekvereniging laat
u graag kennismaken met haar nieuwe dirigent tijdens
een kennismakingsconcert op zondagochtend 24 april om
11.00 uur in de theaterzaal van de Pas.

WO. 27 APRIL

KONINGSDAG

AANVANG: VANAF 9.30 UUR
ENTREE: GRATIS
Koningsdag in Heesch is een dag vol met festiviteiten.
Voor de jeugd de traditionele fietstocht door Heesch en
aansluitend een vrijmarkt met leuke spelletjes. QuaLawaai
zorgt voor de volwassenen voor spectaculair muzikaal
vermaak.

VR. 29 APRIL

PUBQUIZ

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS
Doe mee aan de pubquiz! Stel een team samen tot
maximaal vijf personen. Er wordt gespeeld in acht
categorieën met open- en meerkeuzevragen. Afsluitend
een zinderende finale. Opgeven via info@de-pas.nl.

WO. 4 MEI

FILMHUIS DE PAS
SUITE FRANÇAISE

AANVANG: 20.45 UUR
Na het officiële herdenkingsmoment wordt rond 20.45
uur gestart met de film ‘Suite Française’. Het verhaal speelt
zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog; we zien een aantal
actiebeelden, maar de film gaat vooral om de relatie tussen
een Franse vrouw en een Duitse officier.

De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ in Heesch.
Het gebouw herbergt een museum, een multifunctionele ruimte,
waar wisselexposities worden
georganiseerd en waar groepsontvangsten, vergaderingen, lezingen en presentaties plaatsvinden, een lees- en studiezaal met
bibliotheek en archief en een bestuurskamer.
Het museum, de multifunctionele ruimte en de lees- en studiezaal zijn vernoemd naar mensen,

die zich verdienstelijk hebben
gemaakt voor de geschiedschrijving van en over Heesch: Lee
Ceelen, Albert van den Berg en
Piet Hendriks.
Wat is er te zien? Op de eerste
verdieping is er het museum
met een prachtige collectie landbouwwerktuigen en ambachtelijke gebruiksvoorwerpen, zoals
van een rietdekker, een imker en
een schoenmaker, een schooltje,
een winkeltje en spullen van de
dorpsdokter.
Op de begane grond is een
mooie poffer- en mutsencollectie
te bewonderen, er zijn archeologische vondsten en in de lees- en
studiezaal kunnen bezoekers gebruikmaken van de bibliotheek
en de zeer uitgebreide fotocol-

De mogelijkheid bestaat een
kopje koffie of thee te nuttigen.

Verenigingen uit Nistelrode
welkom in huiskamer Nesterlé
NISTELRODE – Cultureel Centrum Nesterlé wordt ‘de huiskamer van Nistelrode’ genoemd. En nu, bijna
drie jaar nadat het centrum haar deuren opende, kunnen we zeggen dat er al veel gasten in deze huiskamer op de koffie en/of op d’n borrel zijn geweest. En de ontmoetingen, rond de grote tafel, zijn altijd
weer gezellig! Iedereen is er welkom bij iedere voorstelling of evenement.
Tegelijkertijd wil CC Nesterlé af
en toe een groepering uit Nistelrode wat extra in het zonnetje
zetten. Een apart plaatsje geven
in de huiskamer, zou je kunnen
zeggen.
Er wordt gekeken naar de aard
van een voorstelling en daaraan
wordt een uitnodiging voor een
bepaalde non-profitorganisatie
uit Nistelrode gekoppeld. Op die
manier wordt de komende seizoe-

nen steeds een andere groep/organisatie/buurtvereniging speciaal uitgenodigd. Per keer worden
20 kaartjes met een korting van
€ 5,- voor de betreffende groep
ter beschikking gesteld. De uitgenodigde groepering bepaalt zelf
hoe de kaartjes verdeeld worden.

nooi afgelopen weekend, was
toneelvereniging Efkes Anders als
‘huiskamergroep’ uitgenodigd en
Con Fuoco mag voor het muzikale optreden van Simone van den
Eertwegh op 28 mei gebruikmaken van deze speciale uitnodiging.

Onlangs is Nesterlé met deze actie gestart en bij Muziektheater
Los was Vivin uitgenodigd. Voor
het Cameretten Finalistentoer-

Kaartjes via www.nesterle.nl

Doe mee aan de pubquiz
HEESCH - Al sinds twee jaar wordt, vijf keer per seizoen, in het café
van De Pas een pubquiz georganiseerd. In acht verschillende categorieën, met open- en meerkeuzevragen, gaan de teams met elkaar
de strijd aan. Op vrijdag 29 april staat de laatste pubquiz van dit
seizoen op de agenda.
“Wie was de winnaar van Parijs-Roubaix?”, “Waar ligt de
Tempelberg?” of “Wie regiseerde ‘Schindler’s List”?”, zomaar
wat vragen die gesteld kunnen
worden. Alle teams krijgen tachtig vragen voor de kiezen en

uiteindelijk spelen de drie teams
met de hoogste scores de finale
op het podium. De aanwezigen
kunnen daardoor de spanning
voelen, ruiken en proeven. De finaleronde bestaat uit twintig vragen en het team met de hoogste

score mag zich de winnaar noemen van de pubquiz.
Het motto van de quiz is dat meedoen veel belangrijker is dan winnen, maar een licht strijdelement
hoort bij de pubquiz. Humor en
gezelligheid zijn de rode draad
van de quiz. De teams bestaan
maximaal uit vijf personen en
deelname is geheel gratis. De pubquiz start om 21.00 uur en aanmelden kan via info@de-pas.nl
o.v.v. ‘deelname pubquiz’.

Hisse Helden Live druk met de
voorbereidingen
HEESCH - De voorbereidingen voor Hisse Helden Live zijn in volle
gang. Alle artiesten zijn bekend en de repetities gaan binnenkort
van start. Per 1 mei 2016 start de online kaartverkoop op de site van
CC De Pas (www.de-pas.nl).

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

lectie raadplegen. Uiteraard zijn
ook de uitgaven van de heemkundekring te koop. Rond de
Heemschuur kan de prachtige
tuin met objecten bekeken worden, zoals een originele manege
of rosmolen.

Naast losse kaartjes, kun je ook
kiezen voor een vriendenpakket.
Wanneer je kiest voor het vriendenpakket, wordt er een statafel
voor je gereserveerd op de beste
plaats in de zaal, er zitten consumptiebonnen bij en je hebt een
eigen ober die zorgt voor drinken

en een hapje. Voor meer informatie over het vriendenpakket
ga je naar www.de-pas.nl.
Binnenkort zullen we via onze facebookpagina (www.facebook.
nl/hissehelden) de artiesten bekendmaken en aan je voorstellen.
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“Wij doen er alles aan om u snel en gemakkelijk
boodschappen te laten doen. Door een ruime en logische
indeling van de winkel bijvoorbeeld, maar ook door
voldoende kassa’s en goed opgeleide collega’s”.

Susanne

Afdelingsmanager Kassa & Service
Jumbo Wiegmans Heesch

Voorjaarsboeket
Per bos
12,45

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Ilse

Afdelingsmanager Kassa & Service

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

aGENDa
21 april 2016
Raadsvergadering, 19.30 uur
naar de gemeente?
Maak altijd een afspraak!
U maakt een afspraak:
via www.bernheze.org of
telefonisch 14 0412

Woensdag 20 april 2016

Gezamenlijke aanpak opvang vluchtelingen in Brabant
Begin april hebben alle gemeenten in Brabant een brief ontvangen
van de commissaris van de koning in Noord-Brabant, wim van der
Donk. voor de zomer moeten er in onze provincie nog 7.000 vluchtelingen opgevangen worden. in zijn brief doet de commissaris een
dringende oproep aan alle Brabantse gemeenten om met elkaar te kijken hoe we dit kunnen regelen. van alle gemeenten wordt verwacht
dat ze hiermee aan de slag gaan.
Opdracht
In zijn brief geeft de commissaris
aan dat elke Brabantse gemeente een aantal vluchtelingen krijgt
toegewezen waarvoor die gemeente opvang moet regelen.
Dit aantal is afhankelijk van het
totaal aantal inwoners van een
gemeente. Ook is gekeken of
een gemeente al vluchtelingen
opvangt of extra statushouders
huisvest. Bernheze moet zorgen
voor de opvang van 118 vluchtelingen.
Samen met buurgemeenten
Om de opvang van vluchtelingen georganiseerd te krijgen,
heeft de commissaris van de Koning alle gemeenten in Brabant
ingedeeld in regio’s. Bernheze
maakt samen met Oss, Uden,

aangepaste
openingstijden

Landerd, Veghel, Boekel, Sint
Oedenrode en Schijndel deel
uit van de regio As50plus. De
burgemeester van Oss, Wobine
Buijs, is door de commissaris
aangewezen als coördinerend
burgemeester hiervan. Samen
moeten deze gemeenten zorgen
voor 690 extra opvangplekken
voor vluchtelingen en de huisvesting van 679 statushouders
in 2016.
Plan
De regiogemeenten maken met
elkaar een plan van aanpak voor
de opvang van deze 690 vluchtelingen. Dit plan moet 15 mei
klaar zijn. Hierin komen de afspraken te staan die deze gemeenten maken, bijvoorbeeld
over opvanglocaties, maar ook

27 april 2016

Het gemeentehuis, beide groendepots en de milieustraat zijn de
gehele dag gesloten.

Sjors Sportief & Sjors Creatief gaan door
Oproep aan aanbieders van activiteiten om zich aan te melden
Sjors Sportief & Sjors creatief
lieten dit schooljaar maar liefst
1.373 basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten in
onze gemeente. we willen daar
graag mee doorgaan. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid
om hun activiteit te promoten
in het Sjorsboekje. kinderen
kunnen zich vervolgens digitaal
inschrijven.

Extra statushouders en
vluchtelingen
Aanstaande donderdag 21 april

bespreekt de gemeenteraad de
brief van de commissaris van
de Koning. De raad bekijkt dan
ook hoe deze opdracht staat in
relatie tot het besluit in februari om extra statushouders in de
gemeente op te vangen.

Definitie

Wat

Situatie Bernheze

Vluchtelingen

Een vluchteling is een asielzoeker die bang is voor vervolging
in zijn land. Hij krijgt alleen een
verblijfsvergunning als hij aan de
vereiste voorwaarden voldoet.
Totdat vluchtelingen weten of ze
mogen blijven of weg moeten,
hebben ze recht op opvang.

Begin april kregen alle gemeen- 118
ten van Noord-Brabant opdracht
van de commissaris van de Koning van Noord-Brabant, om
vluchtelingen op te vangen in
hun gemeente.

Statushouders

Een statushouder is een vluchteling die een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen voor vijf
jaar. Daarna wordt opnieuw bekeken of deze persoon voor een
definitieve verblijfsvergunning in
aanmerking kan komen. Statushouders hebben dezelfde rechten
en plichten als andere inwoners.

Reguliere taakstelling
2015: 58
statushouders
2016: 79
Jaarlijks krijgt elke gemeente van
de regering de opdracht om een
aantal statushouders een woning
toe te wijzen in haar gemeente.
Het aantal statushouders is afhankelijk van het aantal inwoners
van de gemeente en van het
aantal mensen dat asiel vraagt in
ons land.

Aantallen
Bernheze

Extra statushouders
225 in de
Op 18 februari besloot de ge- komende
meenteraad om, naast de regu- drie jaar.
liere taakstelling, extra statushouders op te nemen in Bernheze.

5 mei 2016

Het gemeentehuis is de gehele
dag gesloten.

6 mei 2016

Het gemeentehuis is de gehele
dag gesloten.
De milieustraat is gewoon
geopend.

financieringspoort Brabant
Ondersteuning aan ondernemers

Gaat het goed met uw bedrijf maar loopt u tegen financieringsgrenzen aan? Heeft u eerder geprobeerd om nieuwe financiering aan te
trekken maar is het niet gelukt om de bank of financiers te overtuigen?
U kunt tot 30 juni 2016 ondersteuning krijgen bij het opstellen van
een financieringsplan.

Bewezen formule
Sjors Sportief & Sjors Creatief is
inmiddels in ruim 60 gemeenten
een bewezen formule. Bernheze
was de allereerste! Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen in het nieuwe schooljaar
het Sjorsboekje en mogen één of
meerdere workshops uitkiezen,
waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen bij
de (sport)verenigingen.
Meld uw activiteit aan
Sjors Sportief & Sjors Creatief
stimuleren kinderen om structureel bezig te gaan met sport
en cultuur. Hiervoor hebben wij
alle aanbieders nodig. U kunt uw

hoe je er met elkaar voor zorgt
dat deze mensen goed ingeburgerd raken in onze samenleving
en afspraken over onderwijs,
werk en draagvlak bij inwoners.

kennismakingsactiviteit tot 1 juni
2016 aanmelden op www.sportstimulering.nl.
Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt

u toch graag een activiteit voor
basisschoolleerlingen aanbieden?
Dat kan natuurlijk. Neem dan
contact op met
info@sjorssportief.nl.

Een goed gesprek of een doortimmerd financieringsplan kan
net dat zetje geven om uw onderneming verder te helpen.
De helft van alle mkb’ers heeft
moeite met het aantrekken van
financiering en geeft aan niet
te weten welke alternatieve financiers voor hen interessant
zijn. Daarom ondersteunt de
provincie Noord-Brabant.
U kunt uw financieringsvraag
bespreken met een deskundige
van de Kamer van Koophandel
en samen bespreekt u hoe u
uw eigen situatie kunt verbeteren. Als het nodig en zinvol is
kunt u ook nog een financiële
specialist inhuren. De kosten
hiervan worden voor de helft
vergoed tot een maximum van

€ 2.500,-. Ondernemers uit de
regio Noordoost Brabant lijken de
weg naar Financieringspoort Brabant nog niet helemaal gevonden te hebben. Ongeveer 20%
van de uitgegeven vouchers zijn
terecht gekomen in Noordoost
Brabant bij 14 ondernemers. Van
de 21 ondernemers die als eerste
een voucher ontvingen hebben
11 bedrijven (52%) direct financiering gevonden. In totaal is er
€ 8.750.000,- door deze bedrijven geïnvesteerd en zijn er 149
banen gecreëerd.
Wilt u in gesprek over groeifinanciering, gebruik dan de regeling
van Financieringspoort Brabant.
Wacht niet te lang, de regeling
staat nog open tot 30 juni 2016.
Mail financierings-poort@kvk.nl.
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Verpakkingen van plastic, blik en drankkartons
kunnen in dezelfde zak
Bereken uw recht

Maak gebruik van de voorzieningen van Sociale dienst Optimisd
Heeft u een laag inkomen en wilt u weten voor welke vergoedingen u in aanmerking komt, maak dan gebruik van
het systeem ‘Bereken uw Recht Plus’ op
www.optimisd.nl. U kunt de regelingen
ook meteen digitaal aanvragen. U heeft
daar DigiD voor nodig.
Hoe werkt het?
Ga naar www.optimisd.nl en klik op de
button Bereken uw Recht (rechts onder-

aan) op de homepage. In het programma
staan vragen over bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling, inkomen en vermogen.
Het programma berekent vervolgens of
u recht hebt op een tegemoetkoming. U
krijgt direct te zien van welke regelingen
u gebruik kunt maken. Vervolgens kunt u
digitaal een aanvraag indienen.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:
- een tegemoetkoming voor uzelf of uw
kinderen voor sport-, cultuur- en recre-

atieactiviteiten
- kosten van aanschaf van een computer
voor uw kinderen
- individuele inkomenstoeslag
- een vergoeding van schoolkosten voor
kinderen
Na ontvangst van de aanvraag bekijkt
Optimisd uw recht. Soms is aanvullende
informatie nodig. U krijgt dan per e-mail
bericht. Binnenkort gaat Optimisd de aan-

vraagmogelijkheden nog verder uitbreiden met bijzondere bijstand.
Minimaloket Optimisd
Krijgt u toch liever mondeling advies? Bel
dan met uw contactpersoon bij Optimisd
of kom langs bij het Minimaloket, Frisselstein 6 in Veghel, op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur.

offICIËLE BEKENDmaKINGEN
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
de persoonsgegevens van de
volgende persoon niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- H. Dogan, geboren 07-06-2014
Besluitdatum: 01-03-2016
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben voor de betrokkene.
Bent u op de hoogte van het
huidige adres van genoemde
persoon, neem dan contact op
met de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
verordening (APv)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
Voetbalvereniging
Heeswijk,
Droevendaal 6, 5473 ZG Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 8 mei 2016. De inrichting mag maximaal zes keer
per jaar van deze mogelijkheid
gebruikmaken. Tijdens de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal. Voor de exacte normen verwijzen wij u naar
artikel 2:34B, lid 1 en 2 van de
APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

collectevergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
meldingen van een doorlopende
collectevergunning in de vorm
van een goede doelenweek in
ontvangst genomen:
- Nederlandse Brandwondenstichting, Epilepsiefonds, Nederlandse Hartstichting, KWF
Kanker- bestrijding, Longfonds en Nierstichting, voor
een openbare geldinzameling
in Vorstenbosch van 25 tot en
met 27 mei 2016.
- Diabetes Fonds, Fonds Gehandicaptensport, Fonds Verstandelijk gehandicapten, Nederlandse Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding, Longfonds,
Nationaal Epilepsie Fonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Brandwonden Stichting,
Nierstichting en Reumafonds
in Loosbroek van 23 tot en met
30 mei 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
- C.A.W. van Bakel, Nistelrodeseweg 63, 5384 PM Heesch
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van
de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het maken van een uitweg naar de
Nistelrodeseweg 63 in Heesch.
De melding is op 15 april 2016
geaccepteerd. Verzenddatum:
15 april 2016.
- J.L.A. Vos, Wilhelminastraat 1,
5473 EH Heeswijk-Dinther
heeft in overeenstemming met
artikel 2:12, lid 1 onder a, van

de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan van het verbreden van een uitweg naar
de Wilhelminastraat 1 in Heeswijk-Dinther. De melding is op
15 april 2016 geaccepteerd.
Verzenddatum: 15 april 2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester
en wethouders heeft voor een
vergunning/ontheffing verleend
aan:
- Stichting Lions Bernheze voor
het organiseren van Bike my
Day op 18 juni 2016 van 8.00
tot 22.00 uur op een deel van
het grondgebied van Bernheze, waarbij het startpunt en de
wisselplaats is bij het Bomenpark, Vorsselweg 3, 5384 RW
Heesch. Beschikkingen zijn
verzonden op 14 april 2016.
- De Toren Exploitatie B.V. voor
het organiseren van een Koningsnacht op 26 april 2016
van 19.00 tot 1.00 uur en een
Koningsdag op 27 april 2016
van 10.00 tot 20.00 uur op
Plein 1969, 5473 CW Heeswijk-Dinther. Vanaf 26 april
2016, 9.00 uur tot 28 april
2016, 11.00 uur wordt een gedeelte van Plein 1969 afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 14
april 2016.
- Stichting Pinksterfeesten Nistelrode voor het organiseren
van een Pinksterloop op 14 mei
2016 van 18.00 tot 21.00 uur
en een braderie op 15 en 16
mei 2016 van 10.00 tot 18.00
uur in het centrum van Nistelrode, 5388 HB Nistelrode.
Van 13 mei 2016, 17.00 uur
tot 16 mei 2016, 21.00 uur zijn
Laar (tussen Raadhuisplein en
afslag Heuvelstraat), Weijen

(tussen afslag Heuvelstraat en
H. v.d. Venstraat), De Beekgraaf, De Wan en Heuvelstraat
tot en met het parkeerterrein
van Van Tilburg in Nistelrode
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers.
Op 15 en 16 mei 2016 van
8.00 tot 19.00 uur zijn Korte Veerstraat, Veerstraat, De
Beekgraaf, De Hoef, Toniesplein, Wilhelminastraat, Over
den Dries, Past. J. Groenenstraat, Kromstraat (inclusief
Parallelweg) en Julianastraat
in Nistelrode afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor
voetgangers. Op 15 en 16 mei
2016 is een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van
de weg voor de straten Weijen
(van Dijkstraat tot aan H. v.d.
Venstraat) en H. v.d. Venstraat
(van Weijen tot aan Kerkveld).
De beschikkingen zijn verzonden op 14 april 2016.
- Gezamenlijke Horeca Nistelrode voor het exploiteren van
horeca tijdens Kermis/Pinksterfeesten van 13 tot en met
17 mei 2016 van 10.00 tot
1.00 uur in het centrum van
Nistelrode, 5388 HB Nistelrode op locaties Café/Zaal ‘t
Tramstation, Raadhuisplein 5
(hoek Tramstraat/Kromstraat),
Eetcafé ‘t Pumpke, Raadhuisplein 7 (naast en voor Raadhuisplein 7), Café D’n Haon,
Laar 20 (hoek Laar/De Wan),
Terras aan Heuvelstraat (tijdens braderie op 15 en 16 mei
2016). De beschikkingen zijn
verzonden op 14 april 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:

- Boerenbond Loosbroek voor
het organiseren van een veteranensportdag op 12 juni 2016
van 8.00 tot 18.00 uur op
sportpark De Hoef, 5472 PH
Loosbroek. De toestemming is
verzonden op 14 april 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet ruimtelijke ordening
kennisgeving
voorbereiding
bestemmingsplan Hotel The
Duke, Nistelrode - 20 april 2016
Overeenkomstig artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maakt het college
van burgemeester en wethouders bekend dat hij een bestemmingsplan voorbereidt voor het
terrein van golfbaan The Duke
aan Slotenseweg in Nistelrode.
The Duke heeft het voornemen
om het bestaande clubgebouw
uit te breiden met een congresruimte en een hotelaccommodatie met circa 20 kamers. Om
deze ontwikkeling mogelijk te
maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.
Op dit moment liggen er nog
geen stukken ter inzage. Het
is nog niet mogelijk om zienswijzen in te dienen. Wel is een
aantal onafhankelijke instanties
reeds in de gelegenheid gesteld
om in het kader van artikel 3.1.1
Bro advies uit te brengen over
het ontwerpbestemmingsplan.
Er zal naar verwachting in het
tweede kwartaal van 2016 een
ontwerpbestemmingsplan
ter
inzage worden gelegd. Op dat
moment krijgt iedereen de gelegenheid om zienswijzen kenbaar
te maken over het ontwerpbestemmingsplan.
Voorafgaand
aan de terinzagelegging zal
daarvan kennisgeving worden
gedaan in de MooiBernhezekrant, de Staatscourant (online)
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en via www.officiëlebekendmakingen.nl. In die kennisgeving
zal worden vermeld wanneer
en hoe de stukken zijn in te zien
en hoe daarover een zienswijze
kenbaar kan worden gemaakt.

wet milieubeheer
Algemene maatregel van
bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- BvS Vloeren heeft een melding
Activiteitenbesluit ingediend
voor het veranderen van de inrichting op het adres Middelste
Groes 20, 5384 VV Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Woensdag 20 april 2016

Reguliere procedure

Verbouwen schuur
Datum ontvangst: 11-04-2016
- Dorpsrand kavel 9b
Oprichten vrijstaande woning
Datum ontvangst: 17-04-2016
Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 8
Verbouwen bijgebouw
Datum ontvangst: 11-04-2016
- Veldstraat ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 15-04-2016
- Kilsdonkseweg 9
Realiseren Bed & Breakfast
Datum ontvangst: 12-04-2016
Heesch
- Kampstraat ong.
Oprichten vrijstaande woning
Datum ontvangst: 12-04-2016
Procedure 6 is van toepassing.

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
vorstenbosch
- Derpt 15

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzen-

Rectificatie
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften
- Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
om met betrekking tot de inrichting Chateau Animaux op
het adres Laag-Beugt 3c, 5473
KB Heeswijk-Dinther maatwerkvoorschriften op te stellen. Het betreft een ontwerpbesluit waarbij de uitgebreide
procedure van toepassing is.
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Vorstenbosseweg 4a
Plaatsen teeltondersteunende
voorzieningen
Verzenddatum: 12 april 2016
- Jan Habrakenstraat 5
Verbouwen woning
Verzenddatum: 18-04-2016
Heesch
- Vosbergstraat 7
Plaatsen 24 zonnepanelen
Verzenddatum: 15-04-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met zes weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- Graanakker 8
Uitbreiden woning (vrijstaand)
Verzenddatum: 15-04-2016

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- ’t Broek 7
Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 11-04-2016
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van toepassing.

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

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
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 binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

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

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

WWW.BErNHEZE.orG

Een grote nieuwe D66-afdeling: D66 regio maashorst
Afgelopen woensdag hebben de leden van de D66-afdelingen van
Oss, Bernheze, Landerd en Uden besloten om samen te gaan in een
groter geheel. De naam van deze nieuwe afdeling is diezelfde avond
democratisch gekozen: D66 regio Maashorst.
Een toepasselijke naam voor een
politieke afdeling, die in haar geheel het natuurgebied de Maashorst en omstreken bestrijkt.
Voordat tot een fusiebesluit kon
worden overgegaan, moesten
eerst in twee verschillende sessies de afdelingen van respectievelijk Oss-Maasland en Uden
worden opgeheven. Redenen
om voor een grotere afdeling te
kiezen, zijn er genoeg. Een grotere afdeling heeft meer leden,
die de organisatie zelf krachtiger
kunnen maken. En als grote regionale vereniging sluit je aan bij
meerdere overleggen, dit biedt
meer gelegenheid om van elkaar
te leren, door het uitwisselen van
kennis en ervaring.
Het betreft een bestuurlijke fusie.
Campagneactiviteiten, het organiseren van themabijeenkomsten

en discussieavonden kunnen gezamenlijk worden opgepakt. De
afzonderlijke fracties blijven uiteraard verantwoordelijk voor de
politieke keuzes in hun eigen gemeenten. Daar gaat het bestuur
niet inhoudelijk over. De avond
in CC Nesterlé werd voorgezeten door Birgit Cordes van D66
Brabant en opgeluisterd door de
aanwezigheid van landelijk voorzitter van D66 Letty Demmers.
Zij hield een warm pleidooi voor
de dialoog, het leren van het verleden, het beleven van het heden
en zo de stap naar de toekomst
te maken.
Het openstaan voor elkaar als
mens tot mens. Woorden die niet
aan dovemans oren werden gericht en een mooi startsein betekenden voor de nieuwe afdeling
D66 Regio Maashorst!

informatie voor de kernen

Woensdag 20 april 2016

Progressief Bernheze:

Bernheze?

Trots op

Bellinda van den Helm, raadslid
bernheze - Het is niet anders. Ik ben trots
op mijn geboorteplaats, die deel uitmaakt
van Bernheze. Maar waarom ben ik dat?
Vorige week maandag werd de raadsleden
gevraagd om onderwerpen die Bernheze
uniek maken. En daarbij bleef het akelig
stil.
Uniek zijn we niet als gemeente.
Maar wat maakt dan dat ik er
graag woon? En waarom wonen die ruim 29.000 anderen er
dan? Is het de regio? We maken
deel uit van de Meierij van Den
Bosch en wonen op de Peelrand.
Bij Den Bosch wilden we nooit
horen (grote bek, die Bosschenaren) en je hoeft niet blij te zijn dat
je op een breuk woont.
Waar zit het dan in? Jan van Sluisveld heeft mij op de basisschool
trots gemaakt op de natuur in
onze omgeving. Hij leerde me de
wijstgronden en alles eromheen
te waarderen. Daarnaast heb ik
hier familie en vrienden en ben
ik lid van een paar verenigingen.
Dát maakt dat ik me hier thuis
voel.
En dat heeft weinig te maken met

de gemeente. Gelukkig niet, zou
ik bijna willen stellen. Het maakt
niet uit wie de bestuurders zijn,
als het werk maar goed gebeurt
en we eigenlijk niks merken van
dat bestuur. Pas als bestuurders
plannen maken waar we het niet
mee eens zijn, roeren wij inwoners ons.
Maakt het dan uit waar die bestuurders zitten? Nee, dat denk
ik niet. Je woont hier omdat het
fijn wonen is. De gemeentenaam
doet er niet toe, als de gemeente er maar is als er meegedacht
moet worden. De gemeenteraad van Bernheze zegt dat niet.
Dan zouden we aan onze eigen
stoelpoten zagen. Dat is wat de
meeste raadsleden niet durven.
Maar juist kritisch durven zijn op
het eigen functioneren, brengt je
soms verder.

Altijd geholpen door
iemand die u kent
Ook voor hulp bij overstappen

Kom nu
langs

Van Heck AssurantiënVan Heck
Rivez
Assurantiën
Assurantiën
‘t Dorp 124
& Risicobeheer
't Dorp 124
5384 MD Heesch
19a, 5388 HL Nistelrode
5384 MDWeijen
Heesch
0412 - 45 20 03
8000
T 0412 088
- 45 -20
03 900
info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
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Rectificatie:
Vorige week (week 15) is er door de redactie van DeMooiBernhezeKrant een
fout gemaakt. In het artikel van D66 wordt de PvdA genoemd en dit had moeten zijn: Alle landelijke politieke partijen, met uitzondering van PVV, SP en PvdD,
zijn voor het verdrag. Dit lieten ze vooraf keurig weten...
Onze excuses voor het ongemak.

CDA: Nieuwe

gymzaal Vorstenbosch

Erik van der Wijst, Burgerlid CDA Bernheze
bernheze - Breedband voor heel Bernheze: Het is een speerpunt uit ons
verkiezingsprogramma waar CDA Bernheze zich sterk voor gemaakt heeft.
We kunnen het dus ook niet vaak genoeg zeggen, maar wij zijn er trots op
dat er nog in 2016 wordt gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk: in
het witte buitengebied van onze gemeente, waar momenteel nog geen goede
internetverbinding is.

Nieuwe gymzaal in Vorstenbosch: ook zo’n onderwerp van
gesprek, dat al meerdere jaren op
de politieke agenda staat. Zoals
in ons verkiezingsprogramma
opgenomen, heeft CDA Bernheze zich vanaf de start van de
nieuwe coalitie, direct ingezet
voor de realisatie van deze nieuw
te bouwen gymzaal.
Een gymzaal, geschikt voor multifunctioneel gebruik. Dus zowel voor sport en spel voor de
schooljeugd als voor andere cul-

turele activiteiten, lokale zorg en
dagopvang.
Mede door de inzet van de
dorpsraad Vorstenbosch, lokale initiatieven en natuurlijk ook
CDA Bernheze, is de realisatie
van dit project in een eerder stadium al opgenomen in de begroting. Via een gefaseerde aanpak
wordt gestart met de realisatie
van een nieuwe gymzaal. Deze
werkwijze past in de financiële
mogelijkheden die de gemeente
heeft in de komende jaren. Het

zal een proces zijn dat enkele
jaren gaat duren. Gemeentelijke
besluitvorming kost nu eenmaal
tijd, meer dan de meeste mensen
zich realiseren.
CDA Bernheze gaat ervan uit dat
met de realisatie van de nieuwe gymzaal spoedig gestart kan
worden.
Tijdens de bespreking van de komende perspectiefnota, zullen
we ons hier wederom nadrukkelijk voor inzetten en van ons laten
horen.

‘Eigenheid of eigenzinningheid’
SP: Toetsingsinstrument

bij veehouderij

gezondheid

Toon van Vugt,SP Ruimtelijke Zaken
bernheze - Via de SP afdelingen Gemert-Bakel, Reusel De Mierde en
Oirschot ontving de SP Bernheze een interessant toetsingsinstrument. De
betrokken gemeenten willen dit toetsingsinstrument toepassen in het gemeentelijk beleid, om gezondheid af te wegen in de besluitvorming rondom veehouderijen. Dit toetsingsinstrument is gevraagd door gemeenten
in Brabant, maar de aanpak is breed toepasbaar voor plattelandsgemeenDe behoefte
De behoefte aan een dergelijk
instrument wordt onderschreven
door de landelijke GGD-werkgroep intensieve veehouderij
en heeft ook meerwaarde voor
andere GGD’en. Dit rapport is
tevens als input gebruikt bij de
ontwikkeling van de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), die in de Verordening
ruimte 2014 wordt verankerd. Dit
rapport beschrijft het toetsingsinstrument. Diverse wettelijke
bepalingen, zoals Wet Publieke
Gezondheid of de Wet Milieube-

heer schrijven de afweging van
de risico’s op de volksgezondheid
voor. Maar zij geven geen richtlijn over hoe dit uitgevoerd kan
worden. Alhoewel onderzoeken
wel relaties leggen met gezondheidseffecten, zijn deze doorgaans moeilijk te kwantificeren.
De vraag die dan rijst is, welk risico nog acceptabel is wanneer je
een risico niet kán kwantificeren?
Het toetsingsinstrument gaat niet
uit van bestaande milieuruimte
en milieurechten. In dit project is
de insteek gekozen om als over-

heid en ondernemer te laten zien
welke inspanningen gedaan worden om het gezondheidsrisico redelijkerwijs te beperken, op basis
van huidige (wetenschappelijke)
kennis en inzichten.
Het eindresultaat is een maatschappelijk gedragen en wetenschappelijk onderbouwd toetsingsinstrument, bestaande uit
een checklist met verschillende
gezondheidskundige
criteria,
waarop bedrijfsuitbreidingen van
veehouderijen beoordeeld kunnen worden.
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aan het werk
Lokaal: Wantrouwen

in de politiek
groeit, wie pakt de handschoen op?
Namens Lokaal, Hans Vos
bernheze - Oudere en jongere generaties hebben steeds minder vertrouwen in de politiek. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS), waarin het vertrouwen van de bevolking in banken,
pers, politiek, bedrijven, politie, leger en rechterlijke macht is gemeten.
Volgens dit onderzoek blijkt, dat nog maar een derde van de mensen vertrouwen heeft in de besluitvorming van de Tweede Kamer. In 2012 was
dat nog bijna 40 procent.
Enkele voorbeelden die dit wantrouwen onderschrijven dan wel
versterken zijn:
• Oekraïne referendum, waarbij de
politiek (met premier Rutte voorop) zich in allerlei bochten wringt
om maar niet aan te hoeven geven wat men met de uitslag van
het Nederlandse ‘nee’ gaat doen.
• Het mogelijk afblazen van industrieterrein Heesch West, met alle
kosten die reeds per deelnemende gemeente zijn gemaakt. Was

dit niet te voorzien, met inachtneming van behoefteramingen
en dergelijke?
• Eerste aankondiging van het
voornemen in Heesch om een
AZC voor 500 mensen voor tien
jaar te willen realiseren. Had deze
berichtgeving niet zorgvuldiger
moeten gebeuren, na toetsing
van de haalbaarheid en draagvlak?
We dienen als vertegenwoordigers van de politiek dit signaal

ORANJE TOMPOUCEN *

4 S T UK S

PERSMANDARIJNEN

0.99

1 KG

BANANEN

Leerling tekenaar (leeftijd 20-25 jaar)
In de eerste periode zul je ca. 3 dagen in de week meedraaien in de productie om kennis
te krijgen van de producten die door ons bedrijf geproduceerd worden.
Heb jij:
• Interesse om te werken met 3D tekensoftware (HiCad)
• Kennis van Microsoft Windows, ofﬁce Word, Excel
• Minimaal MBO- niveau (werktuig)bouwkunde
• Een ﬂexibele instelling
• Een goed technisch inzicht
• Een zelfstandige werkhouding
Dan bieden wij jou:
• De mogelijkheid voor een opleiding van de door ons gebruikte 3D tekensoftware
(HiCad)
• Een prettige werksfeer
• Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
• Een vast loon met goede arbeidsvoorwaarden
Indien je interesse hebt voor bovenstaande functie reageer dan en mail je CV naar:
Hektracon t.a.v. Martijn Kouwenberg. E-mail: martijn@hektracon.nl

HEESCH – Het fanfareorkest van Fanfare Aurora heeft een nieuwe dirigent: Geert Jacobs. De Heesche
muziekvereniging laat je graag kennismaken met haar nieuwe dirigent tijdens een kennismakingsconcert op zondagochtend 24 april om 11.00 uur in CC De Pas. Na zijn aantreden in december 2015, zijn
dirigent en orkestleden inmiddels goed op elkaar ingespeeld en hebben een kort en krachtig programma
voor jou in petto, met leuke, afwisselende muziek. De entree is gratis.

1.5 KG

0.89

Voor het ontwerpen, tekenen en uitwerken van onze producten zijn wij op zoek naar een
fulltime:

Kennismakingsconcert
nieuwe dirigent Aurora

PRIL
22 T/M 24 A
GELDIG VAN

1.49

op te pakken en eerlijk en duidelijk de boodschap te communiceren, ook als deze minder positief
is. Lokaal heeft zich verzet tegen
de komst van een AZC voor 500
mensen voor tien jaar. We kunnen
onze ogen echter niet sluiten voor
de vluchtelingenproblematiek en
dienen - samen met collega bestuurders - te zoeken naar oplossingen, waarbij belangenafweging
open, eerlijk en duidelijk dient te
geschieden.

Hektracon is een jong dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen,
produceren en monteren van o.a. stalen trappen, balustrades en constructiewerken.
Onze opdrachtgevers bestaan uit kleine tot middelgrote bedrijven.

HOLLANDSE
PAPRIKA MIX

GEKRUIDE SPEKLAPPEN *

3 S T UK S

50 0 G

2.49

1.49

VANAF ZATERDAG 23 APRIL

Geert Jacobs werd in 1961 in
Oirlo geboren en woont sinds
1987 in Leunen. Op 11-jarige
leeftijd ging hij bij Fanfare ‘Ons

Genoegen’ uit Oirlo muziek maken, eerst op bugel en later op
hoorn. Na het behalen van zijn
vwo-diploma, ging hij naar het
Brabants Conservatorium in Tilburg. Hier studeerde hij hoorn
bij Herman Jeurissen en directie HaFa (harmonie en fanfare)
bij J.P. Laro en slaagde in 1985
voor het praktijkdiploma HaFa-directie. Op 20-jarige leeftijd dirigeerde Geert zijn eerste
muziekkorps en sindsdien heeft
hij met zijn orkesten vele prijzen
en kampioenschappen behaald.
Naast dirigent, is Geert ook do-

cent
koperblaasinstrumenten
aan het Kunstencentrum Jerusalem in Venray en treedt hij vaker
op als gastdirigent en jurylid bij
solistenconcoursen.
Ben je benieuwd naar de nieuwe dirigent van Aurora? En wil
je weleens horen wat Geert Jacobs en het orkest in hun mars
hebben? Kom dan aanstaande
zondagochtend naar CC De Pas.
Na afloop van het concert hopen
we in het theatercafé van De Pas
nog even met je na te genieten.
Tevens kun je dan nader kennismaken met Geert Jacobs.

Een geweldig muziekspektakel
Slagwerkdag Nistelrode
NISTELRODE - Voor het eerst in Nistelrode; een hele dag slagwerk en wel op zondag 24 april. Werkelijk
alle instrumenten die er maar te bespelen zijn, staan opgesteld! Natuurlijk worden die instrumenten
ook bespeeld.

Het programma bestaat uit een
ochtend- en middagprogramma
en je mag zo vaak komen als je wil

Per paar

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

29.99

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl

Maar liefst tien verenigingen die
instrumenten bespelen komen
gedurende die dag. Uit Oss,
Megen, Uden, Boekel, Veghel,
Heeswijk, ja zelfs Son & Breugel,
Hoogeloon, Waalre en natuurlijk
ons eigen Nistelrode, komen de
muzikanten toegestroomd om er
een geweldig spektakel van te
maken.

De hele dag door kun je binnenlopen om te komen kijken, luisteren en genieten naar de verrichtingen van de muzikanten.
Zondag 24 april.
Entree is gratis.
Aanvang 10.00 uur
Locatie CC Nesterlé.
Meer info:
www.stlambertusnistelrode.nl.
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Esther v.d. Boogaart
uit Nistelrode

Winnaar:
Monique Bosch
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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MooiBernhezertjes
gevraagd
Oude/kapotte
mobieltjes voor
Stg. Opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
Bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
Authentieke spullen
uit de Tweede
Wereldoorlog.
Tegen vergoeding!
Voor inlichtingen of informatie:
06 - 41989670.
Printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.

aangeboden
Een avondje uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze

pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
KAPTEIJNS PARTYVERHUUR
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
Ontdek welke kleuren
jou nog mooier maken
deze lente
Laat mij een kleurenanalyse
maken en laat je verbazen door
het resultaat. Ook leuk voor een
vriendinnenavond of om kado
te geven. Bel voor een afspraak
Hannie Heesakkers
06-51110053 of mail
colorenta@ziggo.nl.
Heb je autisme en/
of ADHD en zin in een
nieuwe sport?
Kom kennismaken met
kanovaren.
Meer info/contact via
www.wavebegeleiding.nl of
06-25302651.

te huur
UNIEK AANBOD
Apotheek aan Laar 53 te
Nistelrode. Vanwege verhuizing
van de apotheek komt deze
fraaie ruimte beschikbaar.

Geschikt voor de meest
uiteenlopende doeleinden.
Voorzien van veel faciliteiten.
Geluid geïsoleerd plafond,
tl-verlichting, automatische
toegangsdeur, aanlevertoegang, C.V., kantoren, Airco,
werkruimtes, marmoleum
vloerbedekking, kantoren,
kantine, alarminstallatie. Direct
operationeel.
Zeer schappelijke huurcondities.
Inlichtingen: istehuur@gmail.com
Tel: 06-23645085.

te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Dagelijks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
1200 M2 grond plus
bedrijfsruimte van 420 m2
Heesch. Tel 0412 452582.
Zelf gemaakt houten
Hobbelpaard
Interesse: 0412-452914 Heesch.
Lage instap damesfiets.
Merk: Aldo, kleur blauw, in zeer
goede staat. Bieden vanaf
€ 150,- mogelijk tot 30 april.
Opbrengst voor Zonnebloem
Nistelrode.
Informatie: 06-12998386 na
18.00 uur.

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

Zoek de volgende woorden: koning, koningen, koningin,

koningsblauw, koningschap, koningschieten, koningsdrama,
koningshuis, koningsdag, koningsring, koningsmantel,
koningssloep, koningsgezind koningsvaart

Nu aanmelden voor TipMooiBernheze en je doet volgende week nog mee aan de enquête.
Met als onderwerp Alcohol en Drugs. Ga naar www.tipmooibernheze.nl en meld je aan.

21-04: secretaressendag
Tekst?

Zie oplossing pagina 39
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Gezondheidscentrum duurzaam en praktisch

NISTELRODE - In het weekend van 1 april werd De Beekgraaf 58a/b in gebruik genomen door Gezondheidscentrum Nistelrode. In de schaduw van de molen staat het gebouw,
dat duurzaam en praktisch gebouwd is, en waar een een aantal zorgaanbieders bij elkaar zit. Voor je medicijnen en je doktersbezoek ga je naar de Beekgraaf. De apotheek heeft
haar eigen ingang, en de lange gang met maar liefst twaalf spreek- en behandelkamers huisvest niet alleen de vijf huisartsen en assistenten, maar ook praktijkondersteuners
GGZ en Chronische Zorg en co-assistent. Ook de prikpost van DCB Bernhoven, Diëtistenpraktijk Uden, Verloskundigenpraktijk Ridderhof, Caris psychologie, ONS Welzijn, logopediepraktijk Heesch-Nistelrode, Total Skin Huid- en oedeemtherapie en Q-care wondverzorging. Een nieuw volwaardig gezondheidscentrum waar Nistelrode trots op mag zijn.

Miranda van de Wetering
Huid- en oedeemtherapeut

Behandelingen:
• Manuele lymfdrainage
• Zwachtelen
• Elastische kousen aanmeten
• Acnetherapie
• Littekentherapie
• Elektrische epilatie
• Coagulatie
• Camouflage
De praktijk bevind zich in het gezondheidscentrum Nistelrode
Beekgraaf 58a - 5388 CV Nistelrode
06-16490943
info@praktijktotalskin.nl - www.praktijktotalskin.nl
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We hebben geen zak met geld
We zijn getraind in het aanpakken
van uw geldzorgen en schulden.
Práát met ons! Kostenloos!

Kom naar ons
RAAD en DAAD
inloopspreekuur
Elke donderdagavond van19.30 tot 21.00 uur
Elke donderdag van 19.30 tot 21.00 uur
CC
De Pas,
CC De
Pas, Misse
Misse4b,
4bHeesch
Heesch
In
kantoor
ONS
welzijn
(voorheen
Aanzet)
In kantoor ONS welzijn (voorheen
Aanzet)
poster SHM.indd 1

Heeft u Niet-Aangeboren
Hersenletsel?
Via het NAH-netwerk bieden wij fysiotherapie, logopedie én
ergotherapie onder één dak.
Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met FysioCentrum Heesch
Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

8-7-2014 15:01:16
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bernheze bouwt
www.gedekeukens.nl

klaas knot waarschuwt:

raak niet in de knoop
BECO als de Bernhezer Energie Coöperatie
mag meer gepromoot worden
Loes van Gerwen en Luuk Verkuijlen

Foto: Jan Gabriëls

Sinds enkele maanden wonen Loes (29) en Luuk (31) in hun nieuwe starterswoning op Heilaren-Noord
in Heeswijk-Dinther. Twee jongen mensen, die meteen duurzame maatregelen genomen hebben. Ze zijn
lid van BECO en hebben duurzame energie, stroom en gas. Ook hebben ze meteen, samen met BECO,
zonnepanelen op het huis gelegd. In de ogen van Loes en Luuk mag BECO best meer gepromoot worden.
‘Het is kleinschalig en dichtbij, zodat je makkelijk contact hebt. Nog wat meer bekendheid zou goed zijn’.
“We proberen zoveel mogelijk duurzaam met alles om te
gaan”, zegt Loes van Gerwen,
in het dagelijks leven dierenarts
bij de dierenartspraktijk in Vorstenbosch. “We letten op het
onnodig laten branden van lampen, geen apparaten op standby laten staan en volgens Luuk
moet ook de telefoonlader uit
het stopcontact.”
Luuk Verkuijlen is productieleider bij Plastics2Pack in Uden.
Daar draaien continu machines
en wordt ook steeds gekeken

naar manieren om het energieverbruik te verminderen.
Niet alleen dagelijks, maar ook
bij het inrichten van het huis en
bij de aanschaf van spullen, is
door Loes en Luuk gekeken naar
het beperken van verspilling.
Vanzelfsprekend scheiden ze
het afval en proberen ze zo min
mogelijk voedsel te verspillen.
“We kijken bij de aanschaf van
apparaten naar het energielabel.
Spullen die nog bruikbaar zijn,
maar die wij niet meer nodig

hebben, die brengen we naar de
kringloopwinkel. Onze stoelen
hebben we daar dan weer vandaan. Hele mooie kringloopwinkels in Heesch en in Oss.”

De hypotheekrente staat nu laag, maar hoe is dat
over 10 jaar? Daarom is het goed om nu alvast
een berekening te maken wat je rentekosten
zullen zijn op de lange termijn. Wij nemen die
berekening mee als je je hypotheek bij ons laat
uitzoeken. Zo weet je dat je in de toekomst
niet ineens voor problemen komt te staan.

Beter ’n goede hypotheek
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten
de hypotheek adviseur uit de buurt
’t Dorp 124 - Heesch
0412 652 535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Over BECO zijn ze erg tevreden.
“Het ging allemaal erg makkelijk, zowel de zonnepanelen
als de duurzame groenenergie,
100% groene stroom voor een
scherpe prijs. Ook al gaat het
niet alleen om de prijs, het telt
wel mee natuurlijk”, zo besluiten Loes en Luuk.

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

WAT DOEN WE?

“ Van
tot

schetsontwerp
uitwerking van
het hele project

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019
info@jvai.nl - www.jvai.nl

”

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

Kozijnen
Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n
Ramen
n Ramen
n
n
Deuren
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN
n n

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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bernheze bOuWt
Column
onno
nOrMAAL
MAATSCHAPPeLIJK
rISICO BIJ
PLAnSCHADe

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Op welke wijze moet het ‘normaal maatschappelijk risico’ bij
planschade worden bepaald?
Op 2 maart jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State hier weer een interessante uitspraak over gedaan. In
deze uitspraak ging het om een bestemmingsplan dat een drietal
vrijstaande woningen mogelijk maakte. Duidelijk was 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 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.

planscHaDe kan onDer normaal
MaaTSCHaPPelijk rISICo vallen
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.
Opvallend in de uitspraak van 2 maart is nog, dat de rechter stelde
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 hoeft dus niet
automatisch 2% te zijn!
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

Schildersbedrijf Theo Wijnen

In deze rubriek heb ik al diverse malen
aandacht besteed aan planschade. U
weet inmiddels dat voor een succesvol
beroep op planschade, aan een heel
aantal voorwaarden voldaan moet
worden. Een aspect dat regelmatig – en
steeds vaker – onderwerp van discussie
vormt is het ‘normaal maatschappelijk
risico’.

Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

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

Meulendijk

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

Met gratis
horren of
ventilatie
roosters

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

RV L

Reiniging

RvL Reiniging

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging

Rodenburgseweg 18en
-dakpanreiniging/coating
Heeswijk-Dinther
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging dmv osmosewater
www.rvlreiniging.nl
RvL Reiniging

Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther
06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u
langs om een offerte te maken en
een eventueel proefstuk!!!

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging
en dakpanreiniging/-coating
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging d.m.v. osmosewater
Wij komen gratis en vrijblijvend bij u
langs om een offerte te maken en
een eventueel proefstuk!
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Vereniging Eigen Huis onbezorgd wonen; ja graag

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

10%
KORTING
t/m 31 januari 2016

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

Robert-Jan van der Vijver zet het belang van ledenraad van Vereniging Eigen Huis uiteen

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Adviesburo Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen

B.V.

Nistelrode – Eigenlijk zegt het aantal leden van de vereniging genoeg over de vereniging: 730.000,
en het aantal groeit gestaag door. Robert-Jan van der Vijver heeft sinds 2012 zitting in de ledenraad
die de organisatie en het bestuur voedt met wat leeft in den lande. Een organisatie dus die ook vanuit
de leden werkt.
Robert-Jan: “Er zijn veel rijkdommen in het leven, tastbare en ontastbare. Een van de
belangrijkste is een eigen huis.
Maar wat weet je als je voor
het eerst beslissingen neemt die
gekoppeld zijn aan het kopen
van een eigen huis? Hypotheek,
bouwtechnische zaken, onderhoud, allemaal dingen waar je
mee terecht kunt bij de Vereniging Eigen Huis.”
Ledenraadsverkiezing
De verkiezingen voor de volgende termijn voor de ledenraad is

tuur en de gang van zaken. We
hebben mooie stappen gezet afgelopen jaren, zoals de inbreng
van een digitaal ledenpanel,
waarbij de raad van de 22.000
panelleden terugkoppeling krijgt
op vragen. En een nieuwe website.”
Ledenraad
De 50-koppige ledenraad vergadert tweemaal per jaar met
de directie en de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben ze contact met elkaar en de achterban.
Ze worden gevoed in de eigen

van een woning van een gecertificeerde hypotheekdeskundige (welke omstandigheden
en voorwaarden zijn voor jouw
situatie het beste), nieuwbouw/
opleveringskeuring, een bouwkundige adviseur (verborgen gebreken, erfgrens, vochtgehalte,
grondvervuiling, etc.), juridische
bijstand bij geschillen.
Eenmaal woningbezitter, kun je
bij de vereniging terecht voor
belastingwijzer WOZ, taxatie,
gezamenlijke inkoop energie of
onderhoudscontracten en meer.

‘Stemmen op Robert-Jan van der Vijver als
lid van ledenraad kan via eigenhuis.nl’
in volle gang. Elke vier jaar wordt
bepaald wie zich in de ledenraad herkiesbaar stelt om zich
in te zetten voor huiseigenaren
en wie nieuw komt. Belangrijke
verkiezingen.
Niet alleen adviseert de vereniging over hypotheek en ondersteunt ze bij oplevering van
nieuwbouw, ook bemoeit ze zich
met zaken als de WOZ tarieven,
belastingen voor particuliere woningen en rentemiddeling van
banken. Robert-Jan heeft zich
beschikbaar gesteld voor een
volgende termijn. “Ik ken de cul-

omgeving en via het panel. De
vinger aan de pols houden is
ook richting politiek belangrijk.
Misstanden in gemeentelijke of
regionale zaken zoals WOZ en
rentemiddelingszaken worden
gesignaleerd en door Vereniging
Eigen Huis in Den Haag aangekaart. Vereniging Eigen Huis
doet veel en dat voor € 27,- per
jaar lidmaatschap.
Voordelen
Als lid van de Vereniging Eigen
Huis kun je echt onafhankelijk
advies krijgen bij de aankoop

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandprevent
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Beton- staal- en houtconstructies

Robert-Jan staat voor samenwerken, bouwen en vertrouwen,
voor toegankelijke communicatie en voor ambassadeurschap.
Stemmen op hem kan via
www.eigenhuis.nl of via de daarvoor toegestuurde stemkaart in
het Eigen Huis magazine door
leden van Vereniging Eigen Huis.
Meer informatie over lidmaatschap via eigenhuis.nl /
rjvdvijver@vijverlei.nl of
tel. 06-22566666.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl
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Coop Heeswijk-Dinther is op maandag 18 april om 18.00
uur feestelijk heropend. Wij heten u van harte welkom!

Varkenshaas
uit ambachtelijke
slagerij
per kilo 7,99
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45
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< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

IS
1+1 GRAT
Lekker Brabant
worstenbroodjes
zak a 4 stuks

7.96

3.

FEEST
bij Coop Heeswijk Dinther

woensdag 20 april:

tovert een CLOWN
van 12.00 tot 17.00 uur
ballonnen om in de
mooiste figuren
vrijdag 22 april

van 11.00-16.00:

SEN
S
E
L
F
6
DOOS À
Coop huiswijn
rood, wit of rosé
fles à 1000 ml

22.14

15.

Coop Heeswijk Dinther
Plein 1969 - 13

00

98

GRATIS POFFERTJES
zaterdag 23 april

van 11.00 tot 16.00 uur:

GRATIS SUIKERSPIN
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OPENINGSKNALLER
Bij aankoop van €35,- aan boodschappen, een boodschappenpakket ter waarde van €50,VOOR €5,Ter wa
arde va
n

€ 50.OP=OP

32

Woensdag 20 april 2016

DOE
MEE EN
WIN!

Een uitdaging voor onze lezers
WAARDEBON T.W.V. € 30,Deze prijs wordt aangeboden door:
Eetcafé De Ketel Vorstenbosch

1

2

3

Stuur het goede antwoord voor 1 mei
naar: info@demooibernhezekrant.nl.

4

Winnaar vorige kruiswoordpuzzel
Kristel Wingens, zij wint een
waardebon van Gastronomia Italiana

5

6
7
8
www.alletijd.nu

9

10

www.jetjestheetuin.nl

11

12
13

www.sterrin.nl

14

www.sterrin.nl

15
www.marskramerhd.nl

16

HORIZONTAAL

www.derooiehoeve.nl

VERTIKAAL
2. Een moderne lingerie-speciaalzaak
met gespecialiseerde vakkennis.
3. Hoe heet het kasteel waar prinses
Beatrix woont?
7. Hoe heet de oudste dochter van
koningin Maxima en koning
Willem Alexander?
8. Welke dominee voltrok het
huwelijk van koningin Maxima en
koning Willem Alexander?
12. Waar is prinses Beatrix geboren?
15. Bij dit bedrijf kom je tot jezelf
met onder andere stoel, hoofd en
handmassage?

17

1. De winkel voor huishoudartikelen
in Heeswijk-Dinther.
4. Uit welk land komt koningin
Maxima?
5. Waar kun je behalve fazanten
ook beelden van verschillende
kunstenaars zien?
6. In welke stad vond in 2009
een aanslag plaats tijdens
koninginnendag?
9. Hoe heet het koningshuis in
Nederland?
10. In deze gezellige tuin kunt u volop
genieten van heerlijke theesoorten.
11. Wat is de voornaam van de
moeder van koningin Maxima?
13. Wat is een ander woord voor
troonafstand?
14. In welke plaats viert de koninklijke
familie dit jaar koningsdag?
16. De naam van de grootmoeder van
prinses Beatrix.
17. In welk stad ligt Prins Claus
begraven?
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De fotografen van DeMooiBernhezeKrant,
Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers voorzagen
de opgetekende verhalen van passende beelden.

NISTELRODE - Bij de bewoners van Laarstede zijn heel veel herinneringen die zij koesteren.
Persoonlijke en dierbare voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat bestond uit
drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar waardevolle herinneringen. Om die herinneringen
levendig te houden en te delen, organiseerde Verzorgingshuis Laarstede ‘familieschatten’.
Bij familieschatten vertelden de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke,
dierbare voorwerpen.

‘Mee die klok kunde
toch niks doen’ zei Van Lanen
senior in 1957
De klok bleef hangen in het huis dat de heer en mevrouw Van Lanen
kochten van de ouders. Vaak is de klok, die zeker 200 jaar oud is,
gerepareerd, door diverse klokkenmakers, maar pas zes jaar geleden is
een klokkenmaker uit Beek en Donk erin geslaagd de klok precies op uur
en tijd te laten lopen. De verhuizing naar Laarstede, twee jaar geleden,
is zeer zorgvuldig gedaan en nu hangt de klok een beetje scheef, zoals
het hoort, en geniet het echtpaar Van Lanen nog elke dag van hun
prachtige klok.
Familieschatten en verhalen: De heer en mevrouw van Lanen (Laarstede)

Sociaal Shoppen
service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen.

Online en offline
Om de hoek
CoNSCIUS SPortS
De Beekgraaf 58
5388 CV Nistelrode
0412-617333

Die al jaren klaar staan voor ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de
openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service, kwaliteit, bevlogenheid
en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze
bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het SOciAAL SHOPPEN...

CafEtarIa ’t tramPLEIN
Tramplein 1
5388 ES Nistelrode
0412-613669

HUBo NIStELroDE

winnaar Sociaal
Ondernemen vorige
uitgave: Sjaan Fransen
Zij heeft gekozen voor een
waardebon van € 25,- van
cafetaria ‘t Tramplein uit
Nistelrode

Het antwoord was:
LENTE

UCE ComPUtErS

Maxend 5
5388 GH Nistelrode
0412-611033

fraNSEN aCCoUNtaNCY
& aDVIES
Kerkveld 69, 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

De Doorgang 11
5473 HZ Heeswijk-DiNther
0413-293131

www.hubo.nl

www.faara.nl

www.uce.nl

mG-SErVICE

WoLLEtJES

www.consciussports.nl

Eikenhoek 62
5473 GZ Heeswijk-Dinther
06-11318621

Vleutloop 44
5384 WZ HEesch
06-23669373

Canadabaan 2
5388 RT Nistelrode
0412-617299

WeiJen 16
5388 HN Nistelrode
0412-610071

Zoek de letters in
bovenstaande pagina en
maak het woord.
Stuur dit voor 1 mei naar:

www.steengoedworkshops.nl

www.influsso.nl

www.mgservice.nl

mijnwolletje

info@demooibernhezekrant.nl.

StEENGoED WorKSHoPS

INfLUSSo

WIN EEN WaarDEBoN VaN € 25,Voor BEStEDING BIJ EEN VaN DE BEDrIJVEN oP DEZE PaGINa
Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Wie weet mag jij gaan
shoppen bij een van deze
bedrijven.

Succes!
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Vaandrig Adriaan van Wanrooij Nu te koop: film over
24 uur Heeswijk-Dinther
geeft het ‘stokje’ door
NISTELRODE - Vijfentwintig
jaar ononderbroken het gildevaandel dragen en op eerste
verzoek present zijn, als het
gilde hulp vraagt. Zo is Adriaan
(72). Accuraat en steeds hulpvaardig voor het gilde.
Hij heeft in de loop der jaren
menig ‘mooiste vaandel’ prijs
gewonnen. Het vaandel, dat
ontworpen is door de Bossche
kunstenaar Hendrik de Laat,
werd uitgevoerd door naaldkunstenares Idje van Dijk-Mulders
uit Herpen.
HEESWIJK-DINTHER - ‘Groeten uit Heeswijk-Dinther’, de film die
een dag uit het leven in het dorp belicht, is vanaf 25 april te koop bij
verschillende winkels in Heeswijk-Dinther. Op zondag 24 april is de
offiële aftrap bij CC Servaes van de verkoop van de DVD.

oergezellig op de
gilde-clubavond
De afmetingen zijn twee bij twee
meter en weegt inclusief de stok
8,5 kg. Het vaandel moet ook bij
harde wind en regen in de optochten worden meegedragen!
Omdat dit praktisch niet vol te
houden is, wordt nu een lichter
vaandel gebruikt.
Naast de functie van vaandrig,
is Adriaan ook de spil in alle
bouwactiviteiten bij het gilde.
Onze onmisbare ‘Willy Wortel’.
Met de aankoop van een oud
schoolgebouw, startte het gilde
het eerste gildegebouw, onder
zijn leiding. In 2004 is dat ver-

vangen door het huidige gildecomplex, waarvoor hij de volledige bouwkundige supervisie voor
zijn rekening nam. Tegenwoordig
werkt hij aan de afrondende fase
van de fraaie gildekapel die 9 juli
in gebruik wordt genomen.
Ook is het Adriaan, die voor een
goede opvolging als vaandrig
heeft gezorgd.
Met onze gildebroeder Kevin
Breedveld (18), zijn we ervan
overtuigd dat het vaandel in goede handen komt.
Kevin, die game art studeert,

heeft als hobby’s kickboksen en
reddend zwemmen. Met kruisboogschieten hoort hij bij de top
van het gilde. Regelmatig zegt
hij, net als gildebroeder Rick van
Berkel (19), dat het oergezellig is
op de gilde-clubavond.
Rick, uitstekend geweerschutter
en hoofdvendelier, zit in het laatste studiejaar I.C.T. Zijn hobby’s
zijn voetballen en van stripboeken weet hij alles.
Deze jonge actieve gildebroeders
nodigen hun leeftijdgenoten uit
om ook gildelid te worden.

Twaalf keer werd ‘Groeten uit
Heeswijk-Dinther’ vertoond.
Honderden mensen hebben
toen genoten van deze muzikale
reis door het dorp. Van de vele
bekende gezichten, de clubs, de
verenigingen, de mooie plekken.
Van al die dingen die het dorp
zo bijzonder maken. Nu de film
op DVD verschijnt, kan een nog
veel grotere groep van de film
genieten. Zeker omdat de makers de prijs bewust laag hebben
gehouden.

van de drie buurmannen die
deze film hebben samengesteld
uit vele uren filmmateriaal. “We
denken dat het ook enorm leuk
is om het boek cadeau te geven.
Bijvoorbeeld aan mensen die
hier vroeger ooit gewoond hebben. De film heet niet voor niets
‘Groeten uit Heeswijk-Dinther’!”
‘Groeten uit Heeswijk-Dinther’
is vanaf 25 april te koop bij: Paperpoint, Van Lieshout Dier &
Tuin, Boekhandel Berne en de
Marskramer. Op 24 april start de
verkoop, in aanwezigheid van
de makers, bij CC Servaes van
13.00 - 17.00 uur.

“Dit is een film die je niet alleen
voor jezelf moet houden”, vertelt René van den Broek, een

STAPEL

GEK

OP ORANJE

OP KORTING
TING
R
O
K
%
50

TING
R
O
K
%
50
1.

99

Snoeptomaatjes

0.

99

shaker 250 gram

Top! van Coop
roomboter
stroopwafels

0.

87

1.

75

pak 390 gram
< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

RTING
O
K
%
0
5
Coop filet
Américain
naturel
bakje 150 gram

2.

25

1.

12

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Hertog
Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml
max. 4 kratten per klant

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 18 april t/m zondag 24 april 2016. Week 16.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

T
PER KRA
14.

99

9.

89

35

Woensdag 20 april 2016

HVCH presenteert nieuw clubblad en vernieuwde website

De geheel vernieuwd site

Bewondering voor het nieuwe clubblad

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Voetbalclub HVCH presenteerde woensdag 13 april haar nieuw clubblad en de vernieuwde
website www.hvch.nl. Het clubmagazine dat Blauw Gras heet, krijgen de HVCH-leden driemaal per jaar
in de bus. Het oude clubblad Halve Goal is hiermee verleden tijd.
36 Jaar geleden startte HVCH
met Halve Goal, een zwart/wit
clubblad op A5-formaat. Volgens
bestuurslid communicatie Sigrid
Stam, was het blad toe aan verandering en verbetering. In een full
colour magazine op A4-formaat
vond de club de goede oplossing
voor een verder bestaan van het
clubblad. “Ik ben benieuwd naar
het resultaat en wat jullie ervan

vinden”, sprak Stam het publiek
trots toe. Met het nieuwe blad
hoopt ze de betrokkenheid binnen de club te vergroten, dat het
blad goed gelezen wordt en onderwerp van gesprek is.
Vrijwilligers
Blauw Gras bestaat onder andere
uit diepte-interviews en achtergrondverhalen. Het clubblad telt

vele enthousiaste vrijwilligers.
Chris-Jan van Zutphen (eindre-

Stam, Jeffrey van Uden, Yara Vogels en Emmy Wijnen vormen de
redactie. Laurenz Maas en Jeffrey
van Uden zorgen tevens voor
de vormgeving. Paul van Bakel,
Marcel Bonte en Davy van Uden
zijn verantwoordelijk voor de
advertenties en Ruud Schobbers
en - wederom - Bonte maken de
kiekjes voor het clubmagazine.
Website
De informatie die niet in Blauw
Gras te vinden is, staat op de
website. De vernieuwde website
is nu nog gebruiksvriendelijker,
want, naast op de computer, is

De vernieuwDe weBsite is
GebrUIkSvrIenDelijker, en vIa TeleFoon
en taBlet goeD BereikBaar
dacteur), Jan Joostens, Laurenz
Maas, Sander Megens, Rudo Romijnders, Ruud Schobbers, Sigrid

de site ook via de telefoon en de
tablet goed bereikbaar. De resultaten en het wedstrijdprogram-

Kampioenen HVCH
HVCH
vrouwen 1

Kampioen geworden?
STUUR JE FOTO’S NAAR: INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

ma krijgen allebei een belangrijke plek op de homepage, omdat
bezoekers van de website daar
de site het meest voor gebruiken.
Ook is het via het tabje ‘contact’
makkelijker om contact op te
nemen met de club. Daarnaast
heeft de G-jeugd een eigen tabje,
in plaats van dat het gehandicaptenvoetbal onder de categorie
jeugd te vinden is. Tot slot biedt
de site ruimte aan advertenties.
De nieuwe website van HVCH is
te bezoeken via www.hvch.nl.

HVCH E7
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Van de Wetering sponsort HVCH Vr1, B1 en D1

hockey

Clubkampioenschappen Shoot
out 2016: gezellig en spannend!
HEESWIJK-DINTHER – Voor de tweede keer heeft Hockeyclub HDL
op zondag 17 april de Clubkampioenschappen Shoot Out tot 17
jaar georganiseerd. Spelers nemen in deze kampioenschappen
een serie vrije ballen en degene met de meeste doelpunten is de
winnaar. Na een aantal spannende poulewedstrijden en een verliezersronde, kwamen Olaf Ketelaars, Jori Vissers, Jann Sparidans,
Miryanne Ruijs, Emma Schouten en Ruben van Cleef als winnaars
uit de bus. Zij mogen Hockeyclub HDL gaan vertegenwoordigen op
de Zuid-Nederlandse kampioenschappen op 8 mei bij H.C. Tilburg.
Gefeliciteerd en veel succes!

HEESCH - Alles kregen deze teams begin dit seizoen nieuw: tenues, tassen, trainingspakken en inloopshirts. Van de Wetering, al jaren trouwe sponsor van HVCH, besloot na de komst van de nieuwe
tenueleverancier, deze teams in het nieuw te steken. Op de foto (gemaakt voor het pand van Van de
Wetering) de B1 en de D1.
HVCH Vrouwen 1 doen het in
de competitie uitstekend. Op
turnen
volleybal
handbal
zondag 17 april
zijn zij namelijk
met een ruime overwinning van
5-0 op MVC VR1 kampioen geworden! Hiermee promoveren
zij naar de tweede klasse. HVCH
B1 staat met 20 wedstrijden op
plaats nummer vier in de competitie. De uitslagen
zijn wat wisselwaterpolo
handboogschieten
tafeltennis
vallig; ze zijn in staat met grote
cijfers te winnen, maar verliezen
soms en spelen ook gelijk. HVCH

wielrennen

darten

D1 heeft het wat zwaar dit jaar.
Met 21 wedstrijden en 12 punten bezetten zij op dit moment
plaats 12 in de competitie. Met
nog twee tegenstanders uit de
onderste regionen, kunnen nog
punten gepakt worden.
Van de Wetering
In de jaren ’90 heeft Van de Wetering de eerste stappen gezet in
de grond-, weg- en waterbouw.
Destijds betrof dat met name

projecten in de dijkenbouw en
in grondwerk. Inmiddels zijn de
werkzaamheden uitgebreid met
het bouw- en woonrijp maken,
rioolvervanging en -reconstructie, herinrichting, natuurontwikkelingsprojecten en saneringen.
Wij danken Van de Wetering
voor hun betrokkenheid bij onze
club. De spelers zullen er alles
aan doen om de sponsor waardig en sportief uit te dragen!

Het was een gezellige en spannende dag. Alle 35 deelnemers
waren verdeeld over vijf poules.
Per poule was er ook één keeper
of keepster ingedeeld. Na deze
spannende
poulewedstrijden,
werd er door 14 deelnemers in
de finale gestreden om Clubkampioen Shoot Out te worden
van Hockeyclub HDL.
Knap keeperswerk
Door de drie keepers Jann Spari-

dans, Ruben van Cleef en Janneke van de Waal werden erg veel
goals voorkomen. Bij de meisjes
was er zelfs sprake van een gelijkspel.
Na een spannende ronde, waarin de meisjes die gelijk stonden
nog een poging kregen, kwamen de volgende winnaars uit
de bus: Olaf Ketelaars, Jori Vissers, Jann Sparidans, Miryanne
Ruijs, Emma Schouten en Ruben
van Cleef.

tornado Beachvolleybaltoernooi op zondag 29 mei!

voetbal
golf

Zevenklapper Vorstenbossche Boys
VORSTENBOSCH - De doelstelling vooraf was duidelijk; we moesten een mindere periode afsluiten met een goede wedstrijd en een
duidelijk resultaat. We begonnen gedreven aan de wedstrijd en zetten vanaf het begin goede druk op SBV. Ondanks de gedrevenheid
bleef het spel soms te statisch.

skien

snowboarden

kano

We kwamen nog beter in de
wedstrijd nadat uiteindelijk, in de
26ste minuut, onze inzet werd
beloond met een doelpunt van
Gilbert Langenhuizen, 1-0.
Met flink wat strijd en doorzettingsvermogen, kwam er voor
de rust, in de 31ste minuut door
kaarten/bridgen
Wesley van de Ven de 2-0 en
in de 34ste minuut door Weslie
Dekkers de 3-0 op het score-

bord. Ondanks de goede bedoelingen van SCV scoorden we direct na rust, in de 50ste minuut,
eenvoudig de 4-0 door een
doelpunt van aanvoerder Marvin van Heeswijk. Na dat doelpunt viel de concentratie even
weg en werd er, in de 57ste minuut, vanuit een standaardsituatie, de 4-1 binnengekopt door
SCV-spits, Pascal van Thiel. We

konden ons weer herpakken en
dat resulteerde in de 69ste minuut in de 5-1 door Thijs v.d.
Sanden. Later kwam ook nog
in de 74ste minuut de 6-1, door
een goed benutte strafschop van
Jasper van Duinhoven. Uiteindelijk viel kort voor tijd, in de 87ste
minuut, ook nog de 7-1, door
een mooie kopbal van Marvin
van Heeswijk. We konden concluderen dat we onze doelstelling hadden bereikt. Hierdoor
lopen we 7 punten uit op de nr.
3 MOSA. Hopelijk kunnen we
deze lijn doorzetten. Supporters
bedankt en tot volgende week.

motorcross

Glenn Coldenhoff sluit moeilijke
mexicaanse Grand Prix af met twee top tien plaatsen
MEXICO/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team is in de vijfde wedstrijd om
het wereldkampioenschap MXGP in Mexico in beide manches op een tiende plaats geëindigd. Toch was
Coldenhoff na afloop van de wedstrijd niet tevreden en gaf hij aan dat hij het graag beter had willen doen.
Commentaar Glenn Coldenhoff:
‘’Ik had het hier graag beter willen doen. Het was een teleurstelmotorsport

lend weekend, want op zaterdag
voelde ik me nog zo goed op
de baan, wat me veel vertrouwen gaf voor de zondag. Helaas
bleek vandaag dat mijn snelheid
niet hoog genoeg lag.
In de eerste manche verloor ik
in het midden van de wedstrijd
mijn ritme, maar later begon het
weer beter te gaan. In de tweede
manche pakte ik een hele goede start, maar ik snap niet wat
er toen gebeurde. Ik had niet de

snelheid die de andere rijders wel
hadden en dat betekent dat ik
de komende periode veel werk
te doen heb’’.

NISTELRODE - Volleybalvereniging Tornado organiseert op zondag
29 mei het beachvolleybaltoernooi op het Raadhuisplein in Nistelrode. Deze vierde editie belooft minstens zo succesvol te worden als
de voorgaande jaren.
In de ochtend wordt er gestart
met een clinic voor de jeugd. De
clinic wordt ook dit jaar gegeven
door een top-volleyballer. Na de
clinic volgt het toernooi, waarbij
de jonge spelers het geleerde
in de praktijk kunnen brengen.
Ook kids die nog nooit gevolleybald hebben, zijn van harte welkom! Je kunt je nu nog inschrijven voor het jeugdprogramma!
Dus wees er snel bij!
In de ochtend en middag start
het seniorentoernooi. De wedstrijden worden gespeeld op

verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden. Naast
de leuke volleybalwedstrijden,
zal er de gehele dag een DJ aanwezig zijn, die zorgt voor de nodige muzikale gezelligheid! Het
seniorentoernooi zit al zo goed
als vol. Inschrijven kan nog wel.
Teams komen dan op de reservelijst. De organisatie bekijkt
dan binnenkort of zij het aantal
teams voor het seniorentoernooi
nog kan uitbreiden.
Inschrijven kan op
www.vc-tornado.nl.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant
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Autobedrijf Huiskes sponsort HVCH MC1

boksen

bernheze sportief

badminton

zwemmen

waterpolo
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handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Altior staat
met lege handen
korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule
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golf

HEESWIJK-DINTHER – Pupil van de week, Roos Roefs zag dat Altior
op zondag 17 april een harde strijd moest leveren om de gasten
van Rosolo uit Reusel, die ook in de degradatiezone zitten, van een
overwinning af te houden.
biljarten

duivensport

judo

vissen

HEESCH - De meiden van HVCH MC1 hebben nieuwe tenues ontvangen van Autobedrijf Huiskes. Het
team, bestaande uit 16 enthousiaste meiden in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, komen uit in de 2e klasse M02. Iedere dinsdagavond wordt er anderhalf uur hard getraind en op zaterdagmiddag worden de
wedstrijden gespeeld.

Het was in de eerste helft dan
ook een gelijk opgaande wedstrijd, waarin het schot, mede
door het weer, niet goed uit de
verf kwam. Aan beide kanten
waren er veel missers en de daschakenrusten
mes
dammen gingen uiteindelijk
met 3-3. Na rust veranderde er
niet veel aan het spelbeeld en
kon Altior niet echt een vuist
maken om een
voorsprong
1cm flinke
b
te nemen. Rosolo bleek een taaie
tegenstander, die wel een vuist
1,2 cm b - na dit degramaakte en Altior
datieduel - wederom met lege
handen liet staan. De eindstand
werd 7-8. Zaterdag 23 april gaat
1,4cm b
Altior op bezoek
bij De Korfrakkers in Erp. Aanvang 17.00 uur.

Het gaat momenteel vooral om
het plezier, de resultaten laten
helaas te wensen over. Op de
ranglijst bezetten ze de laatste
plaats met 0 punten, dit mede
door diverse blessures, onder
andere van de keepster. In de
najaarscompetitie werd nog de
7e plaats behaald. Nog twee
wedstrijden te gaan en nog twee

autosport
Altior
2 – Rosolo 2: 7-6 karten
Altior 3 – ODIO 2: 6-5
Altior 4 – Swift 3: 4-14
Celeritas
3 – hockey
Altior 6: 7-4
voetbal
tennis
Altior MW1 – Klick’15 MW2:
5-14
Altior A1 – Celeritas A1: 10-3
Swift B1 – Altior B1: 8-5
Corridor B1 – Altior B2: 4-3
Swift
beugelen C1 – Altior
boksenC1: 3-7
badminton

toernooien. De meiden zullen er
alles aan doen om nog punten
mee naar Heesch te nemen.
Autobedrijf Huiskes is dealer van
Kia en Mitsubishi. Daarnaast
heeft zij tal van occasions en
koopt auto’s in. Ook van particulieren! Maar bovenal zijn ze als
bedrijf op zoek naar hoe zij jou,

de klant, zo goed mogelijk van
dienst kunnen zijn.
Namens alle spelers en leiding
willen we Autobedrijf Huiskes
dan ook hartelijk danken voor de
sponsoring. We wensen HVCH
MC1 nog een sportief en succesvol seizoen toe.

turnen

Noor, Thije en Eefke tweede
tijdens recreatief springtoernooi!
GEFFEN/HEESWIJK-DINTHER – Van Sine-Cura namen zondag 17
april zo’n 20 turners en turnsters deel aan het recreatieve springtoernooi in Geffen. Tijdens dit toernooi werd er in teams van drie
tot en met vijf turnsters geturnd op de toestellen, mini trampoline,
plankoline kast en lange mat.

de drie toestellen, met een totaal
van 24,5 punt, met de tweede
prijs naar huis.
In de tweede wedstrijdronde
waren de 5-6, 9-10 en 11 jaar
en oudere turnster aan de beurt.
Deze ronde was er voor het publiek veel variatie in sprongen
en onderdelen te zien. Immers,
de meeste 5-6-jarigen turnen
nog niet zo lang, terwijl de oudere turnsters al jaren een uurtje
in de week trainen. Het publiek
heeft kunnen genieten van onder andere radslagen op mat,
handstandoverslagen over de
kast met plankoline en salto’s,
gemaakt met de mini-trampoline! In de tweede ronde werden
door Sine-Cura geen bekers mee
naar huis genomen.

Noor, Eefke en Thije

In de eerste wedstrijdronde lieten de 7 en 8-jarigen hun geleerde oefeningen zien. In deze
leeftijdscategorie hadden zich
maar liefst veertien teams inge-

schreven, waarvan twee van Sine-Cura. Noor Bosch, Thije van
Nistelrooij en Eefke van Nuland
wisten op de lange mat ruim een
negen te scoren. Zij gingen na

De pret was er niet minder om.
Wel ging iedereen met een mooi
diploma en een herinneringsmedaille naar huis. Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagd toernooi.

voetbal

Vrouwen Prinses Irene nog
niet zeker van nacompetitie
NISTELRODE - Bij winst op Bavel waren de vrouwen van Prinses Irene al verzekerd geweest
van de nacompetitie voor promotie naar de topklasse.
Na zes wedstrijden op rij de volle
winst gepakt te hebben, werd er
nu met 1-1 gelijkgespeeld tegen

Bavel. Sharron van Os scoorde voor rust voor Prinses Irene,
al snel kwam Bavel op gelijke
hoogte. Na rust werd er niet
meer gescoord. Het moet wel
heel raar lopen wil Prinses Irene
de nacompetitie niet halen. Het
elftal van Couvreur staat aan
kop in de 3e periode. Mochten

ze die niet pakken, dan nemen
ze naar alle waarschijnlijkheid de
periodetitel over van kampioen
Woezik.
Een nacompetitieplaats zou een
mooie beloning zijn voor een
prima gespeelde tweede helft
van de competitie.

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

Flamingo’s C1 – Altior C2: 8-5
Altior D2 – Celeritas D1: 1-5
Altior D3 –motorsport
Spoordonkse Girls
D2: 9-2
Altior E1 – Avanti E1: 3-6
Altior E3 –turnen
JES E1: 2-7
basketbal
volleybal
handbal
Avanti E3 – Altior E4: 1-7
Altior F1 – BMC F1: 6-2
Korloo F1 – Altior F2: 1-9
Prinses Irene W1 – Altior W1:
6-5. Strafworpen: 4-7.
zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

darten

golf

korfbal
korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

wielrennen

Korloo 1 wederom met twee
punten beloond

NIJNSEL/LOOSBROEK - Korloo 1 stond afgelopen zondag tegenbiljartenKV Nijnsel
duivensport
judo grasveldvissen
snowboarden
over
1 op het
in Nijnsel.skien
Gezien de
resultatenkano
uit het verleden, beloofde het een pittige wedstrijd te worden. Voor
beide partijen duurde het lang voordat het eerste doelpunt gemaakt
werd, maar uiteindelijk kreeg Korloo deze eer. Het verdere verloop
van de wedstrijd liep gelijk op en de stand werd daardoor 3-4 in de
rust.
schaken
Na
de rust wist Nijnsel
nog op
dammen
een voorsprong te komen, maar
konden dit niet lang behouden.
Mede door twee fitte wissels van
Korloo A1, 1cm
stond
de verdedib
ging sterk en wist de aanval het
winnende doelpunt te maken.
1,2 cm b het zenuwsloWederom waren
pende laatste minuten, waarbij
Nijnsel nog enkele kansen kreeg
voor een gelijkmaker, maar zij
1,4cm b
maakten deze
kansen niet af.
Daardoor pakte Korloo 1, voor
de tweede week op rij, punten!
autosport

karten

Ook Midweek 1 merkte hoe verwend Korloo is met haar prachtige kunstgrasveld, zij stonden
namelijk woensdag in het grasveld van BMC Midweek. De
eindstand van deze spannende

wedstrijd kaarten/bridgen
werd uiteindelijk 8-11,
in het voordeel van Korloo.
Eveneens was het voor de jeugd
van Korloo een geslaagde week.
Korloo A1 hield de verdediging
goed dicht, waardoor de aanval
veel ruimte had om aan te vallen
tegen JES A1.
Het resultaat van 7-1 mag er dan
ook zijn. Korloo C1 profiteerde
dit weekend van twee coaches
langs de zijlijn, waardoor ook zij
motorsport
met 3-2 de
wedstrijd wonnen
van RoDeBO C1. De allerkleinsten van Korloo, de Welpen,
wisten de winst mee naar huis te
nemen. Ondanks de wind rondden zij de wedstrijd af met 1-12
in het nadeel van Be Quick.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS
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boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

Belangrijke zege korfbalsters Prinses Irene
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

MELDERSLO/NISTELRODE
Opnieuw een sleutelduel voor
de Prinses Irene korfbalsters.

darten

golf

de topklasse, maar het was een
zware competitie, die duidelijk
energie heeft gekost. Dat maakt
dat de terugkeer op het veld niet
biljarten
duivensport
judo Prinses
vissen
skien
snowboarden
kano
De
verschillen
zijn klein.
gemakkelijk
verloopt.
Irene heeft in de zaalcompeti- Zondag waren de dames echter
tie goed weerstand geboden in in de eerste helft een maat te

groot voor de Merels uit Melderslo. De tegenstander kwam
de tweede helft nog wel terug,
maar het verschil was toen al
gemaakt. De ploeg van coach
De Veer won met 15-17 en blijft
koploper.

Brocks techniek & rovers
montage sponsoren E-jeugd
Dos’80

dansen

Elf NK titels voor DV Dancing Kids
schaken

dammen

kaarten/bridgen

OSS/NISTELRODE – De leden van DV Dancing Kids Nistelrode begonnen in april 2015 aan een nieuw
seizoen en op
moment wisten ze; over een jaar staan we op het podium voor de titel van Nederlands
1cmdat
b
Kampioen, om te knallen. Dit weekend kon DV Dancing Kids het resultaat laten zien van een vol jaar
inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen.
1,2 cm b

Nederlands kampioen Touch behaalde de titel met de maximaal te behalen 500 punten. Een foutloos
optreden, een bijzondere prestatie! Garde solo junioren: Lindsey 3e, Sascha 4e en Lise 5e. Garde junioren
vrije klasse: Melody 1e. Show karakter junioren: Op jacht naar de miljoenen 3e met een EK kwalificatie.
1,4cm b
Demi Gabriël:
2e met 489 punten en gekwalificeerd voor het EK. Vera Oomen: 2e plaats en Guusje van
Thiel: 3e plaats. Een grandioos weekend, met veel inzet van ouders, trainsters en dansers. De laatste
loodjes worden nu ingezet richting het Europees Kampioenschap, waar zij ook weer het hoogst haalbare
autosport
karten
motorsport
resultaat
willen binnenhalen.
In totaal elf Nederlands kampioenstitels:
GWEN OPSTAL - Garde solo junioren sportklasse. MINIGARDE - Garde minioren. MIRACLE - Garde
junioren sportklasse. SPIRIT - Show modern junioren sportklasse. UNTOUCHED - Garde mars hoofd
sportklasse. EMERALDS - Mars jeugd sportklasse. DIAMONDS - Garde polka jeugd sportklasse.
TOUCH - Garde polka hoofd sportklasse. JORDI EN LIEKE - Paar hoofd sportklasse (gedeelde titel).
EUPHORIA - Show modern jeugd sportklasse. INSPIRATION - Modern hoofdklasse sportklasse.

Diamonds

Euphoria

E-jeugd 1

Foto: Erik van de Kamp

HEESCH - Rovers Montage & Brocks Techniek hebben nieuwe trainingsjacks gesponsord aan de E-jeugd. Brocks Techniek houdt zich
vooral bezig met montage van loodgieters- en cv werkzaamheden.
Rovers Montage is daarentegen een klus- en montagebedrijf. DOS’80
bedankt Brocks Techniek & Rovers Montage voor deze sponsoring.

toertocht ‘De Kachelders’
HEESWIJK-DINTHER - Fietsclub ‘De Kachelders’ uit Heeswijk-Dinther organiseert op
zondag 24 april haar jaarlijkse
toertocht. Er kunnen afstanden
gefietst worden van 70 of 110
km.
De tocht van 70 km gaat via
Moergestel, terug naar Heeswijk-Dinther en de tocht van
110 km gaat via Poppel (België)
en retour naar Heeswijk-Dinther.
Men kan vertrekken van 7.30 tot
9.00 uur vanaf café De Toren,
Torenstraat 12, 5473 EL Heeswijk-Dinther.
De toertocht is in zijn geheel uitgepijld en is dit jaar vernieuwd.
Er is ruime parkeergelegenheid
aanwezig in de nabijheid van de

Inspiration

startplaats.
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,en NTFU leden betalen € 3,-.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl
Minigarde

Miracle

Paar Jordi en Lieke

de oplossing

Spirit

Touch

Gwen Opstal

De vereniging is
trots op het resultaat;
dat alle leden van
DV Dancing Kids zich
met een of meerdere
dansen kwalificieerde
voor het EK.
Untouched

Emeralds

BErNHEZE SPortIEf
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Spelregelwedstrijd E en D jeugd DoS’80

Alle deelnemers aan de spelregeltest

Foto: Theo Verhoeven

HEESCH – De E en D jeugd van DOS’80 verzamelde zich op zaterdagmiddag 9 april in sporthal ’t Vijfeiken, om voor het eerst in
de geschiedenis van DOS’80, deel te nemen aan een spelregeltest.
Theo Verhoeven, Sabine van de Wiel en Tineke Verhoeven hadden,
samen met een groot aantal vrijwilligers, diverse spellen klaargezet,
waarin de spelregelkennis kon worden getest.
Er deden vier D teams en twee
E teams mee. In de hal werd
een Zweeds loopspel gespeeld,
Ren je rot en Petje op petje af.
In twee kleedkamers moesten
rebussen worden opgelost, waar
dan een vraag uitkwam, die ver-

volgens ook weer moest worden
opgelost. Tot slot was er een
kleedkamer ingericht als spelregeltestkamer. Ter ontspanning
waren er in de hal twee veldjes,
waar tchoukbal en doelschieten
konden worden gespeeld. In de

pauze werden de kinderen getrakteerd op ranja door de beheerders van de kantine, Tonneke en Kick.
Om 15.30 uur waren alle tellingen gedaan en volgde de
bekendmaking van de winnaar
van de spelregeltest. Dat was
Merel Kamp, speelster van de
E2. Zij had een 100% score behaald. Het beste team was het
team van de D onder leiding van
coach Fons Bannenberg.

voetbal

HVCH toont karakter en wint met 2-3
GOES/HEESCH - HVCH heeft in de inhaalwedstrijd tegen vv Goes
karakter getoond en is nu weer koploper in de eerste klasse C met
één punt voorsprong op vv Nuenen. Na de late en teleurstellende thuisnederlaag tegen MOC’17 van twee weken geleden, heeft
HVCH zich knap hersteld tegen het sterke vv Goes. Deze wedstrijd
moest worden ingehaald na de afgelasting van vorige week, door
een grote bedrijfsbrand in Goes.

Gijs v.d. Voort: 2-2. HVCH rook
de winst en zou die uiteindelijk
ook binnenhalen. Een goed genomen vrije trap van - wederom - Gijs v.d. Voort, werd door
verdediger Vince Minten keurig
binnen gekopt.

In de eerste helft zag het er nog
niet zo goed uit voor de mannen
van trainer Harry Blokhuis. De
sterspelers van Goes, Ray Kroon
en Bart Deprez, zetten HVCH
binnen een half uur op een 2-0
achterstand en dat was niet eens
onverdiend. In de rust zal er een
hartig woordje zijn gesproken,

Even later moest HVCH-doelman Rob van Erp een wereldredding verrichten om de overwinning van de blauw-witten veilig
te stellen. Bij terugkeer in Heesch
werd het feestje in de bus voortgezet in de HVCH-kantine, samen met de kampioenen Vrouwen 1 en HVCH 4!

want al in de 47e minuut wist
Lars van Lee - op een prima assist van Bram Wonders - de verre
hoek te vinden: 2-1. HVCH ging
nu vol door en in de 59e minuut
was het weer Lars van Lee die
scoorde, nu met het hoofd, door
voor de keeper van Goes op
te duiken bij een vrije trap van
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biljarten

afsluiting WinterKomKoep
biljarten 2015 - 2016

Team 1 John van Rixtel

HEESWIJK-DINTHER - Bij Café Elsie is zaterdagavond de wintercompetitie 2015 – 2016 libre en driebanden afgesloten. Deze competitie startte eind september en de laatste wedstrijden werden eind
maart gespeeld. Met aansluitend nog een individueel kampioenschap libre en driebanden.
Afgelopen zaterdag was de finale libre van het individueel kampioenschap, waarbij Arno Jacobs
en Ingrid Voets speelden om het
kampioenschap en Ingrid won!
De finale driebanden werd door
Jet Timmers en Astrid v.d. Broek
gespeeld. Jet begon heel sterk
maar Astrid vocht zich terug en
won deze spannende finale.
Alle vier de finalisten kregen een
levensmiddel/vleespakket, mede
gesponsord door Jan Verheijden
catering.
Wisselbekers wintercompetitie
Bij het libre won het team Elsie
6 de wisselbeker, met teamcaptain Hans van Til en Tommy
Netten, Henk Jacobs, Theo van
Nistelrooij, Pim van Grinsven, Ad
v.d. Leest, Jo v.d. Zande, Tonny
Kooijmans, en Hans zelf als spelers.
Tommy Netten (Elsie 6) had de
hoogste serie; vijftien caramboles en Hans van Til (Elsie 6)
speelde de kortste partij tegen
Mari v.d. Braak; tien beurten.
Bij het driebanden ging de wis-

selbeker naar team Elsie 1 van
John van Rixtel, met als spelers Henk v.d. Broek, Henk Jacobs, Harry v.d. Pas, Marijn v.d.
Heijden, Addo Cleerdin en John
zelf.
De hoogste serie speelden Ruud
van Schijndel (De Zwaan 1) en
Henk Jacobs (Elsie 1), beiden
acht caramboles. De kortste partij werd gespeeld door Henk Jacobs tegen Michel Habraken, 26
beurten.
Aan deze WinterKomKoep namen vier teams deel; twee van
café de Zwaan en twee van Elsie.
Totaal 55 deelnemers.
De spannende en zeer geslaagde WinterKomkoep werd afgesloten met een gezellige avond,
mede gesponsord door Hans en
José van café Elsie, en een balpen als aandenken.
Maandag 2 mei start de ZomerKomkoep met vijftien teams libre, verdeeld over twee poules en
negen driebanden teams, ook
in twee poules. De finale is 10
juli in speellokaal Royal Events
Palace, voorheen Aquarest.

budo

Judosucces
Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

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

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen
bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.
BERLICUM/HEESCH - De judoka’s van Van Buel Sports hebben
afgelopen zondag deelgenomen
aan het jaarlijkse Berlicum Open.
De volgende resultaten zijn er behaald: Goud voor Senn van Buel
en Senna van de Veerdonk. Zilver voor Daisy Bens en Lucas van
Griensven en het brons ging naar
Laurens Wilms, Sam Grimmelikhuizen en Willem van den Hurk.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Een nieuwe
huisstijl,
advertentie,
website?
Uw creatieve vragen worden
omgezet in frisse, originele
ideeën. Passend bij uw bedrijf,
binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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oud papier
Buitengebied Nistelrode

kennismakingsconcert
nieuwe dirigent aurora
CC De Pas Heesch
PAGINA 24

gemeentehuis,
groendepots en
milieustraat gesloten
Bernheze

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

gemeentehuis gesloten
Bernheze

woensdag 4 mei

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

donderdag 28 april

mandalart:
themaworkshop
numerologie in de
mandala
Palmenweg 5 Nistelrode

heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 18

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

5a helma van de rakt:
frisse neus wandeling/
bosavontuur
Schaijk

kaartavond kbo dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

koffieochtend over
verzorgd wonen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

i-meet: knutselen voor
moederdag
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

kermis
Vorstenbosch

donderdag 21 april

lezing: opgeruimd
Bibliotheek Heesch
lezing hkk de wojstap
Raadhuisplein 21a
Heeswijk-Dinther
vrijdag 22 april
open huis dio
CC Servaes Heeswijk-Dinther
vormsel heeswijk
H. Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
the Young ones
CC De Pas Heesch

start verkoop dvd:
groeten uit
heeswijk-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 34

vrijdag 29 april

jeroen bosch-concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

kbo vrijwilligersavond
De Stuik Vorstenbosch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

pubquiz
CC De Pas Heesch
PAGINA 18

eric vloeimans met big
band licks & brains
Natuurtheater de Kersouwe
Heeswijk-Dinther

zaterdag 30 april
voorverkoop racoon
in concert
www.kersouwe.nl

maandag 25 april

boogie wonderland 21+
Lunenburg Loosbroek

zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

zaterdag 23 april

dinsdag 26 april

familieopstellingen
bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

inloopspreekuur
fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

open dag scouting
mira ceti
Scoutingcentrum
Achter de Berg
PAGINA 10

teenage party:
luunfissa 12+
Lunenburg Loosbroek

de drie dreven:
rommelmarkt
Wijk Rodenburg II
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

koopzondag
Centrum Nistelrode

colorrun & koningsnacht
Start: het Dorpsplein Loosbroek
PAGINA 12

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

woensdag 27 april

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

i-meet: uv paint party
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
zondag 24 april
vriendenmiddag
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
toertocht: de kachelders
Start Café De Toren
Heeswijk-Dinther
PAGINA 38
fanfare st. lambertus:
slagwerk
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 24

zondag 1 mei
75 jaar avesteyn:
leden ontbijt
Avesteyn terrein
Heeswijk-Dinther

koningsdag
Bernheze
PAGINA 12 EN 13

maandag 2 mei
zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

oranjeconcert
CC De Pas Heesch
PAGINA 13
centrum samarpana:
workshop bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

dinsdag 3 mei
inloopspreekuur
fysio steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

open dag checkpoint
De la Sallestraat 3 Heesch
PAGINA 10
gratis visles voor de jeugd
Brugstraat 73 Vinkel
gratis inloopspreekuur
van soest & partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
nationale
dodenherdenking
heilige willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
film: suite française
Filmhuis De Pas Heesch
kienen kbo dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
donderdag 5 mei
hemelvaart
expeditie de schellen
Sportpark De Schellen
Nistelrode
oud papier
Dorp Vorstenbosch
kermis
Vorstenbosch
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
gemeentehuis gesloten
Bernheze
vrijdag 6 mei

zaterdag 7 mei
centrum samarpana:
leren je eigen angst los
te laten
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
zondag 8 mei
moederdag
expositie evenement:
het snoepje van de week
Kloosterkapel Vorstenbosch
vorstenbosch pakt uit
en kermis
Vorstenbosch
open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
maandag 9 mei
zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
centrum samarpana:
raad van wijzen
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
film - mia madre
Filmhuis De Pas Heesch
dinsdag 10 mei
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
inloopspreekuur
fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
ov nistelrode:
Ondernemerscafé
Nistelrode
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
film - mia madre
Filmhuis De Pas Heesch

expositie evenement:
groeten uit vorstenbosch
Kloosterkapel Vorstenbosch
kermis
Vorstenbosch

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

