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bedrijvig nistelrode

VACATURE
Allround Lasser Mig & TIG

(fulltime)

Chau� eur beschikking
over BE Rijbewijs

(parttime)

Voor meer informatie kijk op onze website www.rotecmetaal.com 
of neem contact op met Nick Ceelen; nick@rotecmetaal.com

Canadabaan 18C - 5388 RT Nistelrode - 0412-611 436
info@rotecmetaal.com - www.rotecmetaal.com

METAALBEWERKING OP MAAT!
Rotec metaal: 
precisiewerk en topkwaliteit

Met meer dan 25 jaar ervaring 
zijn wij in staat tot het leveren 
van precisiewerk en topkwaliteit. 
Variërende van eenvoudig plaat-
werk en klein constructie tot zeer 
specialistische plaatwerkcon-

structies en machinebouw.
Naast prototype en enkelstuk 
kunnen wij ook kleine series 
voor u realiseren.

Ook het assembleren en ontwer-
pen van uw producten behoort 
bij Rotec Metaal tot de mogelijk-
heden. Met onze nieuwe water-
straalsnijmachine zijn wij in staat 
om ieder gewenst materiaal tot 
20 centimeter dik te snijden. 
Een impressie van onze realisa-
ties vindt u op 
www.rotecmetaal.com.

Mocht u nog vragen hebben of 
een scherpe offerte willen, aarzel 
dan niet en neem contact met 
ons op.

Rotec Metaal is gespecialiseerd in het op maat vervaardigen van hoogwaardige metaalproducten voor 
de industriële sector waarbij kwaliteit en levertijd hoog in het vaandel staan. 
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BiozanTYum
Heesch
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Gedeelte Bernheze

FOLDERS DEZE WEEK

krant niet 
op woensdag 
ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Tijdens de vierde editie van de 
Open Atelierroute krijgt iedereen 
de gelegenheid om eens ach-
ter de voordeur van maar liefst 
29 deelnemende kunstenaars te 
gaan kijken die als een kunstzin-
nig lint door alle kernen van de 
gemeente Bernheze zitten. Man-
nen en vrouwen die met veel ple-
zier mooie dingen maken op al-
lerlei terrein en ook ruimte bieden 
aan een gast. In totaal is er werk 
van 60 kunstenaars te bewonde-
ren. Schilderijen in diverse genres 
met gebruik van allerlei materi-
aal, gefotografeerde kunst, maar 
ook objecten en beelden van 
keramiek, glas, hout, steen, me-
talen en brons. Kunst gemaakt 
van papier-maché, kunststof en 
papier.

Jonge kunstenaars
Zoals eerder is er ook dit keer 
weer een groot, gevarieerd aan-
bod, waarbij niet alleen gevestig-
de namen deelnemen maar ook 
een aantal nieuwe jonge kun-
stenaars. “Daar zijn we heel blij 
mee”, vertellen Leonie Dekker 
en Betsie van der Cammen die 
samen met Jannemeis Snels de 
pr onder hun hoede hebben. Ze 
vervolgen: “Het is leuk dat ook 
jonge creatieve mensen durven 
te laten zien waar zij mee bezig 
zijn en fijn dat ze meedoen.” Tij-

dens de Atelierroute draagt dich-
ter Ad van Schijndel op diverse 
locaties poëzie voor die hij, geïn-
spireerd door de diverse werken, 
geschreven heeft.

Onthulling kunstwerken
De Open Atelierroute wordt op 
woensdag 28 maart om 17.30 
uur bij CC De Pas geopend. Van-
af dat moment is daar, geduren-
de openingstijden en Tweede
Paasdag van 11.00 tot 14.00 
uur, een overzichtstentoonstel-
ling van alle deelnemende kun-
stenaars. De gemeente Bernheze 
heeft zich ook aangesloten bij 
de Open Atelierroute. Zij grijpt 
de gelegenheid aan om woens-
dag 28 maart om 15.00 uur een 
kunstwerk te onthullen aan het 
Loo en een voorproefje te laten 
zien van een kunstwerk dat later 
geplaatst gaat worden aan het 
Menzel in Nistelrode. 

“De tunnels bij het Loo en Men-
zel zijn in Nistelrode de toegangs-
poorten naar de Maashorst. Wij 
zochten naar een manier om op 
bijzondere wijze te markeren dat 
je er het natuurgebied ingaat, 
waarbij er ook een verbinding 
moest zijn met die plek. Dat is 
met beide werken gelukt”, ver-
telt wethouder Jan Glastra van 
Loon, die kunstzaken in zijn 

portefeuille heeft en als zodanig 
ook onderdeel is van de kunst-
commissie. Zij waren al vanaf zo-
mer 2017 hiermee doende, be-
geleid door de Brabantse Kunst 
en Cultuur Commissie (BKCC). 
“Via hen hebben wij uiteindelijk 
onze keuze laten vallen op het 
kunstwerk van Robin Gerris bij 
het Menzel. Hij heeft in nauwe 
samenwerking met de heemkun-
dekring van Nistelrode een wand 
gemaakt in de tunnel met beel-
tenissen die maken dat je door 
een stukje geschiedenis van De 
Maashorst rijdt”, vertelt Glastra 
van Loon. Hij vervolgt. “Het 
kunstwerk van Arno Coenen bij 
het Loo is vanwege de vorst niet 
klaar. Ik wil daar niet al te veel 
over kwijt, alleen dat het buiten 
de tunnel is en heel verrassend. 
Het wordt binnenkort geplaatst. 
We gaan wel een klein voor-
proefje laten zien.”

Alle deelnemende kunstenaars, 
hun gastexposanten, maar ook 
de gemeente Bernheze en an-
dere betrokken partijen nodigen 
iedereen uit om niet langs, maar 
áán te komen in de ateliers, bij 
CC De Pas of het nieuwe kunst-
werk bij het Menzel en later het 
Loo te gaan bekijken. 

www.atelierroutebernheze.nl

TEKST EN FOTO: 

WENDY VAN LIJSSEL

BERNHEZE – Maar liefst
29 kunstenaars 
nodigen iedereen van 
harte uit om tijdens 
de Open Atelierroute 
op maandag 2 april en 
zondag 8 april tussen 
11.00 en 17.00 uur een 
kijkje te komen nemen 
in hun atelier om hun 
werk en dat van een 
ter plekke aanwezige 
gastexposant te 
bekijken én erover in 
gesprek te gaan. Een 
overzichtstentoonstelling 
met werken van alle 
kunstenaars is te zien in 
cc de Pas in Heesch. 
Deze wordt woensdag 
28 maart geopend 
na de onthulling van 
een kunstwerk aan het 
Loo en een voorproefje 
van een kunstwerk dat 
geplaatst gaat worden 
aan het Menzel in 
Nistelrode.

onTHulling kunsTWerken nisTelrode 
en oPening oPen aTelierrouTe

een kijkje achter
de voordeur

V.l.n.r.: Betsie, Leonie en Jan 

Op bijzondere 
wijze 
markeren 
dat je het 
natuurgebied 
ingaat
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

cultuur- en educatie agenda:
Zaterdag 7 april: Dag met Fami-
lieopstellingen door Juno Welter. 
Van 10.00 tot 17.00 uur, kosten 
€ 25,- voor een representant, 
€ 90,- voor het inbrengen van 
een probleem. Info en aanmel-
den bij Margareth Bloemen, tel 
06-82350099.

Zondagmiddag 8 april: Concert 
door Gitarando. Een groep van 
ruim tien mensen speelt en zingt 
met Engelse en Nederlandse lied-
jes. Gitarando is een gitaarschool, 
die zeer divers is in het lesgeven. 

Groepen, duo- en privéles van 
jonge kinderen tot senioren 70+. 
Er wordt lesgegeven op twee 
locaties, Boekel en Uden. De al-
gemene leiding is in handen van 
Maaike Dortmans, maar er zijn 
verder zo’n tien enthousiaste do-
centen/leidinggevenden die de 
lessen verzorgen.
Wil je meer weten over Gitaran-
do? Kijk dan op www.gitarando.nl
of kijk op de Facebookpagina. 
Mailen naar info@gitarando.nl 
kan natuurlijk ook.
Aanvang 15.00 uur, kosten € 5,- 

contant te betalen bij binnen-
komst in de zaal. Aanmelden via: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

VROLIJK 
PASEN EN DE 
VAATWASSER

Met Pasen in het vooruitzicht 
worden de meeste mensen 
toch een stukje vrolijker. De 
bloemetjes komen uit de grond, 
de lammetjes liggen in de wei 

en de zon gaat wat vaker schijnen met daarbij de wat hogere 
temperaturen.
Wat ook bij Pasen hoort is dat veel mensen extra aandacht 
besteden aan het ontbijt en de brunch. Wij met ons gezin doen 
daar ook aan mee en ik snap dan ook waar de wens ‘VROLIJK 
PASEN’ vandaan komt. De tafel wordt gedekt en staat ramvol 
met de lekkerste broodjes (van een bekende bakker!), toast, 
gekookte eitjes en beleg.

In ons gezin is de eerste al uit het nest gevlogen, maar met zo’n 
dagen komt iedereen weer thuis zodat ze zich weer herinneren 
hoe goed brood smaakt. Natuurlijk is dit een grapje want dit 
vraagt om inkoppertjes en over smaak valt te twisten! Maar
‘s morgens met het hele gezin aan tafel lekker eten en kletsen, 
daar word ik vrolijk van en ik vraag me dan ook weer af: 
waarom doen we zoiets niet iedere dag?

Het zal te maken hebben met het drukke leventje wat we 
allemaal hebben, of moet ik zeggen: denken te hebben? 
Zo gauw Pasen voorbij is vallen we weer terug in ons oude 
patroon. Hier proberen we iedere morgen wel te ontbijten met 
de jongens die nog thuiswonen al valt het niet altijd mee om 
dat voor elkaar te krijgen. Ilse kan niet altijd weg uit de winkel 
en ik niet altijd uit de bakkerij, maar één van ons zit er altijd bij. 
Je hebt dan tijd voor elkaar, weet wat er speelt en ik kan weer 
vragen waarom ze al het servies bovenop de vaatwasser zetten 
en niet erin...

Helaas hebben ze nu de leeftijd dat ze bijdehand gaan doen en 
mij wijzen op de rommel die ik allemaal achterlaat, iets waarin 
ik mezelf totaal niet herken. Afijn, er wordt wat gelachen en de 
dag kan beginnen!

Vrolijk Pasen allemaal!

Harm Lamers, 
de bakkers Lamers.

BAKKERIJ
CoLUMN

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Heerlijk Paaseitjes

* Likeur 43
* Boswandeling 
* Baileys

Nieuwe 

smaken

Lekker culinair bezig
bij De Eijnderic
Op de agenda staat binnenkort een aantal culinaire 
workshops om van te smullen! Je gaat samen met andere 
culinaire liefhebbers aan de slag met heerlĳ ke en 
verrassende gerechten. Natuurlĳ k onder begeleiding van 
een gepassioneerde kok die je voorziet van de nodige tips 
en tricks. Na het harde werken kun je nog gezellig genieten 
van alle heerlĳ kheden die zĳ n gemaakt. Op de volgende 
thema workshops zĳ n nog (enkele) plekjes beschikbaar.

BBQ CULINAIR
In Heeswĳ k op 
dinsdagavond 
15 mei en in Heesch 
op woensdagavond 
23 mei. Docent is 
Merĳ n ter Heerd. 
Prĳ s € 35,50 
per persoon.

VERRASSENDE ITALIAANSE KEUKEN
Dit zĳ n twee lessen; vrĳ dagavond 25 mei en 8 juni in 
Heesch, onder leiding van Geert-Jan van Lieshout. 
Prĳ s € 35,50 per persoon.

KOKEN MET ASPERGES
Deze workshop is op maandagavond 28 mei in Heesch. 
Merĳ n ter Heerd gaat je verrassen met overheerlĳ ke 
asperge-gerechten. Prĳ s € 35,50 per persoon.

‘Dat wordt genieten...’

‘Wat ook bij Pasen hoort is dat veel 
mensen extra aandacht besteden

aan het ontbijt en de brunch’
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Verkooptraining
‘Ik heb het toch echt gedaan volgens het boekje ‘Verkopen is 
een eitje’. Dat boekje waar ik zoveel vertrouwen in had na mijn 
commerciële training. Normaal is dit praatje een garantie op 
succes, want iedere klant is blij met zomaar vijftig procent korting. 
De meeste klanten vinden het volstrekt normaal om binnen twee 
seconden een megakorting te krijgen als ze aangeven dat deze 
keuken boven budget is en ze toch even verder willen kijken. 
Sterker nog, ze weten niet hoe snel ze moeten tekenen als ik vertel 
dat ze die korting alleen krijgen als ze vandaag de beslissing 
nemen. Die treuzelaars betalen het volle pond bij mij. Dat werkt 
nou eenmaal zo. Impulsiviteit is goed voor je portemonnee in deze 
zaak. En deze flapdrol loopt glimlachend weg. Zonder keuken!’

Het was alsof ik de gedachten kon lezen van de verkoper voor mijn 
neus. Ik had hem net vriendelijk bedankt voor zijn tijd en ik was 
niet ingegaan op zijn prijsvoorstel. Ik zag de verkoper vol ongeloof 
door het raam kijken toen ik weer in mijn auto stapte. Hij keek nog 
net niet in zijn boekje om na te gaan of hij niet iets vergeten was. 
Alsof hij al het vertrouwen in zijn verkoopkwaliteiten kwijt was 
geraakt door met mij in gesprek te gaan.

Ik heb er zelfs aan gedacht om terug de winkel in te lopen en 
mijn schouder aan te bieden aan de arme verkoper. Hij kon er 

toch ook niks aan doen dat zijn baas 
die commerciële trainingen en 
de bijbehorende boekjes iets te 
serieus is gaan nemen. Ik had 
zijn zielige verhaal wel aan willen 
horen. Kon ik tegelijkertijd vragen 

hoe het toch kan dat een keuken in 
twee seconden zo ver in waarde kan 

dalen.

Column d’n blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

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

www.ouderaadhuisheesch.nl

Wij zijn Eerste en
Tweede paasdag

geopend vanaf 10.30 uur

Reserveer nu 

een tafeltje 
voor lunch 

of diner via:

www.ouderaadhuisheesch.nl

of bel: 0412-473079

lambert van der ven neemt 
een sabbatical
‘ik Wens de vereniging een Frisse Wind’ 

Twaalf jaar geleden werd Lam-
bert van der Ven benaderd om 
als secretaris toe te treden tot het 
bestuur van harmonie St. Servaes 
in Dinther. Iets waar hij niet lang 
over na hoefde te denken. “Ik 
ben een gemeenschapsmens. Ik 
vind het belangrijk om iets te be-
tekenen en het samen te doen. 
Ik geloof in de kracht van het 
collectief. Het woord harmonie 
is mij op het lijf geschreven in de 
zin van samen optrekken als één 
harmonieus geheel”, steekt hij 
bevlogen van wal. Na twee jaar 
nam hij de voorzittershamer over 
van Jan Nelissen. 

Vier jaar geleden besloot Lam-
bert al dat die herverkiezing zijn 
laatste zou zijn. “Ik heb destijds 
al aangegeven dat ik erna zou 
stoppen. Ik wens de vereniging 
een nieuwe voorzitter toe, zodat 
er een frisse wind kan waaien”, 
stelt hij simpel, om uit te leggen: 
“Ik verbind me altijd voor een 
bepaalde periode. Als ik zeg, dat 
ik iets doe, dan doe ik het ook 
en gooi ik me voor 100% in de 
strijd. Dat geldt echter ook als 
ik zeg te stoppen. Dan houd ik 
daar ook aan vast.” Natuurlijk 
werd de tamtam de afgelopen 
jaren al beroerd in een zoektocht 
naar een geschikte voorzitter, 
maar spijtig genoeg werd deze 
nog niet gevonden. 

Ondanks dat, heeft Lambert 
intussen toch afscheid geno-
men. Hij kijkt tevreden terug op 
de afgelopen jaren. “Ik heb als 
voorzitter veel fijne contacten 
opgebouwd. Met mensen die 
ik al kende, maar ook met men-
sen, organisaties en bedrijven 
die ik nog niet kende. Contacten 
waar de vereniging mee gebaat 

was en waar ik als leider ook 
van groeide”, stelt hij vast. Het 
(mede) realiseren van de nieuwe 
locatie is één van zijn wapen-
feiten. Verder deed hij zijn best 
om de mens achter de muzikant 
meer zichtbaar te maken in de 
vereniging en op een andere 
manier aandacht te genereren 
voor alle jeugdleden en hun ou-
ders. 

Zaken die, zo stelt hij, allemaal 
gelukt zijn. Er is, zo voegt hij eer-
lijkheidshalve toe, nog wel een 
ding dat nog aandacht nodig 
heeft. “Ik wilde graag dat alle 
geledingen binnen de vereni-
ging meer als één geheel zouden 
functioneren. Blazers en slag-
werkers zien zichzelf nog teveel 

als aparte onderdelen. Hoewel 
we op de goede weg zijn, is daar 
nog wel wat te winnen.” 

Van der Ven is er de man niet 
naar om achter de geraniums 
te zitten maar: “Voorlopig ga ik 
even niets doen”, om lachend 
toe te voegen: “Ik neem een 
sabbatical.” Hoewel hij is ge-

stopt, blijft de vereniging een 
bijzonder plaatsje in zijn hart 
houden. “Natuurlijk blijf ik be-
trokken”, meldt hij desgevraagd. 
“Ik blijf ondersteunend lid van 
de vriendenstichting en actief als 
vrijwilliger en uiteraard als sup-
porter.”

HEESWIJK-DINTHER – Na zich twaalf jaar (meer dan) verdienstelijk te hebben gemaakt in het bestuur 
van muziekvereniging Servaes uit Dinther, waarvan tien jaar als voorzitter, trad Lambert van der Ven 
recent terug. Hoewel er al enige tijd naarstig gezocht wordt naar een goede opvolger, is deze nog niet 
gevonden. Zijn taken zijn tijdelijk overgenomen. Van der Ven blikt kort terug en vooruit. 

Muziekvereniging 
Servaes zoekt een nieuwe 
voorzitter. Voorwaarde 
is uiteraard dat degene 
van muziek houdt, 
gemeenschapsgevoel 
heeft en leiding kan én 
durft te geven. 
Voor meer informatie zie 
www.st-servaes.nl.

Lambert van der Ven Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Hij deed zijn best om de mens achter de muzikant 
meer zichtbaar te maken in de vereniging

‘Vertrouwen in zijn verkoopkwaliteiten kwijt 
geraakt door met mij in gesprek te gaan’

•  Advertentie DeMooiBernhezeKrant
•  Domeinnaam & e-mail
•  Betrouwbare hosting
•  Website met responsive design 
 & eenvoudig zelf te beheren

Voor een vrijblijvend advies: verkoop@bernhezemedia.nl   0412-795170

Ondernemers laat je zien!

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Preventieherkenning 
in een vroeg stadium
Als je sport, dan ben je gezond bezig. Maar wist je dat jaarlijks 
miljoenen sporters een blessure oplopen? En dat blessures of 
pijnklachten kunnen ontstaan simpelweg omdat je niet sport? 
Het voorkomen van blessures is altijd beter dan genezen. Dat 
is iets wat we binnen de fysiotherapie veel proberen toe te 
passen. Uiteindelijk is en blijft ons doel om mensen fit en vitaal 
te houden zodat mensen geen klachten of behandeling van een 
fysiotherapeut nodig hebben. De belangrijkste persoon ben je zelf, 
wanneer het op preventie aankomt. Door in een vroeg stadium 
klachten te herkennen en naar je lichaam te luisteren, kun je 
grotere problemen vóór zijn. Het laten checken bij een professional 
is dan een juiste optie om erger te voorkomen.

Binnen onze praktijk hebben we verschillende samenwerkingen 
met sportclubs en bedrijven om ervoor te zorgen dat hun 
medewerkers laagdrempelig en gratis bij ons een check kunnen 
doen bij eventuele klachten. Ze kunnen gebruik maken van ons 
inloopspreekuur. Om de effectiviteit van blessurepreventie te 
verhogen, is het van belang dat alle relevante partijen in de 
preventieve activiteiten worden betroken. Dus voorlichting door 
bijvoorbeeld een trainer, coach of organisatie kan een belangrijke 
bijdrage zijn voor blessurepreventie, zowel bij dagelijkse 
activiteiten als in de sport of op het werk. Wilt u uw leden, 
personeel of sporters ook fit en vitaal houden en vroegtijdig bij 
klachten kunnen helpen? Neem dan contact met ons op om de 
mogelijkheden door te spreken.

Column

Stephanie van Kempen

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

De belangrijkste persoon ben je 
zelf, als het op preventie aankomt

ideaal wandelweer krijgt 1700 
wandelaars op de been

De wandelaars, sommigen uit de 
nabije omgeving, maar ook ve-
len van ver over de grenzen van 
natuurgebied De Maashorst, ge-
noten van de heerlijke zon. Het 
Walking Event de Maashorst 
staat inmiddels bekend om haar 
wandeling over ongebruikelijke 
paden. 
Er is onderweg en op het eind-
punt namelijk veel zien, te doen 
en te proeven. De wandeling 
ging door de kern van het na-
tuurgebied, het OERgebied van 
Brabant.

Unieke wandeldag
De rustpunten werden verzorgd 
door leden van Maashorst Be-
trokken Ondernemers; Vakan-
tiepark Zevenbergen, JAZO 
’t Nabbegat, Losdoorhetbos.nl 
die aan de route hun bedrijf heb-
ben, maar ook waren er gaston-
dernemers die op de pauzeplaat-
sen aangesloten waren, zoals 
Uitstapjesspecialist met boerkok 
Kees, die een heerlijke hambur-
ger serveerde, en Toon Konings 
van Tokonoot deelde zijn koek-
jes, maar ook zijn verhalen uit.

De verschillende afstanden kwa-
men op het einde van de route 
bij elkaar op het zonnige terras, 
waar muziek van dweilorkest 
Potdomme zorgde voor een 
lekker deuntje en Helma van 
de Rakt vertelde over het boek 
‘De Zeven van de Maashorst’. 
Het volgende Walking Event de 
Maashorst is op 31 maart 2019, 
waarbij er gestart wordt vanaf 
De Kriekeput in Herpen. 
Schrijf het alvast in je agenda of 
ga eens kijken op 
www.maashorst-events.nl.

Op Dié Fiets
Maashorst Events is ook verant-
woordelijk voor de organisatie 
van de fietstocht Maashorst… 
Op Dié Fiets, op 26 augustus. 

MAASHORST – Het prachtige ochtendgloren zorgde voor een grote glimlach op de gezichten van de organisatie en de wandelaars. Op deze 
zonnige lentedag bij Charme Camping Hartje Groen leek er geen eind te komen aan de stroom wandelaars, maar toen de teller op 1700 
stond, kon dan toch eindelijk de inschrijfbalie gesloten worden.

Zorg goed voor jezelf en voor je 
gezondheid, zodat je optimaal 
kunt genieten van die eerste fij-
ne lentedagen en beter weer.

Hooikoorts
Veel mensen denken dat hooi-
koorts voornamelijk in de zomer 
voorkomt, maar pollen kunnen 
ook in maart en april al voor 
overlast zorgen. Vraag je apo-
theker om advies over welke 
antihistamine geschikt zijn voor 
jou. Wist je dat het soms al beter 
te beginnen voordat de ergste 
symptomen verschijnen. Draag 
een grote zonnebril als je naar 
buiten gaat en door regelmatig 
met een plens water je gezicht 
af te spoelen verwijder je ook de 
meeste allergenen.

Lente loopneusjes
De temperatuurverschillen kun-
nen je vatbaar maken voor een 
loopneus, verkoudheid en ande-
re problemen waar je normaal 
alleen in de winter last van hebt. 
Als een verkoudheid eenmaal 
begonnen is kun je vaak weinig 
anders doen dan rust nemen. 
Zorg voor een goede weerstand 

door voldoende te slapen, goed 
je handen te wassen nadat je met 
openbaar vervoer hebt gereisd 
en gooi papieren zakdoekjes 
weg als je je neus hebt gesnoten. 
Als iemand in huis verkouden is, 
maak dan de badkamerkranen, 
afstandsbedieningen en allerlei 
handvatten extra goed schoon.

Bescherm je tegen de zon
Vergeet op de eerste zonnige da-
gen niet om zonnebrandcrème 
te gebruiken. Als je na de winter 
weer meer buiten gaat sporten 
check dan of je sportuitrusting 
nog in orde is, bijvoorbeeld of je 
hardloopschoenen nog voldoende 
steun bieden en niet versleten zijn.

BELANGRIJK: Vraag advies aan 
je apotheker of huisarts als je je 
zorgenmaakt over je gezondheid 
voordat je medicijnen inneemt.

gezond de lente door

Dwars door het OERgebied van Brabant Verhalen en koekjes van Tokonoot door Toon Konings
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Alle Remmen Los Festival
tijdens Hemelvaartsweekend naar Loosbroek

De Volkelse band had haar oog 
in eerste instantie laten vallen op 
Landgoed Hendrickx in Volkel, 
waar eerder het 12,5-jarig jubi-
leum is gevierd. Door de enorme 
belangstelling bij de start van 
de voorverkoop en de daaruit 
voortvloeiende vele verontrus-
tende telefoontjes vanuit omwo-
nenden, is toen uitgeweken naar 
een locatie buiten de bebouwde 
kom nabij de vliegbasis. Echter, 
later in het traject bleek dat daar 
mogelijk nog explosieven in de 
grond zitten, waardoor onvei-

lige situaties kunnen ontstaan. 
“Uiteraard willen we voorkomen 
dat het vooraf al een knalfeest 
wordt en zijn we daarom zeer 
blij dat we nu een geschikte lo-
catie in de gemeente Bernheze 
hebben gevonden. Hier wonen 
inmiddels meerdere BZB-band-
leden, dus wat ons betreft een 
heel mooi alternatief!”, aldus 
zanger Fred van Dijk. 

Programma
Op 9 mei staan Rowwen Hèze, 
BZB Oldskool, Baby Blue, The 

Wetnecks (USA) en Big Ball met 
Bart Balletjes op het program-
ma. Hemelvaartsdag 10 mei, 
zijn er optredens van The Dirty 
Daddies, Pater Moeskroen, WC 
Experience, Bökkers, Høken met 
de Heinoos, Mooi Wark, Wan-
nabeastar, The Wembley’s, Sur-
render, Plork & De Aannemers, 
Staal met Glazen, Heavy Hoem-
pa, tributes van Guns ’n Roses, 
AC/DC en Motörhead en uiter-
aard BZB zelf. Alle relevante info 
is te vinden via 
www.alleremmenlosfestival.nl

LOOSBROEK - Het Alle Remmen Los Festival, dat BZB ter ere van haar 25-jarige jubileum op Hemel-
vaartsdag organiseert, wordt gehouden in Loosbroek. Het terrein aan de Laageindsedijk wordt op 9 en 
10 mei omgedoopt tot Festivalterrein Gras Erop en zal ruimte bieden aan 7.500 bezoekers, drie podia 
en ruim 20 bands waaronder Rowwen Hèze, The Dirty Daddies, Mooi Wark, Pater Moeskroen, Bökkers, 
WC Experience, The Wetnecks (USA) en natuurlijk de gastheren van BZB. Om de gastvrijheid te verho-
gen, zal Camping De Vlaamse Kust worden ingericht om 3.000 kampeerders te kunnen verwelkomen. 
Deze camping is geopend van 9 mei om 14.00 uur tot 11 mei 12.00 uur.

TickeTPrijzen alle remmen los FesTival
De kaartverkoop is in volle gang. Onderstaande tickets zijn 
verkrijgbaar via www.alleremmenlosfestival.nl. 
Let op; het festival is 18+.
Dagticket Alle Remmen Los Festival - 9 mei € 20,- *
Dagticket Alle Remmen Los Festival - 10 mei € 25,- *
Alle Remmen Los Festival - 9 en 10 mei exclusief camping € 40,- *
Alle Remmen Los Festival - 9 en 10 mei inclusief camping € 55,- *
Campingticket € 15,- *

Camper/caravanticket € 15,- *
* Deze prijzen zijn exclusief € 2,50 servicekosten

BZB
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PAROCHIENIEUWS

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

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Je wilt toch weten waar je iets 
voor doet? Christenen verbinden 
die geestkracht aan hun geloof. 
Op zaterdag 7 april zullen tieners 
uit het hele bisdom samenko-
men om hun geloof (verder) te 
ontdekken en te beleven. 

Dat gunnen we niet alleen de 
vormelingen uit onze parochie 
De Goede Herder, maar alle 
jongens en meisjes van rond de 
twaalf jaar uit Geffen, Heesch, 
Nistelrode, Nuland, Vinkel en 
Vorstenbosch. Daarom kunnen 
zij eveneens naar deze dag in 
Den Bosch en ervaren dat de 
kerk jong, levendig en vol vuur 

is! Samen starten we de dag om 
10.00 uur met een eucharistie-
viering in de kathedraal. Met het 
vuur en het kruis voorop gaan 
we na de viering naar het Sint 
Janscentrum, waar vele spellen 
op ons staan te wachten. De 
middag staat in het teken van 
leuke, verdiepende en uitdagen-
de workshops. Een dag vol ont-
moeting, gezelligheid en meer. 
Rond 16.00 uur is het program-
ma afgelopen en krijgt iedereen 
het vuur mee naar huis... 

Deelname aan de ‘Power of Fire’ 
kost € 7,50. Voor meer infor-
matie en opgave kun je contact 

opnemen met pastoraal werk-
ster Annemie Bergsma via 0412-
451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Aanmelden kan tot eind maart. 
Voor vervoer wordt gezorgd en 
meedoen verplicht je tot niets. 

Maak dus vrijblijvend kennis met 
wat Christenen bezielt en inspi-
reert.

de kracht van bezieling!
DEN BOSCH/BERNHEZE – Je met hart en ziel wijden aan een passie en een aanstekelijk enthousiasme 
uitstralen? Die levenskwaliteit is iets waar je ook als jongere naar verlangt. Je wilt je niet alleen ontwik-
kelen, je wilt ook ergens voor staan. Je hebt bezieling, vuur, nodig in je dagelijks leven. 

je Wilt toch 
Weten Waar je 
iets voor doet?

Paasgedachte

Het was een herfst 
met veel regen,
maar ook die korte en 
ijzige winter is voorbij,
een wisselend jaargetij.
 
We verlangen naar de lente 
met haar zonnige dagen
en gaan naar buiten, we 
voelen ons vrij en gedragen.

Nu zijn we onderweg naar 
het Hoogfeest van Pasen,
van een nieuw licht, 
ook een nieuw vergezicht.
Zoals Jezus is gestorven voor 
ons en na drie dagen 
weer is verrezen,
moeten we er even 
bij stilstaan, 
elk jaar wordt dat opnieuw 
bewezen.

Als ons leven een reis is, 
God laat ons nooit alleen,
Hij geeft liefde en kracht en 
stuurt helpers om ons heen.
Een zonnebloem, zo mooi 
van kleur, vol van kracht, 
energie, stralend,
als een zon met een groot 
hart, dat geeft veel zaden
om het leven door te geven.
Die op hun beurt weer 
stralen en geven, 
en blij maken het leven.
Zo is de mens als deze 
bloem, onze Zonnebloem,
vergankelijk en toch 
springlevend,
zon aan de hemel, zon op 
mijn pad, zon in jouw ogen,
zon in mijn hart, de zon 
geeft de wereld, die 
geel-gouden gloed.
De zon laat mij weten; 
het leven is goed.
Laat daarom al het kwaad 
verdwijnen,
dan zal ook zeker voor ons 
het Paaslicht schijnen.
 
Voor allen een Zalig Pasen! 
Leny van Mun, maart 2018

BernhezeFAMiLieBeriChten

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden 
van ons bestuurslid 

 

Martien van Genugten
 

Hij was jarenlang een zeer betrokken bestuurder bij 
ons cultureel centrum Servaes. Hij was daar bijna 

dagelijks te vinden. Ook in onze vergaderingen en 
andere overlegsituaties was hij altijd aanwezig en had 

hij altijd oog voor onze vrijwilligers, die de spil van onze 
gemeenschapsaccommodatie vormen.

Wij zullen zijn kennis, betrokkenheid en 
grote belangstelling voor Servaes missen.

“Martien, bedankt voor al je inzet van de afgelopen jaren”
 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Elly,  
zijn kinderen Bart, Lianne en Rob, 
hun partners en zijn kleinkinderen.

 
Bestuur en Raad van Toezicht cultureel centrum Servaes.

Binnenkort is er het eerste lente-
concert met als titel ‘Songs of 
Spring, music of Wisdom’. Een 
verhaal dus over nieuw leven, 
over een nieuwe toekomst, over 
een wereld waarin mensen el-
kaar ver staan. 
De dagen worden langer en de 
belangrijkste kerkelijke feesten 
worden gevierd. Het koor zingt 
over hoopvolle verhalen en hoe 
de mooie boodschap daarvan 
overal om ons heen kan worden 
ervaren. Een lenteconcert vol 
vreugde en verwondering, met 
stille inkeer en uitbundigheid, 
naar zoeken en vinden.

Het concert vindt plaats op zon-
dag 8 april om 15.00 uur in de 
Abdij van Berne. De entree en 
het tekstboekje zijn gratis. Een 
vrijwillige bijdrage na afloop 

wordt erg op prijs gesteld. Aan-
melden voor kaarten voor het 
concert kan via een mail naar 
berne-anders@abdijvanberne.nl. 

Het koor
Kamerkoor Muzimare is een in 
alle opzichten mooi uitgebalan-
ceerd koor van amateurzangers. 
Het koor zingt zowel profane als 
religieuze muziek en is er trots op 
dat het daarbij regelmatig mu-
ziek zingt die nog weinig bekend 
is. Bij een concert wordt steeds 
uitgegaan van een speciaal the-
ma. Daarbij neemt het koor de 
luisteraar mee op reis en zo is 
men bij Muzimare verzekerd van 
een ‘concert met een verhaal’. 

Het koor staat onder leiding van 
dirigent en kerkmusicus Sophia 
Brink.

eerste jubileumconcert 
kamerkoor muzimare: 
‘Lente: van Pasen tot Pinksteren’
Berne-Anders activiteit op zondag 8 april om 15.00 uur

HEESWIJK-DINTHER - In 2018 bestaat Kamerkoor Muzimare al 25 
jaar. In die jaren is het koor zingend op reis, zoekend naar de kracht 
en de essentie van muziek. Het jubileum wordt door het koor ge-
vierd met een serie concerten in alle seizoenen van dit jaar.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van 

onze zeer gewaardeerde vrijwilliger

Ad van Oorschot
Ad was actief als vrijwilliger bij Laverhof 

op locatie Cunera/De Bongerd.

Met rust en aandacht heeft Ad de bewoners begeleiding 
geboden. Wij zijn dankbaar voor zijn vrijwillige inzet en 

wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Mede namens cliënten, vrijwilligers en medewerkers
P.H. Beijers 

Raad van Bestuur

Stichting Laverhof
Heeswijk/Uden/Schijndel
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
29 maart t/m 4 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Verse asperges geschild/ongeschild

WITLOF 500 gram € 0.75
KIWI GOLD 5+2 gratis
VERSE SINAASAPPELSAP
(vrijdag+zaterdag) 500 ml € 1.50

Filet American

100 gr. € 1,49

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Eiersalade

100 gr. € 1,25

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Vleesfrietjes

100 gr. € 1,00
Canadese ham
Heerlijk bij asperges
100 gr. € 1,25

Maandag 2 en dinsdag 3 april 
gesloten

Hier exposeren geeft ons 
voldoening en erkenning
Galerie De Meesters geeft talent de ruimte

Vanaf eind 2017 voeren Wilma 
en Henk van Lieshout en Pe-
ter en Leonie Dekker uit Hees-
wijk-Dinther de scepter over 
Galerie De Meesters. De voor-
malige oude jongensschool aan 
de Hoofdstraat onderging een 
metamorfose. Daar waar ooit 
jonge jongens aan lessenaartjes 
leerden lezen en schrijven zijn 
nu lichte, sfeervolle ruimtes ge-
creëerd, speciaal om talentvolle 
kunstenaars een podium te bie-
den. “Het is mooi om mensen 
die op hoog niveau bezig zijn 

met het vervaardigen van kunst 
de kans te geven om hun werk 
op professionele wijze aan ieder-
een te laten zien. Daar dragen 
wij graag ons steentje aan bij”, 
vertellen Wilma en Leonie.

Hetzelfde enthousiasme hebben 
Ans van Aar en Jan van Daal uit 
Heeswijk-Dinther. Beiden heb-
ben één of eigenlijk meerdere 
plaatsjes veroverd in de voor-
jaarsexpositie. Ans van Aar schil-
dert al circa 25 jaar en werkt met 
acryl, soms met toevoegingen, 

zoals zand, jute en vloeipapier. 
“Ik schilder realistisch, figuratief, 
maar ook wel abstract. Dat is 
niet direct een uitgemaakte zaak 
want ik laat me altijd leiden door 
mijn gevoel”, vertelt ze. Dat ze 
gevraagd werd om deel te ne-
men aan de voorjaarsexpositie 
ziet ze als een bekroning op haar 
werk. “Ik heb in het verleden 
wel eens vaker mijn werk laten 
zien, maar nooit met deze uit-
straling. Daar ben ik heel trots 
op”, aldus Ans.

Daar sluit Jan van Daal zich di-
rect bij aan. De automonteur is 
eigenlijk nog maar een paar jaar 
doende, maar heeft het kunst-
zinnige duidelijk in de genen 
(zijn moeder Maria is plaatselijk 
bekend en ook creatief en kunst-
zinnig). “Ik hou van techniek. 
Op mijn werk kom ik vaak on-
derdelen tegen waar ik iets in zie. 
Op enig moment ben ik die voor 
mijn plezier aan elkaar gaan las-
sen”, vertelt hij. Zijn eerste robot 
stelde niets voor en haalde de 
‘vensterbank’ niet, maar daar-
mee was wel het zaadje gekiemd 
voor een nieuwe hobby, waar 
Jan intussen veel plezier aan 
beleeft. Dat hij net als Ans ge-
vraagd is om zijn scrap metal art 
te exposeren vindt ook hij ont-
zettend leuk. Ans en hij zijn het 
roerend met elkaar eens: “Hier 
exposeren geeft ons voldoening 
en erkenning”, klinkt het om toe 
te voegen: “en hoewel het span-
nend is, zijn we heel benieuwd 
wat mensen ervan vinden en 
we hopen dat het druk wordt.” 
Voor meer informatie: 
www.galeriedemeesters.com.

HEESWIJK-DINTHER – Ze voelen zich vereerd en vinden het ontzettend spannend wat iedereen gaat 
vinden van hun creaties. De werken van kunstschilder Ans van Aar en scrap metal art(ist) Jan van Daal 
uit Heeswijk-Dinther zijn een onderdeel van de voorjaarsexpositie van Galerie De Meesters aan de 
Hoofdstraat 100. De kunstenaars nodigen iedereen van harte uit om in de weekenden vanaf vrijdag 30 
maart tot en met zondag 29 april dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur te komen kijken naar al het fraais. 
Tijdens de Open Atelierroute op Tweede Paasdag en op zondag 8 april is De Meesters van 11.00 tot 
18.00 uur geopend. De toegang is in alle gevallen gratis. 

 Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

Jan van Daal

ans van aar

toevoegingen 
en techniek
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KBO Bernheze

kBo loosBroek
Het Loosbroek 
van toen

rené Bastiaanse
in cc de Wis
LOOSBROEK - René Bastiaanse 
komt op woensdag 4 april naar 
CC De Wis. 

Om 14.30 uur komt René, be-
kend van ‘De Wandeling’ op 
Omroep Brabant, spreken over 
het Brabant, en speciaal het 
Loosbroek van toen. Iedereen is 
welkom, ook niet KBO-leden. De 
entree is gratis, de koffie wordt 
aangeboden door de gemeente.

de paden op,
de lanen in
HEESCH - Je kent het liedje vast 
nog! En iedere donderdagmor-
gen wordt het weer in praktijk 
gebracht: om 9.15 uur verzamelt 
een aantal leden van de KBO zich 
bij CC De Pas om gezellig met 
elkaar een wandeling te maken. 

Om 9.30 uur vertrekt de groep. 
Wandelen is erg populair gewor-
den de afgelopen jaren. Gezel-
lig pratend en genietend van de 

omgeving en de natuur wordt er 
een tocht door de omgeving van 
Heesch gelopen, de ene keer naar 
natuurgebied De Stelt, de andere 
keer naar golfclub The Duke, en 
wordt er genoten van de mooie 
natuur van de Hooghe Vorssel. 
Rond 11.00 uur is de groep weer 
terug bij CC De Pas. Op de derde 
donderdag van de maand wordt 
er buiten Heesch gewandeld, bij-
voorbeeld in De Maashorst. Als 
je deelneemt aan deze wande-
lingen, moet je er rekening mee 
houden dat pas in de middag 
Heesch weer wordt aangedaan, 
afhankelijk van de wandellocatie 
waar men naar toe gaat. 
In februari is de groep bijvoor-
beeld gaan wandelen in het 
Wijboschbroek in Schijndel en is 
er een bezoek gebracht aan de 
Schaapskooi. Omdat de groep al 
langer met elkaar wandelt, heeft 
men een zekere conditie opge-
bouwd. Als je wilt aansluiten bij 
de groep is het aan te raden dat 
je al wat ervaring hebt, zodat je 
‘meekunt’. Overigens ligt het 
wandeltempo zo rond de vijf ki-
lometer per uur. 
Mocht je interesse hebben, kom 
gerust op donderdagmorgen 
naar CC De Pas en loop met ons 
mee. Zorg wel dat je op tijd bent, 
want om precies 9.30 uur wordt 
er gestart! 
De kartrekkers: Theo Cuppen, 
0412-452346 en Ton Vrijsen, 
0412-850101.

oranjebridge-
drive

HEESWIJK-DINTHER - CC 
Servaes organiseert op zater-
dag 28 april haar jaarlijkse 
Oranjebridgedrive. 

Dit wordt wederom een 
goed verzorgde bridgemid-
dag. De zaal gaat open om 
12.30 uur en het bridgen 
begint om 13.00 uur. Je kunt 
je inschrijven door vóór 23 
april € 17,50 per paar over 
te maken naar Rabonummer
NL 83 RABO 0111629071 
ten name van C.C. Servaes. 
Vermeld hierbij de namen van 
het bridgepaar en je telefoon-
nummer; dat mag zowel je 
vaste als je mobiele nummer 
zijn.   

Voor meer informatie kijk op 
www.ccservaes.nl of bel met 
Elrie, 06-18695197.

inschrijven 
voor 23 april

lentekienen
bij de 
zonnebloem 

LOOSBROEK - Het is weer 
Lentekienen ten behoeve van 
Zonnebloem afdeling Heeswijk, 
Dinther, Loosbroek en Vorsten-
bosch. 

Op vrijdag 6 april zal in CC De 
Wis de middag om 13.30 uur 
beginnen. De kosten zijn € 5,- 
per boekje en dat is inclusief 
twee consumpties.

Gasten, vrijwilligers en belang-
stellenden van de Zonnebloem 
zijn welkom op deze middag. 
De zaal is vanaf 13.00 uur open. 
Graag tot ziens!
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Martin en Jolanda namen in 
2016 al de sprong in het diepe en 
begonnen een eigen bedrijf. Zij 
waren vanaf dat moment doen-
de om werkend vanuit huis het 
fundament stevig neer te leggen. 
De poten van beide bedrijven, de 
hoeveelheid werk en de wens om 
het klanten optimaal naar de zin 
te maken, deed genoemden be-
sluiten om samen verder te gaan. 

Niet als één bedrijf, maar wel ge-
huisvest in één fraai kantoorpand 
waardoor er gemakkelijk gebruik 
gemaakt kan worden van elkaars 
specialisme. Daar is intussen ook 
Pieter van Engeland van Van En-
geland Administraties & Advies 
bij aangesloten. Pieter is fisca-
list en daardoor een zeer goede 
aanvulling op de expertise van 
Martin en Jolanda. Als je aanslui-

tend stelt dat er een enorme bult 
ervaring op financieel, fiscaal en 
(personeel) administratief gebied 
verzameld zit in de Abdijstraat 
12, dan is daar dus geen letter 
teveel van gezegd.

Genoemden vullen elkaar aan en 
hebben er allemaal zin in om hun 
klanten optimaal van dienst te 
zijn. “Wij zijn er voor bedrijfs- en 

personeelsadvies, boekhouding, 
belastingen, jaarrekeningen, 
payrolling, schuldhulpverlening, 
personeelsadministratie en sa-
larisverwerking. Je kunt het ei-
genlijk zo gek niet bedenken op 
financieel, fiscaal en (personeel) 
administratief gebied of het zit 
in ons vakgebied”, vertellen 

Martin, Jolanda en Pieter 
enthousiast. De dik-

ke plus in de con-
structie zit hem 
in het feit dat zij 
elk een eigen 
s p e c i a l i s m e 
hebben en el-

kaar daarin bij-
staan zodat hun 

klant daar goed 
mee wegkomt. Het is 

precies wat nagestreefd wordt. 
“De klant staat echt centraal. We 
gaan met hem rond de tafel om 
proactief mee te denken bij wat 
men wil, nodig heeft en wat voor 
de klant het beste is of gedaan 
moet worden. 
Zonder dat de teller vanaf de 
eerste seconde meeloopt. De 
lijntjes houden we kort en af-
spraak is afspraak. Tot slot wer-
ken we voor een schappelijk 
marktconform tarief”, sommen 
Martin, Jolanda en Pieter op 
om aansluitend te benadrukken: 
“Gastvrijheid en service wordt 
bij ons in hoofdletters, dik ge-
drukt, onderstreept en met een 
uitroepteken, geschreven. We 
vinden het echt belangrijk dat 

mensen zich prettig voelen bij 
ons.” Het mooi ingericht kantoor 
is intussen bedrijfsklaar gemaakt. 
Zaterdag 7 april is iedereen daar-
om ook van harte welkom om te 
komen kijken hoe de voormalige 
verlichtingszaak voortaan licht 
gaat werpen op alles van het fi-
nanciële, fiscale en personeels- 
en administratieve terrein.

Martin, Jolanda en Pieter eensge-
zind: “Schroom niet, maar kom 
gezellig aan om te kijken wat we 
ervan gemaakt hebben.” Dan: 
“Uiteraard staat er een hapje en 
drankje klaar.”

Voor informatie of vragen:

cijFermeesTer
Martin de Visser
www.cijfermeester.nl/  
administratiekantoor-heeswijk-
dinther.nl  
m.devisser@cijfermeester.nl
06-29444949.

van der WijsT salaris 
& advies
Jolanda Hendriks-van der Wijst
www.vanderwijst-salarisadvies.nl
info@vanderwijst-salarisadvies.nl 
06-82582328.

van engeland 
adminisTraTies &advies
Pieter van Engeland
website is in ontwikkeling
vanengelandadvies@hotmail.com 
06-83223133.

drie bedrijven, drie specialisten, één locatie
Opening nieuw financieel, fiscaal en personeel- en administratiekantoor

HEESWIJK-DINTHER – Drie verschillende mensen met elk hun eigen bedrijf, personeelsleden, kennis, 
kunde, vaardigheden en specialisme, verzameld op één locatie waar zij elkaar aanvullen om zodoende 
de klant optimaal van dienst te zijn. Die staat namelijk centraal in het nieuwe financieel, fiscaal en per-
soneel- en administratie bolwerk van Cijfermeester Martin de Visser, Salaris & Advies specialist Jolanda 
Hendriks-van der Wijst en fiscalist Pieter van Engeland, bijgestaan door Dianca Goijaarts en Jessica van 
Dijk aan de Abdijstraat 12 in Heeswijk-Dinther. Voor de feestelijke opening zaterdag 7 april van 13.00 
tot 17.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd. 

V.l.n.r.: Dianca, Pieter, Jolanda en Martin Tekst en foto: Wendy van Lijssel

OPEN DAG 
ZATERDAG 

7 APRIL VAN 
13.00-17.00 UUR
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Zijn jouw benen al klaar 
voor ‘rokjesdag’?
Ons lichaam is overal behaard behalve op de handpalmen en 
voetzolen. Haren bieden bescherming maar bepalen tevens 
ons uiterlijk. Echter, haren zijn niet altijd welkom. Dat verklaart 
waarom een vrouw zich gemiddeld 7.718 keer scheert in haar 
leven! Helaas kunnen haren ook voor medische klachten zorgen, 
zoals ingegroeide haren en haarcystes.

We kunnen ‘houdoe’ zeggen tegen het winterse weer, want de 
lente is begonnen! En dat betekent dat ‘rokjesdag’ eindelijk weer 
in zicht is. Ben jij hier al klaar voor? Zijn jouw oksels al ‘selfieproof’ 
voor de zomer? Of vallen jou die vervelende haren in je gezicht nu 
extra op doordat de zon schijnt?
Huidgericht is gespecialiseerd in definitief verwijderen 
van haargroei in het gezicht en op het lichaam. Alle typen 
lichaamsbeharing zijn hiervoor geschikt. Om te kunnen laseren 
dienen de haren gepigmenteerd te zijn, maar ook de wat dikkere 
witte haren op het gezicht kunnen definitief worden aangepakt.

Laseren
Huidgericht werkt zowel met de IPL als met de laser. Beide 
apparaten produceren in zeer korte tijd een hoog geconcentreerde 
lichtbundel. Deze lichtbundel verwarmt het pigment in de 
haarzakjes waardoor deze worden beschadigd. Echter dienen 
de haren wel donker van kleur te zijn. Door herhaling van de 
behandeling worden de haarzakjes zodanig beschadigd dat de 
haren definitief weg zullen blijven.

Elektrische epilatie
Door middel van elektrische epilatie kunnen in principe alle haren 
behandeld worden, ongeacht de haarkleur. Dit betekent dat zowel 
witte, grijze, blonde, rode en zwarte haren definitief kunnen 
worden aangepakt.

Check je zorgpolis. Vaak wordt definitief ontharen in het gelaat 
vergoed uit het aanvullende pakket.
Welkom bij de huidtherapeut. Welkom bij Huidgericht.

De Beekgraaf 58a
Nistelrode
06-22260350
info@huidgericht.nl
www.Facebook.com/huidgericht.

Column

Ilona Kling en Irene Kusters

 Ritsel is een lieve knuffelkat van 7 jaar. Lange tijd heeft zij veel 
last gehad van jeuk en stresslikken. Na onderzoek is gebleken 

dat ze een voedselallergie heeft. Ze eet nu speciale brokjes 
van de dierenarts en doet het hier goed op. Haar huid en 
vacht zien er weer een stuk beter uit. Wel zal ze deze brok-
jes de rest van haar leven moeten eten. Naast dieetbrokjes, 
krijgt Ritsel ook medicatie, maar nu ze het zo goed doet, 
wordt deze afgebouwd. Mogelijk moet ze wel altijd op een 
(lage) onderhoudsdosis blijven staan.

Ondanks haar geschiedenis blijft ze vol vertrouwen en zoeken 
wij een rustig huisje voor deze lieverd, met mensen die veel 

thuis zijn en haar veel liefde en aandacht kunnen geven. 

Kan en wil jij dit haar bieden? Mail dan snel naar dierenasiels@hokazo.nl. Het pleeggezin 
waar Ritsel zit, neemt dan zo snel mogelijk contact op!

Topje feesttaart 24-uurs 
solexrace Festival bekend
Vroege Kippen Voordeelactie 1 tot en met 12 april

24-uurs Solexrace Festival
Naast de 24-uurs Solexrace 
en de moddervette Brascross, 
wordt ook het festival zelf elk 
jaar groter. Vorig jaar was de za-
terdag voor het derde jaar op rij 
uitverkocht en trok het festival 
een recordaantal van 17.500 be-
zoekers. Dit jaar doet de organi-
satie daar weer een flinke schep 

bovenop. Jong en oud komt aan 
zijn trekken, er is in drie feest-
tenten een divers muziekpro-
gramma én veel extra randpro-
grammering. Het topje van het 
feestprogramma is inmiddels 
bekend gemaakt. Voor de rock-
liefhebbers zijn er dikke gitaren 
van 16 Dollars (Volbeat tribute) 
en mede-organisator WC Expe-

rience. De Allstarz komen met 
hun hagelnieuwe XXL-show en 
de knotsgekke Snollebollekes 
gaan de tent compleet op zijn 
kop zetten. DJ Zany zal zorgen 
dat de laatste beetjes energie er-
uit gestampt worden. “Dit jaar is 
ons twaalfjarig jubileum, twaalf 
is niet het gekkengetal maar we 
gaan toch gek doen. Dit is nog 
maar het topje van de feest-
taart” zegt organisator Roy van 
der Heijden.

Vroege Kippen Voordeelactie
Vanwege het twaalfjarig jubi-
leum duurt de Vroege Kippen 
Voordeelactie dit jaar twaalf da-
gen. Entreekaarten en consump-
tiebonnen zijn dan online te 
koop met extreem voorverkoop-
voordeel. Meer info over tickets, 
inschrijvingen et cetera is te vin-
den op www.24uurssolexrace.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Op 24, 25 en 26 augustus wordt het weer één groot feest in ‘de Hei’ van Hees-
wijk-Dinther. De inschrijvingen voor de 24-uurs Solexrace en Brascross gingen nog nooit zo hard. Al 
drie van de acht Brascrossklassen zijn vol, en dat binnen een week! Degenen die met de inschrijvingen 
naast het potje hebben gepist, kunnen van 1 tot en met 12 april entreekaarten kopen met extreem voor-
verkoopvoordeel. De eerste namen zijn inmiddels bekend! Uiteraard is er weer voor ieder wat wils in 
drie verschillende feesttenten.

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg



Woensdag 28 maart 2018 11
  

dePoT/no 61

Ze zijn natuurlijk al langer eige-
naar van het prachtige DEPOT, 
pal achter het Raadhuis: een 
concept dat zoveel moois te bie-
den heeft aan de jongeren die er 
werken én aan de klanten van de 
uitnodigende winkel. 
Dat je bij DEPOT ook heerlijk 
kunt lunchen en genieten van 
echte koffie of thee met huis-
gemaakt vers gebak, is geen 

geheim. Dat DEPOT nu is ver-
bonden aan No 61, is wel nieuw. 
Carin en Gemma stapten vorig 
jaar juli in het avontuur dat zij No 
61 noemden, en weten daarmee 
historie te verbinden aan heden-
daags en hip.

Ontmoeten
Het Raadhuis is een prachtig 
historisch Rijksmonument, ge-

bouwd in 1838. Het pand ademt 
nog steeds die statige sfeer, en 
veel authentieke elementen zijn 
nog aanwezig. Zo bevindt zich 
boven de ingang van de raad-
zaal een klein tegeltableau met 
de tekst ‘Salus Publica Supre-
ma lex esto’: Het heil des volks 
is de hoogste wet. Bij Carin en 
Gemma gaat het anno 2018 niet 
zozeer om dat ‘heil’, maar wel 

draait het ook bij hen allemaal 
om het volk, om de mens en 
ontmoeten. Carin: “We willen zo 
graag dat de deur openblijft voor 
álle mensen. We stellen onze 
ruimtes beschikbaar voor work-
shops, lezingen, exposities, pre-
sentaties, vergaderingen, maar 
ook voor babyshowers of ande-
re activiteiten. Daarnaast kan er 
natuurlijk getrouwd worden in 
onze prachtige Raadszaal. En we 
bieden flexplekken voor studen-
ten of ZZP-ers, plekken waar je 
voor € 12,50 per dagdeel rustig 
kunt werken. Koffie, thee en iets 
lekkers van DEPOT zijn inbegre-
pen.” Hoe mooi is dat: je komt in 
een gespreid bedje, hoef jij alleen 
nog maar je ding te doen.

Gouden combi
Tussen DEPOT en No 61 is een 
doorsteek gerealiseerd, compleet 

met een splinternieuwe professi-
onele keuken met volop ruimte 
voor het bereiden van die heer-
lijke taarten en lunches.

Wil jij graag gebruik maken van 
een van onze ruimtes? Loop ge-
rust eens binnen, samen maken 
we je plannen concreet. Met een 
kop koffie of thee en iets lekkers. 
Want die toegankelijkheid, laag-
drempeligheid én gezelligheid, 
dat vinden wij maar heel ge-
woon. Voel je welkom!

’t Dorp 61, 5384 MB Heesch
www.no61.nl

HEESCH - Als klein meisje beklom Carin Boeijen al de trappen van het historische pand 
Het Raadhuis en verkondigde dat ze daar later wilde wonen. Wonen is niet helemaal 
gelukt, werken en er heel vaak zijn wél. Een droom die uitkwam voor Carin Boeijen en 
haar partner Gemma van Casteren.

Lisa en Kelly Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Anne
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Gratis wandelexcursies in heel 
Brabant
Op 14 locaties beginnen om 
12.00, 13.30 en 15.00 uur de 
wandelexcursies. De wandelin-
gen duren anderhalf uur en zijn 
leuk voor jong en oud. Deelna-
me is gratis en reserveren is niet 

nodig. Kasteel Heeswijk en het 
omringende landgoed tellen sa-
men 24 monumenten. Daar ko-
men nog ‘chique’ elementen bij 
als beschilderde luiken en sier-
hekwerken, die de band tussen 
kasteel en landerijen benadruk-
ken. De monumentale dubbele 

eiken- en beukenlanen beslaan 
een totale lengte van 5 kilome-
ter. In het ‘Dynamisch Beekdal’ 
van de Aa, hersteld in 2017, valt 
voor een vogelaar heel wat te 
beleven. 

Adres en parkeren
Kasteel Heeswijk, Kasteel 4 in 
Heeswijk-Dinther. Je kunt parke-
ren in het weiland aan de Gou-
verneursweg, € 2,-.

De wandelexcursies starten bij 
de informatiestand van Brabants 
Landschap op de brug van het 
kasteel. Het is raadzaam om 
wandelschoenen of laarzen aan 
te trekken. Honden mogen he-
laas niet mee. Het totale pro-
gramma van de Dag van het 
Landschap is te vinden op 
www.dagvanhetlandschap.nl.

op stap met 
de boswachter
Gratis wandelexcursies op Landgoed Heeswijk 
op Tweede Paasdag

HEESWIJK-DINTHER – Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, vieren 
Brabants Landschap, IVN Uden en IVN Bernheze het voorjaar met 
de Dag van het Landschap en geven daarmee het startsein voor een 
bruisend wandelseizoen. De gidsen van IVN en Brabants Landschap 
laten je op hun eigen wijze zien hoe mooi het voorjaarslandschap 
kan zijn in een anderhalf uur durende wandeling. Welke dieren heb-
ben de lente al in hun bol en wat bloeit er eigenlijk zo vroeg in het 
jaar? Of wandel mee met de gidsen van Heel Haaren wandelt.

uiTgaan

Voor het publiek een aangenaam 
avondje uit en voor het filmhuis 

een beloning voor de goede film-
keuze.

En er komt nog meer. We ver-
wachten veel van ‘Tulipani’ die 
gepland staat op 16 en 17 april.
Een tragikomische Nederlandse 
driesterrenfilm die hopelijk ook 
weer, zoals we dat in filmtermen 
zeggen, volle zalen trekt. Want 
zo gezellig als vorige week kan 
het weer worden.

Een hele, hele korte samenvatting 
van ‘Tulipani’: Liefde, eer en... 
een fiets.

HEESCH – Vorige week draaide ‘The Mountain Between Us’ bij Filmhuis De Pas en het was boeiend, 
prachtig, mooi, verrassend, heftig en... DRUK. Twee avonden op rij zat de zaal bijna vol en na afloop een 
deur verder, de bar, óók!

FILMHUIS DE PaS:

En HOE WaS HET?

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

Film The Mountain Between Us Film Tulipani

Het festival heeft twee podia. 
Op het hoofdpodium staat een 
vakkundig drummer die voor de 
begeleiding zorgt, en het twee-
de podium is een open podium, 
waar iedereen zijn of haar klan-
ken te gehore kan brengen. Ook 
zal er een verkoopstand van ac-
cordeons en trekzakharmonica’s 
zijn.

Onder het genot van een hap-
je en drankje zullen diverse ar-
tiesten voor jou optreden en er 
zal zeker plaats op de dansvloer 
zijn voor een dansje. Daarnaast 
is er een grote paasloterij waar 
prachtige prijzen te winnen zijn.

Dit festival, dat al 30 jaar een 
succes is, wordt georganiseerd 
door het Bernhezer Gehandicap-
ten Bal (BGB). Deze organisatie 
organiseert diverse evenemen-

ten om geld in te zamelen voor 
het Groot Bernhezer Verkleedbal 
dat op de eerste zondag in no-
vember gehouden wordt. 
Om 10.00 uur gaat de deur 
open, de entree bedraagt 
€ 2,- per persoon. Dit komt 

geheel ten goede aan de BGB. 
Om 11.00 uur zal gestart wor-
den met het programma. 
Voor info kun je mailen naar 
info@bernhezergehandicaptenbal.nl
of bel naar Partycentrum 
’t Maxend, 0412-611251.

Tweede Paasdag internatio-
naal accordeon festival
NISTELRODE - Een jubileum voor het Internationaal Accordeonfestival dat op Tweede Paasdag, maan-
dag 2 april, voor de 30ste keer wordt georganiseerd. Op dit jubileum zullen de kopstukken uit de 
accordeonwereld elkaar ontmoeten bij Partycentrum ’t Maxend. Met een gevarieerd en interessant 
programma voor iedereen die van accordeonmuziek en het bespelen ervan houdt. Het is een gezellig 
evenement, met spelers uit België, Duitsland en natuurlijk Nederland, ook zijn er enkele plaatselijke 
beroemdheden die hun kunsten komen vertonen.

leerlingen van carla van lieshout 
exposeren in cc nesterlé

Tijdens de schildercursus kun je 
deelnemen aan een opdracht 
en deze op een eigen manier/
stijl uitwerken. Of je maakt een 
eigen kunstwerk wat je zelf hebt 
ontworpen. 

Tijdens de lessen wordt er reke-
ning gehouden met het maken 
van een uitsnede, kleuren men-
gen, kleur en sfeer en lijnen en 
richtingen, kortom de opbouw 
van een kunstwerk vanaf de start 
tot de eindfase.

Wil je ook deelnemen aan de 
schildercursus voor beginners 
en gevorderden of vrij komen 
schilderen? Dan is dit mogelijk in 
overleg, overdag of ‘s avonds. 

Je hoeft geen schildermaterialen 
aan te schaffen, de doeken en 
verf zijn op het atelier te koop. 

Ook is het mogelijk om individu-
eel deel te nemen aan de schil-
derworkshops of aan de schilder-
verwendagen.

De deelnemers zijn Hans Maas, 
Bertine Wouters, Antoinette Ver-
haar, Hilda van de Bogaart, Mar-
jo Govers, Jeannie Cuijpers en 
Miranda Pennings. De expositie 
is te bewonderen tot en met 14 
mei.

Wil je graag info betreffende 
de activiteiten van Carla of de 
nieuwsbrief ontvangen? 

Stuur dan een mail naar
info@carlavanlieshout.nl.

NISTELRODE - In CC Nesterlé exposeren momenteel enkele cursisten van Carla van Lieshout van de 
schildercursus en vrije schildergroep. Carla vindt het erg plezierig om haar kennis over te brengen op de 
cursisten, waarmee ze verder hun eigen schilderkennis kunnen uitbreiden en wat vooral belangrijk is: ze 
beleven een ontspannen en plezierige avond of dagdeel tijdens hun verblijf op Carla’s atelier.

leuk voor
jong en oud
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online interactief trainen met stilios
NISTELRODE - Binnen het 
bedrijfsleven worden 
kennis en vaardigheden 
vaak up-to-date gehouden 
met trainingen en scholing. 
Veelal gaat het dan om 
klassikale trainingen op 
een vastgestelde locatie 
met een docent die de 
training verzorgt. Maar 
het kan ook anders. Stilios 
verzorgt Virtual Classroom 
Trainingen (VCT) en is 
daarmee klaar voor de 
toekomst.

Virtual Classroom Training is on-
line en interactief leren in één, 
zonder dat je met je medecur-
sisten op een bepaalde locatie 
aanwezig hoeft te zijn. Sterker 
nog: vanaf elke plek ter wereld 
kun je meedoen. Het enige wat 
je nodig hebt is een computer 
met webcam en een internetver-
binding. En dan volg je gewoon 
samen met je collega’s interactief 
die specifieke training. Of je nou 
thuis zit, op kantoor of op die 
vestiging in een ver buitenland. 

De voordelen
Erik-Jan: “Virtual Classroom 
Training betekent een enorme 
kostenbesparing voor het be-
drijf. Denk alleen al aan reis- en 

verblijfskosten van trainingen op 
locatie. Maar reken ook de uren 
dat de medewerker afwezig is 
vanwege een training. Met VCT 
is de deelnemer hoogstens één of 
anderhalf uur uit het arbeidspro-
ces. Een tweede voordeel is de 
snelheid waarmee je een grote-
re groep, bijvoorbeeld landelijk, 
kunt trainen. In opeenvolgen-
de sessies kunnen veel mensen 

achter elkaar de training volgen, 
zodat een grote groep snel bijge-
spijkerd kan worden.” 

Hoe werkt het?
Erik-Jan: “Deelnemers krijgen 
een inlogcode, waarmee ze op 
het begintijdstip van de training 
kunnen inloggen. We maken 
gebruik van verschillende tools; 
zo kunnen we bijvoorbeeld de 

webcam van de deelnemers in-
schakelen, of microfoons waar-
mee we elkaar kunnen horen. 
Maar we kunnen ook groepjes 
vormen in speciale virtuele sub- 
omgevingen, waar deelnemers 
met elkaar een opdracht uitwer-
ken of discussiëren. Het is echt 
online interactief trainen, en dus 
geen webinar of E-learning. En 
met ‘Blended learning’ bieden 
we een mix van verschillende 
leermethodes. Kortom: er is heel 
veel mogelijk, het is interactief 
trainen waarbij een moderator de 
techniek aanstuurt en in de gaten 
houdt. Maar een trainer kan ook 
trainer én moderator in één zijn, 
mits hij daarvoor is opgeleid. Bij 
Stilios is dit het geval.” 

Zelf aan de slag
Stilios biedt behalve VCT-trai-
ningen ook advies en opleidin-
gen voor bedrijven die zelf VCT- 
trainingen willen gaan verzorgen. 
Zie jij het wel zitten om met de 
juiste tools en ondersteuning je 
medewerkers online interactief te 
trainen? Neem gerust contact op, 
Stilios ontzorgt je graag.

Erik-Jan Raijmakers legt zijn nieuwe aanpak van trainingen geven uit 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

Blauwesteenweg 25, Nistelrode
06-10524721
www.stilios.nl

Een VCT 
is geen 
webinar of 
E-learning
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‘Speeddate en Mannenzweet’, 
een komedie van Rob van Vliet, 
geregisseerd door Aranka Ven-
rooij (die hulp kreeg van Marion 
Rovers als regieassistente), volg-
de de doldwaze verwikkelingen 
van Conny en Kim, eigenaren 

van datingbureau ‘De laatste 
kans’ die op allerlei manieren 
klanten probeerden te lokken, 
onder andere door het organi-
seren van speeddate-avonden 
in de kroeg van vriendin Babs. 
Die avonden worden bezocht 

door de meest uiteenlopende 
types, zoals Roxanne en Angeli-
que, moeder en dochter die bei-
den op zoek zijn naar een kerel, 
Casandra, een nymfomane en 
Wendy, een degelijke schooljuf 
met een zeer aparte lach! Ook 
maken we kennis met Cleo, die 
iedere vent zonder moeite onder 
de tafel zuipt. En dan hebben we 
het nog niet eens gehad over 
Sien, Pien en Mien, drie zussen 
uit de Achterhoek waar je niet 
omheen kunt. Genoeg keuze 
voor de heren dus. En de dames? 
Die hadden helaas minder te kie-
zen. Want wie is er nu geïnteres-
seerd in een postzegelsparende 
sul, een rokkenjager en iemand 
die dan Batman en dan weer een 
Teletubbie is…
Wederom een schitterende 
voorstelling van Arcadia met een 
heus draaiend toneel, een bar 
mét tap en als klap op de vuur-
pijl twee 45 kilometer auto’s die 
de zaal in kwamen gereden. Ar-
cadia bewijst dat zij keer op keer 
een groot publiek weet te enter-
tainen met een tot in de puntjes 
uitgewerkte voorstelling waarbij 
de rollen de spelers op het lijf zijn 
geschreven.

Tekst: Milène Putters
Foto’s: Marcel van der Steen

Kijk voor alle mogelijkheden op

www.no61.nl

Waar wil jij deze mooie 
ruimte voor gebruiken?

’t Dorp 61 - 5384 MB HEESCH
06-40657289 - info@no61.nl

restauratie molenwiel 
molen Windlust afgerond 

VORSTENBOSCH - Onlangs is 
het ontzettend mooi gerestau-
reerde molenwiel weer op mo-
len Windlust geplaatst. 

Iedereen in Vorstenbosch en wij-
de omgeving is blij dat de molen 
weer compleet is en dat deze 
vlug kan draaien én in de feest- 

of rouwstand gezet kan worden. 
Een grote dank hierbij aan het 
gemeentebestuur van Bernhe-
ze die het steeds weer mogelijk 
maakt dat molen Windlust er 
zo mooi uitziet en bedrijfsveilig 
blijft. Dat is wel eens anders ge-
weest! Hopelijk kan er nog vele 
jaren op deze prettige manier sa-

men worden gewerkt. 
Ook een dank aan molenma-
kersbedrijf Coppes BV voor de 
deskundige restauratie en voor 
de fijne samenwerking. Op bij-
gaande foto’s onder andere bur-
gemeester Moorman die zicht-
baar trots is op een van de mooie 
molens die Bernheze rijk is.

Jo Smolenaers Het gerestaureerde molenwiel Burgemeester Marieke Moorman

Ondernemers uit de regio pre-
senteren hun voorjaarsproduc-
ten, zoals de eerste verse asper-
ges, aardbeien, honing en nog 
veel meer heerlijke producten 
om mee naar huis toe te nemen. 
En natuurlijk kun je in het bezoe-
kerscentrum genieten van het 
uitzicht op het Aa-dal met een 
lekkere lunch, een kopje koffie 
of een drankje. 
Inmiddels is de fluisterboot ook 
weer te water gelaten. Iedere 
woensdag, zaterdag en zondag 

is er losse verkoop en de andere 
dagen op afspraak. Het bezoe-
kerscentrum zal voortaan zes da-
gen per week geopend zijn van 
10.00 tot 18.00 uur. Alleen op 
dinsdag is de horeca gesloten. .

Voor meer informatie zie 
www.kilsdonksemolen.nl. 
Een gezellig en leerzaam dag-
je uit voor jong en oud. Gratis 
toegang en volop parkeergele-
genheid om deze lentemarkt te 
kunnen bezoeken.

lentemarkt in 
kilsdonkse molen

HEESWIJK-DINTHER - Maandag 2 april vindt de feestelijke opening 
van het zomerseizoen plaats. De molen zal zijn wieken en het water-
rad laten draaien en de rondleiders zullen jou het verhaal vertellen 
van deze unieke molen. Rondom de molen zal een gezellige markt 
zijn waar je kunt proeven van de streekproducten, een abdijbiertje 
kunt nuttigen en de producten van de molen kunt kopen.

Toneelvereniging arcadia 
haalt alles uit de kast 
Met 45 kilometer auto’s én draaiend toneel trekt Arcadia alle registers open

HEESCH – Afgelopen weekend speelde toneelvereniging Arcadia in een nagenoeg uitverkocht CC De 
Pas. De Heesche vereniging, die inmiddels al 33 jaar bestaat, laat zien dat zij jaar in jaar uit een goede 
komedie kan neerzetten, waarbij dit keer werkelijk alles uit de kast werd getrokken.

Voor meer foto’s en verslag:
www.mooibernheze.nl

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

Culinair Pasen
bij Het sentiment!

Wilt u Pasen bij Het Sentiment vieren?
Van 30 maart t/m 2 april serveren wij ons 4-gangen 

paasmenu voor de speciale prijs van € 37,50 per persoon. 
Wij houden altijd rekening met eventuele 

allergieën/diëten of dat iemand iets niet lust.

Reserveren kan telefonisch via 0413-320016 
(woensdag t/m vrijdag)

Of via www.hetsentiment.nl/reserveren
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Aan de Nieuwe Erven 21 bevindt 
zich de werkplaats en showroom 
van J. Meulendijk BV. In de 
showroom kun jij uitzoeken wat 
je mooi vindt en wat bij jouw 
wensen past. Er staan verschil-
lende keukens met diverse stijlen 
tentoongesteld, allemaal voor-
zien van de nieuwste technieken 
op het gebied van koken. 

Een vacumeerlade om je steak te 
garen op een constante tempera-
tuur, een stoomoven om een lek-
kere, smaakvolle, vitaminerijkere 
maaltijden te bereiden, en wat op 
dit moment heel sterk in opkomst 
is: de afzuigkap subtiel wegge-
werkt in het kookplaat. De Novy 
Panarama werkbladafzuiging is in 
de showroom in werking.
Wanneer je in de showroom hebt 
gezien wat jij graag wilt, gaat 
het samenstellen van je keuken 
verder in de inspiratiekamer. De 
inspiratiekamer is nieuw toege-
voegd aan de showroom. Daar 
kun je de mooiste kleuren, deu-
ren en bladen bij elkaar zoeken. 
En je bepaalt zelf hoe je de keu-
ken inricht, waarbij Jeroen je 
graag helpt.

Bij het inrichten van je keuken 
kun je alles geheel naar eigen 
wens samenstellen, keukens 
op maat samenstellen is waar  
J. Meulendijk goed in is. Daar-
naast zijn er twee Duitse kwalita-
tieve merkkeukens, zodat Meu-
lendijk in elke prijsklasse meekan. 
Zelfs een combi van een keuken 
van het eigen merk met de Duitse 
merkkeuken is mogelijk, wanneer 
er bijvoorbeeld een stukje maat-
werk moet worden geleverd. Zo 
zie je maar: er is geen keuken die 
niet van J Meulendijk kan zijn.

Wil je dat je woonkamer past 
bij je nieuwe keuken? Ook dat 
is geen probleem. Tafels, salon-
tafels, tv-kasten en kasten voor 
woon- of slaapkamer zijn ook 

mogelijk. De materialen die in de 
keuken worden gebruikt kun je 
zo doortrekken naar je woonka-
mer.

Het team van Meulendijk voelt 
zich thuis in het hout en als het 
materiaal het toelaat wat betreft 
afmetingen kunnen zij het al 
gauw voor je maken. Naast de 
keukens kun je ook terecht voor 
een nieuwe badkamer. Er wordt 
samengewerkt met Plieger om zo 
een mooie badkamer te stylen. 
Het slopen, leidingen verleggen 
en dergelijke kun je allemaal aan 
Jeroen en zijn team overlaten. 

En omdat er maar één aan-
spreekpunt is, blijft het voor de 
klant ook overzichtelijk.

Desiree Tooren, oprichter en 
eigenaar van kanoverhuur 
Beekdal, is hiervoor een sa-
menwerking gestart met Kas-
teel Heeswijk en brasserie Het 
Koetshuis. Vanaf Pasen heeft zij 
als opstapplaats het binnenkort 
ingerichte parkeerterrein aan 
de zuidzijde van het landgoed, 
aan de Aa. Op woensdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag liggen 
daar van 10.00 tot 17.00 uur 

de kano’s gereed. De vaarrou-
te gaat stroomafwaarts tot aan 
de Beusingsedijk in Berlicum. 
Onderweg kun je genieten van 
de natuur op en langs de me-
anderende Aa. Tenslotte staat 
er een busje klaar om de kano-
vaarders terug te brengen naar 
het beginpunt. Alternatief is het 
doorgaan met een arrangement 
van de kanoverhuur.“Wij vinden 
dit een prachtige verbinding van 

de Heerlijkheid Heeswijk richting 
Den Bosch”, zegt kasteeldirec-
teur Luc Eekhout.

Kanoverhuur Beekdal gunt ie-
der een dag van ontspanning en 
daarom ondersteunt zij stichting 
Levina Janna, die mantelzorgers 
in het zonnetje zet.

Meer informatie via 
kanoverhuurbeekdal@gmail.com.

Per kano vanaf kasteel Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER- Op Tweede Paasdag opent kanoverhuur Beekdal een nieuwe kanoroute vanaf 
Kasteel Heeswijk naar Berlicum. Burgemeester Pommer van Sint-Michielsgestel en wethouder Glastra 
van Loon van Bernheze openen gezamenlijk deze nieuwe toeristische activiteit. Om 14.30 uur stappen 
zij in een kano op Landgoed Heeswijk en peddelen stroomafwaarts de gemeentegrens over.

vakmanschap door jeroen meulendijk

HEESCH – Als je toe bent aan een nieuwe keuken, dan ben je bij J. Meulendijk BV aan het goede adres. 
Al 23 jaar is Jeroen Meulendijk bezig met het maken én monteren van keukens, badkamers en interi-
eurbouw. Alles volledig naar wens van de klant, passend bij ieder budget.

Ben je toe aan een nieuwe keuken, interieur of badkamer en wil 
je eens een kijkje nemen?

Ga dan naar www.jmeulendijk.nl of bel naar 0412-456198 voor 
een afspraak. De koffie staat klaar!

Diverse stijlen in de showroom Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Alles met 
één 
aanspreek-
punt
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aan HeT werK

Kom jij ons team versterken?
Zwembad ‘t Kuipke is het openluchtzwembad van Heesch en omgeving. Al bijna 50 jaar de ontmoeti ngsplek voor jong en oud. 
Zwemmen en recreëren zijn de basis van ‘t Kuipke. Om dagelijks alles in goede banen te laten leiden zijn wij nog opzoek naar 

enthousiaste medewerk(st)ers. Zoek jij voor deze zomer nog een leuke baan? Reageer dan snel!

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU:
*Je bent fl exibel inzetbaar en je bent bereid de handen uit de mouwen te steken.

*Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid.
*Je bent collegiaal en klantgericht en je hebt affi  niteit voor het werken met kinderen.

* Je hebt een representati eve uitstraling.
*Je vindt het leuk om contact te leggen met onze bezoekers. Je beantwoordt vragen, 

je helpt waar mogelijk maar moet soms ook de leiding nemen om de zwemveiligheid te bewaken.
* Je bent beschikbaar in de periode 1 mei tot 1 oktober. Je werkdagen en -uren bepalen we in overleg.

WAT BIEDEN WE JOU:
*Een leuke baan in een gezellige informele werksfeer.

*Een gedegen EHBO training.
*Een passend salaris.

*Genoeg ruimte voor eigen inbreng.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit: toezicht houden op het bad, schoonmaakwerkzaamheden, 
kassawerkzaamheden, informati e punt voor de bezoekers en verkoop uit ons winkeltje. 

Bij indienstt reding zal een verklaring omtrent goed gedrag aangevraagd worden.

Denk jij dat deze baan bij jou past, dan nodigen wij jou uit te solliciteren!
Dit kun je doen per mail, stuur dan je CV en moti vati e naar zwemzaken@zwembadhetkuipke.nl 

www.kuipke.nl

Momenteel is het 
team van Enerzjiek 
op zoek naar en-
thousiaste vrijwilli-
gers. Het team is op 

zoek naar flexibele krachten voor bij-
voorbeeld weekenden, maar ook voor 
vakanties.

Daarnaast is er ook behoefte aan struc-
turele ondersteuning op de woensdag-

ochtenden en/of vrijdagavonden. 
Tegenover dit vrijwilligerswerk staat wel 
een vergoeding. Vertel dit ook verder in 
je vrienden- en/of vriendinnengroep. 
Kijk op www.enerzjiek.nl om te zien wie 
wij zijn. 
Heb je interesse? Stuur dan een mail 
naar dyonne@enerzjiek.nl voor het 
plannen van een kennismakingsgesprek. 
Tijdens dit gesprek kun je ook meteen 
kennismaken met de bewoners.

Gezocht: 
vrijwilligers voor enerzjiek
WIE O WIE VOELT ZICH GEROEPEN?

BERNHEZE - Ben je zeventien jaar of ouder en niet bang om je handen uit de mou-
wen te steken? Meld je dan aan! Stichting Enerzjiek is een wooninitiatief waar 
op dit moment vijf jongvolwassenen met een verstandelijke beperking wonen en 
daarnaast wordt er aan een groep jongvolwassenen dag- en weekendopvang ge-
boden.
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Vrijwilligerspunt Bernheze

Vrijwillige opvoedhulp gezocht 
ONS welzijn locatie Bernheze zoekt vrijwilligers die jonge 
moeders kunnen ondersteunen bij opvoedvraagstukken. 
Draagt u kinderen een warm hart toe, bent u enthousiast, 
geduldig en 18 jaar of ouder? Heeft u uw eigen leven op 

orde, kunt u goed luisteren en bent u aanwezig en trouw? 
Dan is deze vacature iets voor u!

U wordt begeleid en ondersteund en de werktijden 
zijn in overleg.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact 
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Bezorgers meld je aan!

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

Vraag naar Heidi of Rian.

Wij op zoek naar

invalkrachten

Help jij ons uit de nood in jouw eigen kern bij 
afmeldingen door ziekte of vakantie?

Meld je vrijblijvend aan...

Filmpremière bij op Weg

De leerkrachten hebben een hel-
pende hand geboden waar nodig 
maar dat was minimaal. De leer-
lingen hebben de film gemaakt 
onder leiding van Nadja van 
Driel van Janus Films, educatie-
ve filmproducties. Voorafgaand 
aan de première mochten alle 
medewerkers van de film over 
de rode loper gemeenschapshuis 
De Stuik binnengaan. Sommige 
leerlingen ontpopten zich hierbij 
als echte filmsterren! Het gilde 
stond naast de rode loper, zorgde 
voor gepaste muziek én maakte 
nog een erehaag voor de sterren 

in spé. De première is erg druk 
bezocht., de grote zaal van het 
gemeenschapshuis was helemaal 
vol met leerlingen van groep 6/7 
en 7/8, hun trotse (groot)ouders, 
een aantal leerkrachten en ande-
re belangstellenden. Spreekstal-
meesters Roos Rijkers en Wiebe 
Timmers werden aan iedereen 
voorgesteld en praatten de beide 
films vakkundig aan elkaar. Na 
afloop van de films hadden de 
twee nog een dankwoord voor 
alle medewerkers, de sponsors 
en de mensen die het project 
mede hebben vormgegeven. En 
natuurlijk stond de ‘champagne’ 
hierna klaar!

GEWELDIGE AVOND
Een aantal leerlingen heeft 
met betrekking tot de premiè-
re-avond onderstaande tekst ge-
schreven.
“Wij hebben films gemaakt met 
groep 6/7 en 7/8 en wij zijn heel 
trots op ons eindresultaat. Het 
was heel gezellig om de film te 
maken en we zijn blij dat we 
deze ervaring mee mochten ma-
ken. We zijn trots op de mensen 
die ons hebben geholpen; juf 
Alice, Lonneke, Nikki, Maike en 
Nadja.” 

Leerkrachten van groep 6-7 en 
groep 7-8: Nikki van der Steen, 
Alice van der Heijden, Maike Arts 
en Lonneke van der Burght

Foto’s: Marcel van der Steen

VORSTENBOSCH - De leerlingen van groep 6-7 en van groep 7-8 van basisschool Op Weg uit Vorsten-
bosch hebben de afgelopen maanden een tweetal films gemaakt. Ze waren zelf verantwoordelijk voor 
alle disciplines die nodig zijn om een film te maken. Denk hierbij aan het schrijven van een script, het 
maken van een draaiboek, het regelen van sponsors en de opnamelocaties en zelfs de première-avond 
van afgelopen maandag hebben ze zelf vorm gegeven. 

Zaal vulde zich 
met ouders, 

opa’s en oma’s

De kinderen van groep 6-7en 7-8 arriveerden in kleine groepjes op de rode loper

De spreekstalmeesters 
Roos (Rijkers) en 
Wiebe (Timmers) 

werden voorgesteld
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duurzaam bouwen
duurzaam wonen ervaren tijdens 
een thematour in nistelrode

In 2013 is de woning van familie 
van der Heijden gebouwd. “Kijk 
welke investeringen zorgen voor 
een lage maandlast. Wij hebben 
het afgelopen jaar zelfs energie 
teruggeleverd”, vertelt Peter van 
der Heijden. De woning heeft 
veel glas op het zuiden. Door een 

warmtepomp met bodembron in 
combinatie met zonnepanelen en 
een zonneboiler, wordt de wo-
ning verwarmd. De thematour 
‘Nul-op-de-Meter’ vindt plaats 
op 5 april om 19.00 in Nistelrode. 
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom en kunnen zich inschrij-
ven via www.duurzamehuizen-
route.nl/thematours.

Thematours in Brabant 
Bezoekers zijn enthousiast over 
hoe ze op weg worden geholpen, 

zo blijkt ook uit een reactie over 
eerdere thematours: “We wer-
den erg gastvrij ontvangen door 
de familie en zij gaf ons goede 
uitleg over de overwegingen en 
keuzes die zij heeft gemaakt.” 
Tijdens de thematours krijgen de 
deelnemers een duidelijk beeld 
van de duurzame mogelijkhe-
den. Het is een uitgelezen kans 
om in de praktijk te ervaren hoe 
een energiezuinig huis wordt be-
woond of bijvoorbeeld hoeveel 
geluid een warmtepomp daad-
werkelijk maakt.

In samenwerking met de provin-
cie Noord-Brabant organiseert de 
Duurzame Huizen Route meer-
dere thematours. Op 7 april ver-
tellen Tom en Marja uit ‘s-Her-

togenbosch hoe zij hun woning 
gerenoveerd hebben naar een 
energieneutraal huis. In Reusel 
geeft familie Wouters-van Gestel 
op 21 april een rondleiding in hun 
‘Nul-op-de-Meterwoning’.

Verkiezing duurzaamste huis 
Huiseigenaren weten steeds 
mooiere voorbeelden te realise-
ren met het verduurzamen van 
hun woning. 
Daarom organiseert de Duur-
zame Huizen Route in het na-
jaar voor alle huiseigenaren een 
verkiezing van het duurzaamste 
huis. Deelnemers maken kans op 
publieks- en juryprijzen en de ti-
tel ‘Leukste, beste en innovatief-
ste duurzaam huis van Nederland 
2018’.

NISTELRODE - Voor iedereen die op zoek is naar kennis over ‘Nul-op-de-Meter’ organiseert de Natio-
nale Duurzame Huizen Route in samenwerking met provincie Noord-Brabant thematours. Op donder-
dagavond 5 april is de thematour ‘Nul-op-de-Meter’ in Nistelrode. Familie van der Heijden laat tijdens 
een rondleiding in hun woning zien hoe zij net zoveel energie opwekken als gebruiken. Er is plek voor 
acht geïnteresseerden om met de tour mee te gaan.

Er zijn echter wel spelregels met 
de gemeente afgesproken. Zo 
moeten de aangeboden spul-
len voor het grootste gedeelte 
geschikt zijn voor hergebruik of 
verkoop via de kringloopwin-
kels, ook al zijn ze beschadigd of 
werken ze niet meer. 

Goederen die hier niet aan vol-
doen kun je aanbieden bij de 
milieustraat in Heeswijk-Dinther. 

De medewerkers van Kringloop-
bedrijven Maasland bepalen ter 
plekke of de aangeboden huis-
raad voldoet aan de norm voor 
hergebruik. 

Geen winstoogmerk
Het kringloopbedrijf zamelt ge-
bruikte goederen en kleding in, 
sorteert en repareert ze en ver-
koopt ze vervolgens in de kring-
loopwinkel aan de Voorste Groes 

in Heesch. Kringloopbedrijven 
Maasland heeft geen winstoog-
merk; de opbrengst wordt ge-
bruikt om mensen die om wat 
voor reden dan ook een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben, een 
baan, scholing of leer-werk tra-
ject aan te bieden in een veilige 
omgeving. 

Op deze manier draagt het 
kringloopbedrijf bij aan het so-
ciale klimaat in de gemeente 
en bovendien wordt door het 
stimuleren van hergebruik een 
substantiële bijdrage geleverd 
aan het milieu.

Voor meer informatie of vra-
gen over Kringloopbedrijven 
Maasland ben je van harte wel-
kom in de winkel aan de Voor-
ste Groes. Bellen of mailen kan 
natuurlijk ook; 0412-626111 of 
info@kringloopbernheze.nl.

Overbodige huisraad
gratis opgehaald door 
Kringloop Bernheze
HEESCH/BERNHEZE - Gemeente Bernheze heeft met Kringloopbe-
drijven Maasland de afspraak dat overbodige huisraad geheel gratis 
wordt opgehaald. Van potten en pannen tot oude fietsen en kle-
ding. Een telefoontje naar 0412-626111 of zelf plannen via www.
kringloopbernheze.nl en de medewerkers van dit bedrijf komen bij 
je langs om dat oude bankstel of die stapel boeken bij je thuis op te 
halen. Lekker makkelijk en goed voor het milieu! 

investeringen 
voor een lage 
maandlast

De duurzaamheidsmarkt is een onderdeel 
van de Bernhezer Dag van de Duurzaam-
heid. Dit is een initiatief van Triple P, een 
duurzaamheidsplatform waar diverse 
Bernhezer organisaties bij zijn aangeslo-
ten. De duurzaamheidsmarkt vindt plaats 
bij SGS Search, één van die partners, di-
rect na afloop van de Algemene Leden-
vergadering van de Bernhezer Energieco-
operatie. 

voor de jongeren: doe mee en 
win de award voor het Duurzaamste idee
Ben jij scholier en heb jij een innovatief 
idee op het gebied van duurzaamheid? 
Dit kan te maken heb met je school, je 
thuis of bijvoorbeeld hoe jij tegen de we-
reld aankijkt. Misschien heb jij wel een 
werkstuk gemaakt over duurzaamheid? 
Dan verdient jouw idee een podium. Dit 
podium kan een marktkraam zijn waar 
jij je idee laat zien, maar je mag ook een 
presentatie geven door gebruik te maken 
van het sprekerspodium. Aan jou de keus. 
Waar het om gaat: inspireer jongeren en 
ouderen en de ondernemers van Bernhe-
ze op het gebied van duurzaamheid. 

Het meest inspirerende idee wordt die 
middag door de burgemeester van Bern-
heze bekroond met de titel: ‘Bernhe-
zer Duurzaamheidsprijs 2018’. Naast de 
award ontvang je ook nog eens twee toe-
gangskaarten van De Efteling. Geef je dus 
snel op! 

Programma
Op het programma staan onder andere: 
- Markt met kraampjes van bedrijven en 

organisaties;
- Presentatie One Room Hotel;
- Diverse duurzaamheidspresentaties;
- Green Hope Foundation: Boom plan-

ten in de heemtuin;
- Uitreiking award Duurzaamste idee 

door burgemeester Marieke Moor-
man.

Praktisch
De Bernhezer Duurzaamheidsmarkt vindt 
plaats op zaterdag 7 april bij SGS Search 
aan Meerstraat 7 in Heeswijk-Dinther en 
duurt van 12.30 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis, aanmelden is niet nodig. 
Bedrijven, organisaties en scholieren kun-
nen zich nog aanmelden voor een kraam, 
workshop of presentatie. Dat kan tot 31 
maart via c.derikx@bernheze.org.

middag vol duurzame inspiratie
BERNHEZE - Kraampjes, workshops en presentaties. Wie op zaterdag 7 april naar de 
Bernhezer Duurzaamheidsmarkt in Heeswijk-Dinther komt, wordt getrakteerd op een 
gevarieerd programma. “Ideaal om je praktisch te laten informeren over wat jij kunt 
doen om duurzamer te leven”, zegt Mieke Langenhuizen van Mind Your Bag. 
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Melophobia:
drie jaar bloed, zweet en tranen

Alternatieve rockmuziek met een flinke bluesfundering

Zanger/gitarist Jeroen Sigmans 
en drums/backing vocals Luuk 
Verstraten uit Heeswijk-Dinther 
én hun voormalige plaatsge-
noot maar tegenwoordig in Oss 
woonachtige Paul van Venrooij, 
die ook zorgt voor een tweede 
stem en bas en basspedals speelt, 
vormen met elkaar de band Me-
lophobia. De heren besloten in 
september 2014 samen muziek 
te gaan maken. Zoals veel bands 
werd een blik met covers open-

getrokken, maar er werden ook 
meteen eigen nummers gemaakt. 
Al na een paar maanden volg-
den twee optredens, maar: “We 
vonden het niks. Het voelde niet 
goed. We willen geen feestjes- en 
partijenband zijn. We besloten ter 
plekke om niet meer op te treden 
en alleen nog maar eigen muziek 
én een album te maken”, vertel-
len de mannen opgewekt. 

Dat je dit wel kunt roeptoeten, 

maar dat je dat niet zomaar in 
the pocket hebt, weten de heren 
intussen. Meer dan, kan daaraan 
toegevoegd worden. “We heb-
ben drie jaar keihard aan ons al-
bum gewerkt. Het is écht bloed, 
zweet en tranen geweest”, blik-
ken de mannen terug. Ze leggen 
uit. “Uitgangspunt was altijd een 
jamsessie. Als we een goede me-
lodie te pakken hadden, namen 
we het op. Jeroen kan geïmprovi-
seerd zingen en is een ‘rifmeister’ 

en bij elkaar met veel schrappen 
en schaven creëerden we zo een 
nummer. Het is echter ook vaak 
voorgekomen dat we weken be-
zig waren met één nummer en 
het dan op de eindstreep toch 
sneuvelde omdat één van ons het 
niet goed of mooi genoeg vond.” 

Omdat de heren elk een andere 
muzieksmaak hebben, kwam dat 
vaker voor. Jeroen is een blues- 
liefhebber, Luuk houdt van soul 
en funk en Paul geniet van jazz 
en fusion. Toch is het de heren 
gelukt om zonder gedonder de 
neuzen dezelfde kant in te hou-
den en het zo gewenste album 
te maken. Na een strenge selec-
tie zijn er van de 40 nummers die 
gemaakt werden in totaal 8 over-
gebleven, die op zilveren schijf 
zijn gebrand. De muziek wordt 
door de makers omschreven als 
‘alternatieve rockmuziek met een 
flinke bluesfundering’. 

Alles is in eigen beheer gedaan. 
Melodie, tekst, opnemen, mas-
teren, mixen en al wat verder 
nodig is. “Het is een uit de hand 
gelopen hobbyproject”, weten 
de heren. Zaterdag 7 april wordt 
het derde optreden in ruim drie-
eneenhalf jaar tijd waarna er niet, 
zoals eerder, ‘ondergronds’ wordt 
gegaan. “Er zijn nog een paar 
optredens gepland. We hoeven 
niet zo nodig elke week te spelen, 
maar het festivalseizoen is weer 
begonnen en daar willen wij onze 
bijdrage wel aan leveren.”

HEESWIJK-DINTHER – Bloed, zweet, tranen en dik drie jaar heeft het gekost, maar goed werk heeft tijd 
nodig en dat de eigen nummers die de band Melophobia uit Heeswijk-Dinther top zijn, daar twijfelen 
de muzikanten niet over. Sterker nog, de nummers zijn op cd gezet en de release van hun eerste album 
‘Red’ vindt plaats op zaterdag 7 april om 21.00 uur in café De Zwaan, waarbij de bands ‘FatBoy’s Nie 
Slim’ en ‘Hou ’t Simpel’ de support act verzorgen. De toegang is gratis. 

JEROEN SIGMANS

LUUK VERSTRATEN

PAUL VAN VENROOIJ

Melophobia Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Hans Sigmans

Het verhaal van mooiBernheze 
en bibliotheek nistelrode

Rian van Schijndel vertelde  
enthousiast hoe men aan de in-
formatie komt en hoe dit wordt 
verwerkt. Als uitgever van  
DeMooiBernhezekrant ging zij in 
op het ontstaan van de krant en 
de ontwikkeling ervan. De we-
kelijkse werkzaamheden en de 
deadline van de krant kwamen 
aan bod en daarnaast werden 
volop vragen gesteld.

In het tweede gedeelte van de 
avond gaf Maartje volop infor-
matie over de mogelijkheden 
van de bibliotheek offline en on-
line. De bibliotheek verzorgt niet 
alleen het uitlenen van boeken, 
films en muziek maar Maartje 
vertelde ook over de e-reader en 
de boeken die je daarvoor kunt 

lenen, alsmede over luisterboe-
ken voor lezers die niet meer zo 
goed zien. 

Ook worden er computercursus-
sen gegeven en kan men uitleg 
krijgen over de digitale commu-
nicatie met de overheid. Maartje 
Kroezen pakte haar kans deze 
avond om de aanwezigen te ver-

bazen met alle mogelijkheden 
die de bibliotheken te bieden 
hebben. En niet te vergeten zijn 
er regelmatig lezingen over aller-
lei onderwerpen. De avond werd 
afgesloten met een rondleiding 
door de bibliotheek. 

Het was een gezellige avond 
met interessante informatie.

 VIVIN
VOOR IEDERE VROUW 

IN NISTELRODE

NISTELRODE - Een avond met informatie over DeMooiBernhezeKrant en de vele mogelijkheden van de 
bibliotheek. Dat kregen de leden van VIVIN (Voor iedere vrouw in Nistelrode) voorgeschoteld op een 
gezellige bijeenkomst in CC Nesterlé. De krant komt wekelijks in de brievenbus. Het lijkt vanzelfspre-
kend, maar wat gaat er allemaal aan vooraf voordat de krant in de bus ligt? En de bibliotheek heeft veel 
meer te bieden dan alleen het uitlenen van boeken, bleek toen Maartje haar presentatie erop had zitten.

Maartje Kroezen verbaast de aanwezigen met de mogelijkheden
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BumPerkleven:
Vijf redenen waarom ‘anderen’ het doen

1. “ik heb haast”
Ook dat nog, een niet aflatende 
stoet vrachtwagens. En hij heeft 
al haast. Snel schiet de automo-
bilist de linkerbaan op, waar zijn 
weg wordt versperd door een 
auto die nét gaat inhalen. Een 
seintje met de koplampen. Wat 
bedoelt de bumperklever? Moet 
de auto snel aan de kant of snel-
ler rijden? Kom je in zo’n situatie, 
ga dan geen vaart minderen. Ga 
opzij als dat lukt en laat de auto 
erlangs. Zelf inschatten of je ge-
noeg afstand houdt, kan met de 
twee seconden regel: begin te 
tellen als de auto voor je een vast 
object, bijvoorbeeld een hecto-
meterpaaltje, passeert en kijk of 
je na twee seconden bij datzelfde 

object bent. Of neem de helft van 
je snelheid + 10% voor je marge 
in meters.

2. ”ze vragen er zelf om”
Zondagsrijders die stoïcijns links 
blijven rijden terwijl de rechter-
baan hartstikke vrij is. Ze vragen 
er zelf om, volgens de bumperkle-
ver. Ja en nee: onnodig links rij-
den is strafbaar en kan gevaarlijk 
gedrag uitlokken. Toch mag dat 
nooit een reden zijn om je volg-
afstand te onderschatten. Deel je 
snelheid maar eens door 3,6 om 
te bepalen hoeveel meter je per 
seconde aflegt. Bij 120 kilometer 
per uur ben je in één seconde al 
33 meter verder en dán gaat een 
alerte bestuurder pas remmen. 

We noemen dit je reactieweg. Je 
stopafstand is een optelsom van 
je reactieweg en je remweg.

3. “de linkerbaan is sneller”
In de ideale wereld wel. Maar op 
onze drukbevolkte wegen zijn 
automobilisten vrijwel nooit al-
leen op die geliefde strook asfalt. 
En dus vervalt de bumperklever in 
een nerveus spel van stelselmatig 
remmen en weer optrekken. Juist 
dit schokeffect zorgt voor files.

4. ”slalommen in de file”
In de file komen rijstroken meest-
al beurtelings in beweging. Om 
zoveel mogelijk van de rijden-
de baan te profiteren ‘slalomt’ 
de bumperklever van links naar 

rechts en laat geen vrije millime-
ter onbenut. Al is je snelheid mi-
nimaal, ook in de file is het zaak 
afstand te bewaren. Vaak verslapt 
je aandacht, waardoor je minder 
snel reageert op de situatie voor 
je. Daarnaast heeft afstand hou-
den in de file nog een voordeel: 

je kunt met minimale, doch re-
gelmatige snelheid blijven door-
rollen, wat beter is voor je brand-
stofverbruik en de doorstroming. 
Let in de file ook op je zijdelingse 
afstand voor motorrijders die tus-
sen de twee linkerrijstroken door 
mogen rijden.

5. “aaargh, die vrachtauto 
hoort hier niet!”
Een vrachtwagenchauffeur die 
het nodig vindt om een collega in 

te halen, ziet dikwijls een slinger 
van ongeduldige automobilisten 
in zijn achteruitkijkspiegel. Die 
auto’s zouden hun volgafstand 
juist met een seconde extra moe-
ten vergroten omdat ze niet kun-
nen zien wat er vóór de vracht-
auto gebeurt. Vrachtwagens die 

achter personenauto’s ‘plakken’ 
zijn er ook. De vrachtwagen wil 
dan zo min mogelijk van zijn met 
moeite opgebouwde snelheid 
verliezen als het verkeer voor hem 
vertraagt. De vrachtwagenchauf-
feur is strafbaar als hij minder dan 
een halve seconde tussen zichzelf 
en zijn voorganger laat; bij een 
snelheid van 80 kilometer per uur 
zit er dan 11 meter tussen.

www.anwb.nl.

Zelf inschatten of je 
genoeg afstand houdt, 

kan met de twee seconden regel

auto & Motor nIeuwS

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

Wij Hebben altijD ronD De 200 occasions op VoorraaD
onderhoud/reparatie en apK alle merken

KIA SPECIALIST

www.AuTobEdrIjfhurKmAnS.nL   Sinds 1969

A U T O B E D R I J V E N

  Een greep uit onze voorraad occasions:
Kia Picanto 1.0i 5drs X-pect 41.488 KM 2009 € 5.235,=
stuurbekrachtiging.
Kia Picanto 1.1i 5drs aUtoMaat 16.208 KM! 2008 € 6.925,=
airco, nieuwstaat
Kia Carens 1.6 Gdi 7-persoons 82.610 KM 2015 € 18.735,=
navigatie, camera, cruise control enz..         
Kia Venga 1.4i seven 99.955 KM 2011 € 11.400,=
Hoge instap, airco
Kia Venga 1.6i aUtoMaat 21.678 KM 2013 € 16.885,=
Hoge instap, airconditioning
fiat Panda 1.2 emotion 5drs 99.300  KM 2006 € 3.840,=
automatische airco, nette auto
ford Ka 1.3i 70 pK collection 103.000 KM 2004 € 2.490,=
airco, bumpers in kleur enz….
mini Cooper Pepper 1.6i 129.892 KM 2005 € 6.875,=
nette auto, panoramadak
Peugeot 208 1.0 Vti 3drs 53.713  KM 2015 € 9.590,=
stuurbekrachtiging, cruise control
Toyota Yaris 1.3i 5drs aUtoMaat 32.615 KM 2014 € 14.995,=
navigatie, verhoogde instap
renault Grand modus 1.6i aUtoMaat 119.265 KM 2011 € 9.885,=
Hoge instap, automatische airco 
Skoda octavia Combi 1.6i aUtoMaat 171.000 KM 2008 €  7.885,=
navigatie, Xenon, dealer onderhouden

twEEdE 
PAASdAG 
GEOPENdVAN 11.00 tOt 17.00 UUROOK IN VEGHEL

OOK VOOR INKOOP VAN
Uw AUtO

Citroën C1  1.0 Ambiance 2005 €  2750,-
Citroën C3 1.4 Exclusive 2005 €  2750,-
Citroën C3  1.4 prestige 2005 €  3250,-
Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-
Citroën Xsara 1.6-16V 2000 €  899,-
Citroen Xsara Picasso 1.8-16V 2003 €  1500,-
Fiat Panda airco 2004 € 2999,-
Kia Rio 1.3 Ls 2002 € 999,-
Kia Picanto LXE 2006 €  2500,-
Mercedes C200 cdi combi 2004 €  3650,-
Mercedes C180 Station 1.8i 2006 € 7900,-
Opel Corsa 1.2 2004 €  2999,-
Opel Meriva 1.6-16V Automaat 2005 €  4499,-
Peugeot 407 1.8-16V 114Dkm 2004 €  3499,-
Renault Clio 1.4-16V 2002 €  1750,-
Renault Clio 1.4-16V 2002 €  1950,-

Cabriolet:
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-
Ford Street Ka 2004 € 3499,-
Peugeot 206 CC 2005 € 5950,-

Te verwachte auto’s:
Hyundai Santa-Fe, Citroën C1, Citroën C3, 
Renault Kangoo grijs kenteken

Een greep uit onze voorraad!

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk-Dinther
T. 0413-29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Gevraagd 

1e autotechnicus 
met aPK-bevoegdheid

Zelfstandig kunnen werken 
en klantgericht.

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

‘Rij veilig, onderweg ben ik off-line’
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

•	 Fiat	Ducato	2.0 HDI 116 PK L2 H2, 
 76.000 km, 2015
•	 Ford	Focus	Station Navi, PDC, afn. trekhaak, 

119.000 km,  2012
•	 Ford	S-Max 2.0i 7-Pers. Navi, Clima, 
 PDC V + A, trekhaak 174.000 km, 2009
•	 Ford	Transit 2.0 TDCI 260S Airco, 
 zilvergrijs,  2005
•	 Opel	Astra	GTC 1.4 16V  Clima , 

Stoelverwarming, Leder, Lichtmetalen wielen 
2007

•	 Renault	Scenic 1.6 16V PDC Achter 
Panoramadak, Climatronic 2007

•	 Seat	Ibiza	1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model 
73.000 km, 2012

•	 Renault Scenic met Panoramadak 157.000 km 

•	 VW	Caravelle	2.5 TDI Camper met hefdak, uniek 
exemplaar met Leder Navi enz., 1999

•	 VW	Crafter L1H1 Airco 173.000 km 2008
•	 VW	Golf	2.0 TDI 140 PK Navi, PDC V + A , 

Stoelverw. Privacyglass 2011
•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Touran 1.6 TDI,  AUT. Highline PDC V + A, 

Navi, Panoramadak Privacyglass 
 111.000 km,  2013
•	 VW	Tiguan 2.0 TDI Aut. 4-Motion Navi, Camera 

PDC v+a, Panoramadak Bixenon Adaptief 
 121.000 km 2013

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw

nieuw

nieuw
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REVOLUTION®
Geniet van deze BvS Gietvloer door het samenspel van twee kleuren 

krijgt u een levendig en natuurlijke uitstraling.
* Uniek design     * Karakteristiek     * Levendig en natuurlijk

SERENITY®
Creëer met deze BvS Gietvloer een strakke, naadloze en rustige sfeer 

voor iedereen thuis of op uw werk.
* Rustiek     * Naadloos     * Warm en zéér comfortabel

BvS Gietvloeren een strakke naadloze basis voor ieder interieur. Gemaakt van natuurlijke 
biopolymeren zodat ook wij een steentje bijdragen aan het milieu en onze toekomst.

Leverbaar in bijna iedere kleur uit diverse kleurenwaaiers. Geef jezelf en je interieur een 
persoonlijke sfeer door te kiezen voor een gietvloer uit onze schitterende collectie.

CONCRETE®
Een BvS Gietvloer op basis van cement met veel karakter door zijn robuuste 

oppervlaktestructuur.
* Robuuste stoere uitstraling door polijsten     

* Op basis van speciale gekleurde cementen     * Natuurlijk en industrieel

WALLDESIGN®
Een BvS wandafwerking maakt het verschil van een gewoon standaard 

interieur naar schitterend en exclusief.
* Diverse afwerkingen mogelijk     * Exclusief design                                                                                                                                  

* Karakteristiek en levendig     
* Naadloos en bijna in alle kleuren te verkrijgen

Naast onze prachtige collectie gietvloeren hebben wij nog diverse andere vloer- 
en wandsystemen in ons vernieuwde en uitgebreide assortiment. 

Komt u gerust eens langs en bezoek onze nieuwe showroom in Heesch.
Voor meer info bezoekt u onze website www.bvsvloeren.nl of stuurt u een mailtje 

naar info@bvsvloeren.nl

Uw Gietvloer specialist

Middelste Groes 20 - Heesch  - 0412-85 40 93 -  06-51 38 03 64
info@bvsvloeren.nl - www.bvsvloeren.nl

BvS Gietvloeren:
    Voor eenheid
         in elk interieur

De zanggroep onder leiding van Henri 
van den Helm, bestaat uit elf personen 
die heerlijke Nederlandse meezingers ten 
gehore brengen, die iedereen vast bekend 

in de oren klinken. De andere helft van 
de groep gaat het publiek vermaken met 
sketches over de sportschool, de glazen-
wasser en een smakelijk diner, maar ook 
dronken vrouwen passeren de revue...

Kortom, het plezier om samen leuke din-
gen te bedenken en uit te voeren zul je 
zien op 7 april in CC De Pas. Kaartjes á  
€ 7,50 zijn verkrijgbaar bij de kassa van 
CC De Pas. Tot ziens!

Waar het Hart van vol is!
HEESCH - Jong van Harte heeft zowel zang- als toneeltalent en dat wil ze jou graag laten 
zien op 7 april in CC De Pas. Al een hele tijd heeft een groep van 25 mensen sketches 
en zang geoefend om een leuke middag en avond neer te zetten vol humor en zang. Op 
6 april worden de leden van KBO in de middag getrakteerd op een leuke voorstelling en 
op 7 april is de voorstelling voor iedereen die zin heeft in een gezellige avond vol humor.

Met het blote oog en door de telescopen 
en verrekijkers is de heldere planeet Venus 
aan de westelijke avondhemel goed te 
zien. In de loop van de schemering wor-
den steeds meer sterren en sterrenbeel-
den zichtbaar, bijvoorbeeld Tweelingen, 
Grote- en Kleine Beer, Leeuw, Regulus 
en Poolster. Het moet wel onbewolkt zijn 
om Venus en sterren te kunnen zien.
In het auditorium en het planetarium ver-

zorgen Halleyleden presentaties over de 
sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond bedraagt 
€ 5,-, kinderen tot en met 12 jaar betalen 
slechts € 3,-. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412- 454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Op vrijdagavond 6 april is sterrenwacht Halley voor publiek geopend. Het 
programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interes-
sant voor alle leeftijden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

heerlijke nederlandse 
meezingers
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Donderdag 29 maart
FILMAVOND
WaTerBoYs
Intens grappig en ontroerend 
verhaal over vader en zoon die 
op dezelfde dag door hun vrou-
wen het huis uitgezet worden en 
zichzelf en hun relatie opnieuw 
moeten zien uit te vinden.
Aanvang 20.15 uur. 
Kaartjes € 5,- verkrijgbaar aan de 
kassa vanaf 19.30 uur.

Zaterdag 7 en zondag 
8 april
eFkes anders
Pardon?
In dit blijspel komt een vreemde 

verzameling aan typetjes onver-
wacht in een situatie terecht die 
de verhoudingen op scherp zet. 
Dat wordt lachen geblazen! 
Aanvang 20.00 uur. Kaartjes: 
€ 10,- verkrijgbaar aan de kassa.

Zaterdag 14 april
camereTTen
Finalisten tournee
Laat je verrassen door de fina-
listen Andries Tunru, Janneke de 
Bijl en Mark Waumans: de caba-
retiers van morgen! 

Aanvang 20.15 uur. 
Kaartjes: € 12,50.

Zaterdag 28 april
musTang 66
Back to the Sixties 2
Voetjes van de vloer tijdens het 
optreden van de Sixties Cover-
band Mustang 66. Wij schuiven 
de tribune in, waardoor minder 
zitplaatsen. 
Reserveer bijtijds als u wilt genie-
ten van deze gezellige, nostalgi-
sche avond! Aanvang 20.30 uur. 
Kaartjes € 10,-.

Zaterdag 28 april

BINNENKORT 
IN ONS THEATER...

meierijsche museumboerderij hoopt 
schenker van groot geldbedrag in het 
echt te ontmoeten

Maandag 2 april wordt het extra 
spannend! De museumboerde-
rij is dit jaar begonnen met het 
aanleggen van een ‘historische 
groententuin’. De grond is in-
middels al bemest en gefreesd 

en binnenkort gaan de planten 
en het zaad de grond in. Ook 
gaan de kinderen van basisscho-
len vragen om te helpen met de 
aanleg van deze wel heel bij-
zondere tuin. Er komen vooral 

groenten in te staan die je tegen-
woordig nooit meer ziet. Als er 
straks wat meer te zien en te ver-
tellen is, komt er informatie over 
de bijzondere planten en worden 
er rondleidingen verzorgd. 
Ook gaat het museum work-
shops organiseren; denk aan 
wecken, jam inmaken, enzo-
voort. Om de aanzienlijke start-
kosten te dekken heeft zich al 
een anonieme gulle gever ge-
meld. Die wil zich op maandag 2 
april tussen 13.00 en 16.00 uur 
bekend komen maken. Maar 
ook als je die gulle gever NIET 
bent, ben je van harte welkom in 
dit boeiende museum. 

Voor meer info kijk je op 
www.museumboerderij.nl. 
Je kunt ons ook volgen op Twit-
ter en Facebook.

HEESWIJK-DINTHER - Op 1 april zijn ze gesloten maar op Tweede Paasdag, maandag 2 april, gaan om 
13.00 uur, de deuren van de mooie Meierijsche Museumboerderij aan Meerstraat 28 weer open voor 
‘los’ publiek. Tot 1 oktober is het museum elke dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en elke 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur open zonder dat je daarvoor een afspraak hoeft te maken. 
Een groep is, op afspraak, het hele jaar door van harte welkom.

In acht lijnen werden zes ron-
den van elk vier spellen gespeeld 
waarna een topintegrale uitslag 
werd berekend. Halverwege was 
er een korte pauze en verspreid 
over de avond werden meerde-
re lekkere hapjes aangeboden. 
Om 22.45 uur was het tijd voor 
de prijsuitreiking. Er was een in-
drukwekkende prijzentafel met 
een speciale prijs voor het paar 
dat precies op de 30ste plaats 
zou eindigen en vooral een ge-
weldig levensmiddelenpakket 
voor de winnaars tezamen met 
de kampioensmedaille.

Bij de eerste vijf paren zaten 
twee paren van de eigen club, 
HBC’81. Zij eindigden op de 
tweede en derde plaats. Het 
winnende paar was Lily Wijnstok 
en Arnold Jacobs uit Zeeland, zij 
kregen de kampioensmedaille 
omgehangen. De dertigste plek 
werd ingenomen door Ine Jan-
sen Duijghuijzen met Erwin van 

Ballegoij, penningmeester van 
HBC’81.

Er kan teruggekeken worden op 
een feestelijke en gezellige Open 
Heesche bridgedrive die in op-
perbeste stemming is verlopen.

Tot het volgend jaar, de vrijdag 
voor Goede Vrijdag!

30ste open Heesche 
bridgekampioenschap 
groot succes!
HEESCH - Afgelopen vrijdagavond werd in CC De Pas voor de der-
tigste keer om het Open Heesche bridgekampioenschap gespeeld. 
Uit Heesch, maar ook van heinde en verre, stroomden 80 paren van-
af 19.00 uur binnen. Na een vlotte afhandeling van de aanmelding 
werden de gasten ontvangen met koffie, thee en ‘koek van Maria’: 
een prima begin. Even na 19.30 uur kon de voorzitter zijn welkomst-
woord uitspreken en het verdere verloop van de wedstrijd in handen 
geven van de deskundige wedstrijdleider Rini Verhagen.

Door de opbrengsten die dit oud 
ijzer opleveren, kan de fanfare 
onder andere de jeugd uit Nis-
telrode blijven opleiden tot mu-
zikant. Hierdoor is continuïteit 
gewaarborgd en kan de fanfare 
onder andere op straat blijven 
optreden tijdens dorpsaangele-
genheden; zoals bij een jubileum 
of Koningsdag. 

Bij voorbaat dank namens Fan-
fare St. Lambertus.

Fanfare st. lambertus 
haalt  7  april oud ijzer op
NISTELRODE - Zaterdag 7 april vanaf 9.00 uur haalt Fanfare 
St. Lambertus oud ijzer op. Zet alstublieft het oud ijzer klaar, maar 
niet aan de weg. Bent u niet thuis, dan kunt u contact opnemen via 
06-20836850 of 0412-850940.

Hullie organiseert Paaseikesfestijn als tweede beste Fec van nederland!

Paaseikesfestijn
Zowel op Eerste Paasdag 1 april, 
als op Tweede Paasdag 2 april 
kan iedereen meedoen met Hul-
lie Paaseikesfestijn. Er zijn echte 
paashazen aanwezig en Hullie is 
op zijn paasbest versierd. Kinde-
ren en volwassenen mogen mee 
doen met Hullie GROOTTE. 

Paaskwis
Deze bestaat uit diverse onder-
delen. Zo mogen de kinderen 
met Hullie paashaas om 11.30 
of om 14.30 uur mee de Bedafse 
Bergen in om paaseieren te zoe-

ken. Er worden twee terreinen 
afgezet, eentje voor de allerklein-
sten en eentje voor de overige 
kinderen. Het is elk jaar een lust 
voor het oog als je de kinderen 
in de mooie Maashorstnatuur op 
zoek ziet naar paaseieren.

Win een kinderfeestje
Ook is er een Hullie paasspeur-
tocht, wat je door heel Hullie 
brengt en wat leuk is voor jong en 
oud. In Hullie knutselhoek wordt 
uiteraard ook een leuke paas-
knutsel gemaakt, welke ook mee 
telt voor de einduitslag. Je kunt 

een kinderfeestje ter waarde van 
€ 104,- winnen als je als beste uit 
de bus komt! Er zijn geen extra 
kosten verbonden aan al deze 

activiteiten. Tussen al dit speur-
geweld door kun je natuurlijk 
ook heerlijk genieten van Hullie 
heerlijke gerechten op de Hullie 
vernieuwde menukaart. 

Paas haai tie
Hullie keukenbrigade maakt al-
lerlei heerlijke kleine hapjes klaar, 
waar je tijdens Pasen extra van 
kan genieten. Hullie Paas haai tie 
is te reserveren vanaf twee perso-
nen. De aanvangstijd is op Paas-
zaterdag 31 maart, Eerste Paas-
dag 1 april en Tweede Paasdag 
2 april dagelijks van 11.30 uur 
tot 13.30 uur. Let op: op Eerste 
Paasdag zit al helemaal vol. Hul-

lie Paashaai tie betekent twee uur 
lang heerlijk genieten van diverse 
smaken thee of koffie, luxe vlees– 
vis- en kaassoorten, luxe sandwi-
ches, minigebakjes en bonbons. 
De kosten bedragen € 19,95 per 
persoon. Ideaal om met de hele 
familie van te genieten. Jouw re-
servering dient op Goede Vrijdag 
30 maart 2018 binnen te zijn. Je 
kunt dit zowel telefonisch als via 
Hullie website reserveren.  

UDEN – Hullie heeft afgelopen donderdag in Amersfoort de tweede plek gehaald bij de verkiezing van 
Beste Familie Entertainment Center (FEC) van Nederland. Hullie is hier zeer trots op. Op de eerste plek 
was The Maxx uit Veenendaal geëindigd, maar de jury zei tegen Anja & Henk van den Broek dat het 
maar een miniem verschil was. Veel tijd om hier bij stil te staan hebben ze niet, want Hullie Paaseike-
festijn staat alweer voor de deur.

elk jaar een lust 
voor het oog
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KINDEREN 
EN JONGEREN

Kinder- & gezinscoach
Coaching met honden

 
Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel 

en dat kan zich op verschillende manieren uiten:
faalangst • weinig zelfvertrouwen • boosheid

pesten • vol hoofd/stress   
Of heeft je kind misschien:

autisme • ADHD/ADD • hooggevoelig 
En wil je weer geloven in je eigen kracht, kom dan eens langs 

en we bekijken samen de mogelijkheden.

Jij in je 
eigen 
kracht!

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

Operatie 
Injectie-diner 

HEESWIJK-DINTHER - Het is 
weer tijd voor de lekkerste ac-
tie van Operatie Injectie: het 
OI-diner! 

Een organisatie bestaande 
uit bovenbouwleerlingen van 
Gymnasium Bernrode haalt 
geld op voor stichting Medisch 
Werk Mumbai. Deze stichting  
steunt hiv- en aidsprojecten in 
India. De leerlingen organise-
ren een heerlijke Indiase maal-
tijd, bereid door de leden van 
Operatie Injectie onder leiding 
van een professionele kok.

Dit bijzondere driegangendi-
ner vindt plaats in het sfeer-
volle Kasteel Heeswijk op 27 
mei van 18.00 tot 22.30 uur. 
Dit wordt gegarandeerd een 
geweldige avond uit! 

Het diner kost € 27,50 per 
persoon, exclusief drankjes, en 
je steunt het goede doel hier 
enorm mee! Je kunt je aan-
melden door voor 21 mei een 
mailtje te sturen naar 
oidiner2018@gmail.com.

Voorlezen is leuk
Voorlezen is ontzettend gezellig 
en leuk, zowel voor het kind als 
voor de ouders. Maar behalve 
dat het heel gezellig is, is het 
ook ontzettend belangrijk voor 
de taalontwikkeling van kinde-
ren. Het luisteren naar verhalen 
maar ook het zingen van liedjes, 
stimuleert de taalontwikkeling 
enorm. Zo leren kinderen door 
voorlezen niet alleen heel veel 
nieuwe woorden, maar ze leren 
ook hoe een zin opgebouwd is. 
Bovendien is samen een boekje 
lezen en bekijken een moment 
om samen te delen.

Voorleesochtend
Peuters en hun ouders, opa’s en 
oma’s of oppas zijn op woens-
dag 4 april van harte welkom 
om te komen luisteren naar een 
leuk verhaal in de bibliotheek in 
Nistelrode.

Daarna zal er elke eerste woens-
dag van de maand een voor-
leesochtend zijn.

voorleesochtend voor 
peuters in de bibliotheek
NISTELRODE – Bibliotheek Nistelrode start weer met een voor-
leesochtend voor peuters. De eerste voorleesochtend zal plaatsvin-
den op woensdag 4 april van 10.30 tot 11.00 uur.

Prentenboekentip van de bibliotheek: 

Ik ben een lelijk beest / 
Julia Donaldson en Axel Scheffler

Julia Donaldson en Axel Scheffler is een 
populair prentenboekenduo. Hun be-
kendste prentenboek is ‘De Gruffalo’. 
‘Ik ben een lelijk beest’ gaat over de 
vijf lelijkste dieren die in Afrika rond-
lopen en vliegen. Deze dieren vinden 
zichzelf ook lelijk en ontmoeten elkaar 
één voor één in het verhaal. Ze komen 
daardoor tot de ontdekking dat ze niet 

de enige lelijke dieren op de savanne zijn. Ze zingen samen een 
lied over hun lelijkheid en trekken verder tot ze een groep dieren 
tegenkomen die de vijf helemaal niet lelijk vindt maar juist prachtig 
en geweldig!
Op de laatste bladzijden staan verschillende rijtjes met vijf Afrikaan-
se dieren: de grootste vijf, de kleinste, de schuwste en de lelijkste 
vijf. Alle dieren uit deze lijstjes zijn terug te vinden in de illustraties 
van het prentenboek.
De tekst van het verhaal is op rijm en zit vol humor. Daardoor is het 
een vrolijk prentenboek dat jonge kinderen laat kennis maken met 
verschillende diersoorten in Afrika.

SMS naar 3010 (let op dit kost 
€ 1,10 per ontvangen bericht): 
Poll Noordbrabant Vera.

Loosbroek
Mijn naam is Vera Oomen, ik 
ben vijftien jaar en woon in 
Loosbroek. Ik ben finalist ‘Miss 
Teen Noord-Brabant’. Ik dans al 
tien jaar bij Dance Team Nistelro-
de, maar door een blessure aan 
mijn spieren kan ik dit seizoen, 
net als vorig seizoen, helaas niet 
dansen. Omdat ik al zoveel pech 
heb gehad, zocht ik voor mezelf 
een nieuwe uitdaging.

Meer inhoud
Doordat ik de Miss Beauty of the 
Netherlands 2016, Kimberley

Xhofleer, goed ken, zijn wij sa-
men tot het besluit gekomen dat 
dit voor mij een mooie uitda-
ging kan worden. Deze verkie-
zing draait niet alleen om in een 
mooie jurk en hoge hakken op 
het podium te lopen, maar heeft 
ook inhoud. Er zit namelijk een 
goed doel aan verbonden en wij 
als finalisten van de Miss Teen 
Noord-Brabant moeten kunnen 
laten zien dat je bereid bent 
om je in te zetten voor de me-
demens, dus ook je innerlijk en 
je persoonlijkheid zijn heel be-
langrijk. Daarom veil ik ook acht 
gesigneerde PSV-ballen voor het 
goede doel, dit jaar de LINDA.
foundation, die zich inzet voor 
Nederlandse kinderen die in ge-
zinnen wonen die het financieel 
zwaar hebben. 
Ik ben super trots dat ik jullie kan 
vertellen dat ik met medewer-
king van PSV acht bedrukte ge-
signeerde voetballen van 2017 
mag veilen. Je kunt op de ballen 
bieden door mij een berichtje te 
sturen via mijn Facebookpagina, 
Vera Oomen.

Alvast bedankt!

Rectificatie: sms voor vera: 
Poll noordbrabant vera
LOOSBROEK – Vorige week publiceerden we een oproep voor Vera 
Oomen, vijftien jaar, uit Loosbroek. Zij kan jullie stem goed gebrui-
ken. Zij gaat voor de titel ‘Miss Teen Noord-Brabant’ en heeft al 
een finaleplek bemachtigd. Bernheze en met name Loosbroek wordt 
hiermee op de kaart gezet. Toen hadden we de verkeerde SMS tekst; 
Stem jij Vera mee naar de overwinning? 

oranjemarkt voor de jeugd 
op koningsdag   

Iedereen krijgt een plaatsje van 
twee bij twee meter. Als straks 
blijkt dat er nog plaats over is, 
dan kun je eventueel wat extra 
ruimte krijgen. Je mag gewoon 

vanaf de grond je spullen ver-
kopen, maar je kunt ook een 
tafeltje meebrengen. De Oran-
jemarkt opent om 10.30 uur en 
duurt tot 17.00 uur.
Wil je zeker zijn van een plekje 
op de markt? Meld je aan via

oranjecomitéheesch@outlook.com.
Het comité wil graag voor alle 
inwoners van Heesch een fan-
tastische Koningsdag organise-
ren, maar heeft daar wel hulp bij 

nodig. Ze zijn nog op zoek naar 
vrijwilligers die hen op Konings-
dag een handje willen helpen. 

Als iedereen een paar uurtjes 
meehelpt dan blijft er nog ge-
noeg tijd over om te feesten! 

Meld je aan via bovengenoemd 
e-mailadres. Het Oranjecomité 
wordt financieel ondersteund 
door gemeente Bernheze, Vloe-
renbedrijf van Berkel, Maas Coa-
ting, Van de Wetering Materieel, 
Kapsalon Jos Wingens, Schoon-
heidssalon Thea en Eline van 
Dijk en Marvy’s Speelwereld.

Volg ons ook op Facebook: 
Oranjecomité Heesch.

HEESCH - Het Oranjecomité Heesch nodigt alle kinderen uit Bernheze die op de basisschool zitten uit 
om op Koningsdag spullen te verkopen op de Oranjemarkt. Er komt een oranjeloper van 80 meter over 
De Misse, waar ze aan beide kanten plaatsbieden om je speelgoed, spelletjes en andere spullen die je 
toch niet meer gebruikt, te verkopen. Je mag alleen komen, maar ook ouders/verzorgers zijn van harte 
welkom en mogen samen met jou hun eigen spullen verkopen.

Op zoek naar vrijwilligers 
die hen kunnen helpen
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De Nationale Duurzame Huizen 
Route organiseert in samenwer-
king met de provincie Noord-
Brabant zogenaamde ‘thema-

tours’. Op donderdagavond 
5 april om 19.00 uur is de the-
matour ‘Nul-op-de-Meter’ in 
Nistelrode. De familie Van der 
Heijden laat tijdens een rondlei-
ding in hun woning zien hoe zij 
net zoveel energie opwekken als 
gebruiken. Geïnteresseerden zijn 

van harte welkom en kunnen 
zich inschrijven via www.duurza-
mehuizenroute.nl/thematours. Er 
is plek voor acht personen
In 2013 is de woning van familie 
Van der Heijden gebouwd. “Kijk 
welke investeringen zorgen voor 
een lage maandlast. Wij hebben 

het afgelopen jaar zelfs energie 
terug geleverd,” vertelt Peter
van der Heijden. De woning 
heeft veel glas op het zuiden. We 
verwarmen de woning met een 
warmtepomp met bodembron in 
combinatie met zonnepanelen en 
een zonneboiler. 

Verkiezing duurzaamste huis 
Huiseigenaren weten steeds 
mooiere voorbeelden te realise-

ren met het verduurzamen van 
hun woning. Daarom organiseert 
de Duurzame Huizen Route in 
het najaar voor alle huiseigena-
ren een verkiezing van het duur-
zaamste huis. Deelnemers maken 
kans op publieks- en juryprijzen 
en de titel ‘Leukste, beste en 
meest innovatiefste duurzaam 
huis van Nederland 2018’.
Meer informatie: 
www.duurzamehuizenroute.nl. 

PrakTiscHe inFormaTie

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

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

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

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

gemeenTeBericHTen

29 maart 2018
Installatie nieuwe 
gemeenteraad
Gemeentehuis Heesch
19.30 uur

5 april 2018
Inloopavond 
ontwerpbestemmingsplan 
Zwarte Molen
Cultureel centrum Nesterlé, 
Nistelrode
19.00-21.00 uur

5 april 2018
Duurzaam wonen thematour
Nistelrode
19.00 uur

www.bernheze.org

agenda

Loting
Het ‘toewijzingssysteem voor 
de uitgifte van bouwkavels in 
de gemeente Bernheze 2017’ 
is van toepassing. Om te bepa-
len wie het eerste uit een kavel 
kan kiezen, organiseren we een 
loting. Die staat gepland op 17 
april 2018 in Cultureel Centrum 
Servaes om 19.30 uur. 

Optie
Na loting mogen degenen die 
ingeloot zijn een optie nemen op 

een kavel. Tijdens het eerste ver-
koopgesprek betaalt u daarvoor 
€ 300,-. De optie is drie maan-
den geldig. 
Als u de kavel koopt, brengen 
we het bedrag in mindering op 
de koopprijs. 
Als u binnen 1 maand na in-
schrijving besluit van de kavel 
af te zien, krijgt u een bedrag 
van € 200,- terug. Als u dat na 
een maand, maar voor 2 maan-
den na inschrijving doet, krijgt u 
€ 100,- terug. 

7 Bouwkavels plan 
rodenburg te koop
Inschrijven van 2 tot en met 13 april 2018

In Heeswijk-Dinther ligt het nieuwbouwplan Rodenburg. In totaal 
komen er zo’n 130 woningen in diverse prijsklassen. U kunt zich 
voor 7 bouwkavels inschrijven van 2 tot en met 13 april 2018. Ge-
bruik daarvoor het formulier op www.bernheze.org/rodenburg.

Kavelinformatie
Alle kavels zijn voor de bouw van een vrijstaande woning. 
De prijs is inclusief btw en exclusief kosten koper.
Kavelnummer oppervlakte prijs
KA05 ± 1.107 m2 € 252.213,78 
KI01 ± 462 m2 € 151.214,91 
KI05 ± 684 m2 € 193.764,56 
KI06 ± 721 m2 € 199.819,70 
KJ06 ± 450 m2 € 147.287,25 
KG02 ± 369 m2 € 120.775,55
KG03 ± 410 m2 € 134.195,05
Waar de kavels liggen, wat u mag bouwen en de verkoopvoorwaar-
den kunt u nalezen op www.bernheze.org/rodenburg.

De gemeente Bernheze stelt 
ook in 2018 budget beschikbaar 
voor organisaties die investeren 
in internationale samenwer-
kingsprojecten. Het gaat om een 
bedrag van € 32.424,-.

Wilt u subsidie aanvragen? 
Stuur dan een e-mail naar 
gemeente@bernheze.org. We 
sturen u dan een aanvraagfor-
mulier. 
U kunt maximaal € 4.000,- aan-
vragen voor projecten die een 
bijdrage leveren aan de verbete-
ring van de gezondheid en kwa-

liteit van leven van de mensen in 
het project. U kunt in 2018 sub-
sidie krijgen voor:
- activiteiten voor jeugd;
- onderwijs en educatie, voor-

lichting en bewustwording;
- duurzaamheid en een duur-

zaam leefmilieu;
- eerlijke handel en Fairtrade.

Sluitingsdatum
De aanvraagtermijn is verruimd. 
We ontvangen de subsidieaan-
vraag graag voor 15 mei 2018. 
Uiterlijk 1 juli 2018 laten we we-
ten of u subsidie krijgt. 

gemeente Bernheze 
ondersteunt internationale 
samenwerking
U kunt voor 15 mei 2018 subsidie aanvragen

Deze week staat in het teken van 
het afscheid van de vertrekken-
de raadsleden en de installatie 
van de nieuwe raadsleden. 
Op 27 maart 2018 is tijdens een 
speciale raadsvergadering af-
scheid genomen van de volgen-
de raadsleden:
Wim van Lith (CDA)
Jolanda School (CDA)
Esther van den Boogaart (CDA)
Willeke Rijkers (D66)
Cent van den Berg (Progressief 

Bernheze)
Bellinda van den Helm (Progres-
sief Bernheze)
Zij hebben zich jarenlang voor 
de gemeente ingezet en werden 
daarvoor uitgebreid bedankt en 
in het zonnetje gezet. 
De nieuwe raadsleden worden in 
de raadsvergadering op donder-
dag 29 maart beëdigd. 
U bent hierbij van harte welkom. 
De vergadering is in het ge-
meentehuis, om 19.30 uur. 

gemeenteraadsverkiezingen 
Afscheid en installatie nieuwe raadsleden

Vorige week zijn de inwoners van Bernheze naar het stembureau 
gegaan om te stemmen voor de gemeenteraad. Er zijn 23 raadsle-
den gekozen voor een termijn van 4 jaar. U kunt de uitslagen van 
de gemeenteraadsverkiezingen en van het referendum vinden op de 
website van de gemeente, www.bernheze.org. 

duurzaam wonen ervaren tijdens thematour
5 april in Nistelrode

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw huis en comfortabeler wonen? Of staat er een ver-
bouwing op de planning en kijkt u naar energiebesparende mogelijkheden? Stel uw vraag aan een 
huiseigenaar met een duurzame woning en hoor ervaringen uit de eerste hand.

Plastic verpakkingen,
blik en drankkartons

in dezelfde zak

vragen aan de 
gemeente?

@bernheze_gem
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Op 3 april 2018 start de vol-
gende fase van het plan voor de 
herinrichting van het centrum 
van Heesch. Het gaat daarbij om 
het gedeelte van ’t Dorp tussen 
Pastoor Scheepensstraat en ro-
tonde ’t Kruispunt.

We voeren de werkzaamheden 
in fases uit. 
Fase 1: 3 april tot 18 mei
Fase 2: 21 mei tot 22 juni
Fase 2a: 18 juni tot 13 juli
Fase 3: 6 augustus tot 24 
augustus
Fase 4: 27 augustus tot 14 
september

Informatie hierover vindt u op 
www.bernheze.org 
(zoekterm: centrum Heesch)

De fi rma Gebroeders Van Ven-
rooij voert de werkzaamheden 
uit. De uitvoerder op het werk is 
de heer P. van Venrooij, telefoon 
024-67 82 222,
e-mail info@vanvenrooij.nl. 

De contactpersonen bij de ge-
meente zijn de heer M. van der 
Leest, projectleider, en de heer 
J. Arts, toezichthouder, telefoon 
14 0412, 
e-mail gemeente@bernheze.org.

gemeenTeBericHTen

Herinrichting centrum Heesch fase 4 en 5 (’t dorp)

De gemeente start binnenkort 
met werkzaamheden aan het 
riool op Weijen in Nistelrode. 
Daarover willen we u graag in-
formeren.

Eind vorig jaar is de straat ter 
hoogte van Weijen 28 verzakt. 
De oorzaak hiervan was een 
scheur in het riool waardoor 
grondwater met zand in het riool 
stroomde. Deze lekkage hebben 
we toen opgelost met een nood-
reparatie, na de rioolinspectie 
hebben we geconstateerd dat 
het noodzakelijk is een groter 
stuk riool te vervangen.

Werkzaamheden
We starten met deze werkzaam-
heden op woensdag 4 april, 
en verwachten op woensdag 
18 april klaar te zijn. Tijdens de 
werkzaamheden is er een weg-
omleiding ingesteld om de ver-
keersbelasting in de woonstra-
ten zo laag mogelijk te houden. 

De omleidingsroute is te vinden 
op www.haalmeeruitdeweg.nl. 

Wij vragen uw begrip voor de 
werkzaamheden en proberen de 
overlast zoveel mogelijk te be-
perken.

rioolwerkzaamheden Weijen 
nistelrode

Wegwerkzaamheden
gemeente Bernheze
De gemeente start op maandag 
9 april 2018 met groot onder-
houd aan de wegen op de vol-
gende plaatsen: 
- Udenseweg, Brandsestraat, 

Schaijksedreef en Vlagheide-
weg in Nistelrode

- Leeghandseweg en Derptweg 
in Vorstenbosch

- Kampweg in Loosbroek
- Kameren, Laverdonk en 
 Aa-Brugstraat in 
 Heeswijk-Dinther
- Meerweg in Heesch
We verwachten dat we de werk-
zaamheden woensdagavond 11 
april afronden. Het doorgaan-
de verkeer wordt gestremd. De 

aanliggende woningen blijven 
bereikbaar, maar we kunnen de 
bereikbaarheid met een auto he-
laas niet altijd garanderen. Het 
doorgaande verkeer op Udense-
weg wordt omgeleid. De vertra-
ging is maximaal 2 minuten. U 
kunt de omleiding vinden op 
www.haalmeeruitdeweg.nl. 

Voor alle werkzaamheden geldt 
dat weersomstandigheden kun-
nen leiden tot wijzigingen in de 
planning.

Met vragen kunt u contact op-
nemen met de heer B. Ceelen, 
telefoon 14 0412.

oFFiciËle Bekendmakingen

Vaststellling APV 2018

De gemeenteraad heeft in de 
raadsvergadering van 15 maart 
2018 de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) 2018 vast-
gesteld. In deze verordening 
staan regels op het gebied van 
openbare orde en veiligheid. Ge-
meentelijke toezichthouders en 

de politie houden toezicht op het 
naleven van de regels en kunnen 
optreden als dat nodig is. 

Diverse artikelen uit de APV zijn 
geactualiseerd. Daarnaast zijn er 
enkele artikelen inhoudelijk ge-
wijzigd en zijn er artikelen ver-
dwenen en andere bijgekomen. 

Vaststelling 1e wijziging Tarie-
ventabel bij Legesverordening 

In zijn vergadering van 15 maart 
2018 heeft de gemeenteraad be-
sloten de Tarieventabel behoren-
de bij de Legesverordening Bern-
heze 2018 aan te passen. Deze 
aanpassing houdt verband met 
de invoering van een vergunning 
voor het exploiteren van een 
openbare inrichting, die is opge-
nomen in de nieuwe APV 2018. 
In de tabel zijn de tarieven op-
genomen voor het aanvragen en 
wijzigingen van deze vergunning. 

Intrekking Brandbeveiligings-
verordening 2012

De gemeenteraad heeft op 15 
maart 2018 besloten de Brand-
beveiligingsverordening 2012 
in te trekken. Deze intrekking 
is het gevolg van de inwerking-
treding per 1 januari 2018 van 
het ‘Besluit brandveilig gebruik 
en basishulpverlening overige 

plaatsen’. Dit Besluit bevat re-
gels over brandveilig gebruik van 
niet-bouwwerken, zoals tenten, 
tribunes en varende objecten. 

Voornoemde besluiten treden in 
werking op de dag na deze be-
kendmaking. Per gelijke datum 
(29 maart 2018) vervalt de APV 
2014.
De APV 2018 en de Tarieventa-
bel kunnen geraadpleegd wor-
den via www.overheid.nl.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- VOF Evenementen Heesch 

voor het organiseren van het 
Muziekprogramma tijdens ker-
mis Heesch van 22 tot en met 
26 juni 2018 op het plein aan ’t 
Dorp, 5384 BZ Heesch. De tij-
den zijn als volgt: 22, 23 en 25 

juni 2018 van 20.00 tot 2.00 
uur, 24 juni 2018 van 18.00 tot 
2.00 uur en 26 juni van 20.00 
tot 1.00 uur. De ontheffi ng 
voor geluid is verleend op 22 
tot en met 25 juni van 20.00 
tot 1.00 uur en op 26 juni van 
20.00 tot 24.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
26 maart 2018.

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

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

het organiseren van een over-
nachting in de nacht van 10 op 
11 mei 2018 op het terrein aan 
Steen- en Stokstraat 1, 5473 
RN Heeswijk-Dinther. De toe-
stemming is verzonden op 21 
maart 2018.

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

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

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

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

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

linge inspraakreactie contact op 
met de betreffende afdeling.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 21 
maart 2018 besloten om voor 
horecabedrijf Café in d’n Ol-
lie, Hoofdstraat 28, Hees-
wijk-Dinther op basis van artikel 
2.29 van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) Bernhe-
ze 2014 een ontheffi ng van het 
sluitingsuur op 13 april 2018 te 
verlenen. 
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Binnenweg ong. Heesch (een 
woning)
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 15 maart 2018 het 
bestemmingsplan ‘Binnenweg 
ong. Heesch’ is vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder 
code NL.IMRO.1721.BPBinnen-
wegong.-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt het realiseren van een 
ruimte-voor-ruimtewoning aan 
de Binnenweg in Heesch. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Binnenweg ong. Heesch (drie 
woningen)
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 15 maart 2018 het 
bestemmingsplan ‘Binnenweg 
ong. Heesch’ is vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder 
code NL.IMRO.1721.BPBinnen-
wegong-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt het realiseren van drie 
ruimte-voor-ruimtewoningen 
aan de Binnenweg in Heesch. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Maxend 39 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 15 maart 2018 het bestem-
mingsplan ‘Maxend 39 Nistelro-
de’ is vastgesteld. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimteljike-
plannen.nl onder code NL.IM-
RO.1721.BPmaxend39-vg01.
Inhoud: Het bestemmings-
plan maakt de bouw van een 
woon-mantelzorgcomplex op 
het perceel Maxend 39 mogelijk.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Dintherseweg 14 en 14a, 
 Fase 1 realisatie 80 logiesver-

blijven, handelen in strijd regels 
ruimtelijke ordening en slopen 
op grond ruimtelijke regels

 Datum ontvangst: 19-03-2018
-  Weijen 49
 Verbouwen woonhuis en bijge-

bouw
 Datum ontvangst: 20-03-2019
-  Weverstraat 14
 bouwen schuur en plaatsen 

erfafscheiding en realiseren op-
rit

 Datum ontvangst: 21-03-2018
Heesch
-  De Bladkool 2
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (kamerver-
huur)

 Datum ontvangst: 22-03-2018
Heeswijk-Dinther
-  Hoofdstraat 39
 Verbouwen woonhuis en garage
 Datum ontvangst: 20-03-2018
-  Kanaaldijk-Noord 40
 Bouwen woonhuis
 Datum ontvangst: 23-03-2018

-  Meerstraat 42
 Nieuwbouw woning
 Datum ontvangst: 23-03-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Hazenveld ong.
 Oprichten woning met bijge-

bouw
 Verzenddatum: 19-03-2018
-  Kromstraat 9
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (legalisatie ge-
bruik/kamerbewoning)

 Verzenddatum: 22-03-2018
-  Weijen 60 en 62
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening en brandveilig 
gebruik (huisvesten arbeidsmi-
granten)

 Verzenddatum: 20-03-2018
Heeswijk-Dinther
-  Plan Rodenburg kavel KD06
 Oprichten vrijstaande senio-

renwoning
 Verzenddatum: 22-03-2018
-  Plan Rodenburg sectie C nr. 6429
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 19-03-2018
-  Plan Rodenburg Bakhuys ong. 

kavels KB14 t/m KB22
 Oprichten 9 rijwoningen
 Verzenddatum: 20-03-2018
-  Heilarensestraat 12
 Bouwen carport
 Verzenddatum: 20-03-2018
Heesch
-  Nieuwe Erven 51
 Brandveilig gebruik
 Verzenddatum: 22-03-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie, treedt deze zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heesch
-  De Ploeg, De Eg (kruising)
 Kappen 4 lindes (reconstructie 

kruispunt)
 Verzenddatum: 21-03-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
- Pater van den Elsenstraat 2
 Plaatsen en bewonen tijdelijke 

woonunit
 Verzenddatum: 22-03-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Handhavingsbesluit 
Het volgende handhavingsbesluit 
is genomen. 
Loosbroek
- Heideweg ongenummerd
 Gedoogbesluit overtredingen 

bestemmingsplan
 Verzenddatum: 22-03-2018
Procedures 4a en 7a zijn van toe-
passing.

WWW.BernHeze.org
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Tekst?

voorjaar na vorig jaar Zie oplossing pagina 50

Oplossing
vorige week:

Clemens Geenen 
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Mariëlle van Lankveld

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

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

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

Easy

1 4 6 7 5

3 2 1 9 8

8 2 1

8 3 5 7

9 1

8 7 4 5

8 3 1

6 9 8 7 2

3 7 8 5 4

Puzzle #91911

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Te kooP

nieuWe desso-
TaPijTTegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

kreTacarBonade 
€ 4,70 per 500 gram. 
nooTHam gegaard 
€ 4,80 per 500 gram. 
Slagerij Bert van Dinther. 
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl

Boek ‘de zon acHTerna, 
15 jaar la colline’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

dagelijks vers
gePlukTe TulPen
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

kiPsalon BernHeze
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur. 
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9, 
Heeswijk-Dinther.

aangeBoden

FrieTkraam voor uw 
evenement of feest. 
Voor info en/of boekingen: 

0413-292911/ 06-25416954. 
Mario & Christa Bok. 

HeB je auTisme/adHd en 
Wil je een sToere sPorT 
uiTProBeren? 
Volg dan een proefles kanovaren 
op 31 maart, 4 of 7 april.
Meer info via 
info@wavebegeleiding.nl

Pedicure nisTelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

uW levensverHaal/
geBeurTenis/reis oP 
PaPier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

ProBlemen meT uW Hond?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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

gevraagd

comPleTe inBoedels
Gebruikte eiken meubelen
Barok en antiek. 
Tel.: 06-21839778. 

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

muzikanTen 
Voor de optredens op 27 april 
(Koningsdag Heeswijk-Dinther), 
23 juni (Kuylkamp Son) en 
het weekend van 7 en 8 juli 
(Fabriek Magnifique Veghel) 
zijn we nog op zoek naar 
trombonisten. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met 
hdbigband@gmail.com of 
06 3414 1671.

Te Huur

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

evenemenTen

koFFerBakverkooP 
gilde Boekel
Zondag 23 september 
van 9.00 tot 15.00 uur op 
evenemententerrein Waterval 3a
www.agathagilde.nl.

overig

uW video Banden oP 
dvd, oP usB-sTick oF oP 
een Harde scHijF? 
Op een deskundige wijze 
verzorgd! Ook voor het 
professioneel filmen van 
toneeluitvoeringen of musicals 
(van uw kinderen) kunt u bij mij 
terecht. Mail naar 
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06 11 355 477.

MooiBernhezertjes

WilT u een zoekerTje PlaaTsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Website over mens, 
dier en natuur in de Maashorst

www.meermaashorst.nl
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elke stem telt
Als lijsttrekker van Lokaal kijk ik met heel, heel veel genoegen terug op de 
gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag was ver boven verwachting en met 
ruim 20% stemmen meer dan 4 jaar geleden, kunnen we als partij niet an-
ders dan uitermate trots zijn op dit resultaat. Ook een dikke chapeau natuur-
lijk aan de VVD en het CDA, die ook beide een plus scoorden.

Het zoet en het zuur lagen dicht bij elkaar. Had de SP bij de voorlopige uit-
slag nog 4 raadszetels, uiteindelijk ging op basis van slechts twee stemmen 
meer, de laatste raadszetel alsnog naar het CDA. Dit geeft nogmaals aan dat 
stemmen echt belangrijk is; dat iedereen dus echt het verschil kan maken.

Ik wil al onze kiezers oprecht bedanken voor de steun die wij nu hebben ge-
kregen. Campagne voeren doe je niet de laatste maan-
den, daar ben je continu mee bezig. Ik denk dat deze 
houding goed is overgekomen bij onze burgers. Van 4 
naar 5 raadszetels betekent ook, dat er nog meer verant-
woordelijkheid bij Lokaal zal komen te liggen. Wij willen 
die bestuurlijke verantwoordelijkheid op ons nemen en 
de komende maanden zal blijken of dit gaat lukken.

Lokaal en ik gaan er in ieder geval voor.

Rien Wijdeven

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

”

Wij hebben constructief oppo-
sitie gevoerd en mede daardoor 
ook diverse zaken kunnen rea-
liseren. Het is duidelijk dat wij 
als ‘lokale’ partij worden gezien. 
Kiezers, nogmaals bedankt voor 
uw steun.

Wij feliciteren het CDA en partij 
LOKAAL met het behaalde re-
sultaat. Beide partijen hebben 
een zetel winst geboekt! De SP 
verloor juist een zetel. Kennelijk 
heeft een enkele stem de vierde 
restzetel bij het CDA doen belan-
den. De SP zal daarom hertelling 
van de stemmen aanvragen. Iets 
wat wij goed kunnen begrijpen.

Op basis van de verkiezingsuit-
slag wil de VVD-Bernheze graag 
als serieuze kandidaat deelnemen 
aan de coalitiebesprekingen. Na 
Pasen vinden de gesprekken met 
de informateur plaats en zullen 
wij onze voorkeur(en) ten aan-

zien van de coalitievorming aan-
geven.

Op 27 maart is, tijdens de raads-
vergadering, afscheid genomen 
van raads- en burgerleden die 
niet terugkeren. Op 29 maart is 
er opnieuw een raadsvergade-
ring, waarin de nieuwe raadsle-
den beëdigd zullen worden. Voor 
de VVD naast mijzelf ook Rico 
van Duijnhoven. Daarna volgt er 
een duidingsdebat, waarin alle 
politieke partijen een beschou-
wing zullen geven op de verkie-
zingsuitslag. Vanaf vrijdag gaat 
de VVD-Bernheze, als vanouds, 
maar met verdubbelde inzet, aan 
de slag voor alle inwoners en on-
dernemers in Bernheze. Wilt u 
ook deelnemen aan de lokale po-
litiek, dan bent u zeker welkom 
bij de VVD. Vragen of opmerkin-
gen? info@vvdbernheze.nl

www.vvdbernheze.nl

VVD: vvd-Bernheze 
grote winnaar!

De inwoners van Bernheze hebben op 
woensdag 21 maart 2018 hun stem uitge-
bracht. De VVD-Bernheze werd beloond 
voor de inzet en gemaakte keuzes in de af-
gelopen vier jaar. Ons zetelaantal verdub-
belde van 1 naar 2.

Jack van der Dussen
raadslid VVD-Bernheze

Zaterdag 31 maart krijgen alle 
klanten tussen 8.00 en 10.00 uur 
bij Intratuin Veghel 20% korting 
op al hun aankopen. 
Op deze manier kun je extra 
voordelig profiteren van het 
uitgebreide assortiment plan-
ten, vijverartikelen, barbecues, 
potterie, gereedschap, sfeerarti-

kelen en de grote collectie van 
tuinmeubelen.
Kijk voor de voorwaarden op 
www.intratuin.nl/veghel

Ook met Tweede Paasdag is 
Intratuin Veghel geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Zij heten u 
van harte welkom!

20% korting bij intratuin
Voordelig shoppen bij Intratuin Veghel

VEGHEL - Intratuin Veghel verklaart de lente voor geopend. De 
bomen worden weer groen, de krokussen breken open en dieren 
ontwaken uit hun winterslaap. De natuur bruist, bloeit, ontluikt en 
ontspruit! Het is tijd om buiten lekker aan de slag te gaan. Intratuin 
Veghel helpt jou op alle fronten om je tuin, terras of balkon lente-
klaar te maken. 

Bedankt voor uw stem!

De afgelopen maanden waren 
voor de SP-leden drukke maan-
den. Naast de gebruikelijke ac-
tiviteiten en het politiek café 
BRUG, een grote inzet voor de 
verkiezingscampagne. De SP fol-
deraars liepen hele marathons 
om alles om tijd bezorgd te krij-
gen. De komende weken zult u 
gewoon van de SP blijven horen, 
zoals u dat gewend bent. Wat 
zal de toekomst brengen? Als 

het aan de SP ligt, worden meer 
‘SP-eerpunten’ werkelijkheid. Dit 
komt allemaal op de agenda van 
de nieuwe gemeenteraad. Daar 
gaat de SP opnieuw voor zorgen.

Hertelling vragen
Vanwege de afwijking tussen de 
voorlopige uitslag (vier SP zetels) 
en de definitieve verkiezings-
uitslag (drie SP zetels) zal de SP 
vragen om een hertelling van 

de stemmen. Dit gebeurt in de 
laatste vergadering van de oude 
gemeenteraad. Dat is op dinsdag 
27 maart. Alleen op die manier is 
een zuivere, boven iedere twijfel 
verheven, uitslag van de verkie-
zingen mogelijk. 

Immers, het verschil tussen voor-
lopige en definitieve uitslag is te 
ingrijpend om deze zekerheid 
niet te zoeken.

Bedankt alle kiezers van jong tot oud 

Tijdens het schrijven van dit stukje was de verkiezingsuitslag bekend. De 
definitieve uitslag was anders dan de voorlopige. Erg ingrijpend voor de SP. 
De SP verloor namelijk een zetel door een stemmenverschil van 1,4 stemmen. 
Daarom komt de SP uit op drie raadszetels. De SP wil alle inwoners van Bern-
heze die gestemd hebben bedanken. Mocht u op de SP gestemd hebben, dan 
is de dank van de SP dubbel. De SP staat voor politieke en maatschappelijke 
activiteit.

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze
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inFormaTie voor de kernen

Het duurde even voor dat ‘iets’ 
tot mij was doorgedrongen, 
maar toen herkende ik de pla-
tanen van Plein 1969 uit Hees-
wijk-Dinther, acht stuks netjes in 
het gelid achterin een privétuin. 
Hoe is het mogelijk dacht ik nog, 
Heeswijk-Dintherse bomen die 
met hun poten in Heesche grond 
staan te pronken. Op de weg te-
rug heb ik nog even stilgestaan 
om het tafereel op me in te laten 
werken. Ik moet zeggen dat ze 

er patent uitzagen, zonder blad 
in het naakte Heesche land. Nu 
nog afwachten of hier ook het 
bekende Bernhezer gevoel gaat 
aanslaan. 

Het voorval bracht mij overigens 
wel op een heel andere gedach-
te. Als je door Heesch rijdt dan 
valt op dat daar best wel veel 
verkeersborden ‘verboden voor 
vrachtverkeer’ geplant zijn. Dit 
verbodsbord doet het erg goed 

in Heesch en draagt daar ook 
zichtbaar bij aan een gezellig 
en gezond leefmilieu. In Hees-
wijk-Dinther daarentegen willen 
deze borden maar niet aanslaan, 
ondanks verwoede pogingen van 
veel inwoners. 
Wat nu als Heesch spontaan een 
paar van hun beproefde ver-
bodsborden cadeau zou doen 
aan Heeswijk-Dinther? Zou dat 
niet het toppunt van een Bernhe-
zer gevoel kunnen zijn?                                           

Het Bernhezer gevoel

Onlangs mocht ik weer naar het gemeentehuis in Heesch. Onderweg flitsten 
allerlei gedachten door mijn hoofd over de goede-oude-tijd. Het gemeen-
tekantoor in Heeswijk-Dinther en de discussies over het Bernhezer-gevoel 
van toen met burgemeester van Gorp voorop. Op de Vinkelsestraat net voor 
het bord Heesch werden mijn gedachten ruw verstoord door iets dat in mijn 
ooghoeken de aandacht trok.

Joop Akkermans

Terugkijken… maar liever vooruit

Terugkijkend kunnen we stel-
len dat er in de jaren het een en 
ander is veranderd: Wim 16 jaar 
in de raad en Jolanda 8. We zijn 
begonnen met papieren verga-
derstukken. Ooit gemeten: 13 
cm leesvoer! En lezen deden we 
alles. We zagen burgemeesters 
komen en gaan: vier stuks. De 
raad ging onafhankelijk van de 
eigen wethouders opereren. Du-
aal noemden we dat.

We hebben in coalities gezeten, 
maar ook oppositie gevoerd. 
Maar het belangrijkste vonden 
we de belangen van onze ach-
terban. We zijn dan wel CDA, 
maar denken beiden lokaal. 
Wim, als ex-voorzitter en op-
richter van Vereniging Kleine 
Kernen Brabant, wist precies wat 
de behoeftes waren van de klei-
nere gemeenten en Jolanda met 

de nodige praktijkervaring als 
onderneemster in de eigen ge-
meente.

Trots zijn we op het behaalde re-
sultaat bij de verkiezingen. Maar 
liefst zes zetels en wederom de 
grootste partij. Dat danken we 
aan uw vertrouwen en we zien 
uw stem als beloning voor het 

willen meedenken met onze bur-
gers.

Dus vooruitkijkend nemen we 
met een gerust hart afscheid van 
ons actieve politieke leven en 
geven het stokje door aan een 
sterke club CDA’ers.

Als twee trotse CDA’ers verlaten we een gezond en capabel nest. Meestal vliegen de jongen uit, maar 
wij hebben besloten plaats te maken voor een nieuwe groep gemotiveerde en enthousiaste raads- en 
burgerleden. We weten dat zij de taken die hierbij horen met een goed CDA hart zullen vervullen. Den-
kend vanuit de kernen en de behoefte van onze burgers zullen ze u vertegenwoordigen, zoals wij dat 
ook gedaan hebben.

Jolanda School, Wim van Lith, CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Kiezen
Belangrijk: het doel van 
je website. Wie is je doel-
groep? Vraag je ook af waar 
deze mensen op het internet 
naar zouden gaan zoeken 
(relevante zoekwoorden). Je 
domeinnaam komt namelijk 
tevoorschijn in Google wan-
neer deze overeenkomt met 
een zoekopdracht.

Heb je voorzichtig 
al een idee? 
Let dan op het 
volgende:

•	Typfouten voorkomen.
 Denk na over de spelling. 

Je domeinnaam moet zo 
eenvoudig mogelijk te spel-
len zijn, om typfouten te 
voorkomen.

•	Ook moet de naam niet te 
lang zijn: mensen onthou-
den een korte domeinnaam 
beter dan een lange do-
meinnaam.

•	Lengte. Een domeinnaam 
mag uit minimaal 3 en 
maximaal 63 tekens be-
staan.

Is je domeinnaam nog vrij?
Een www. adres is één iden-
tiek adres dat geregistreerd 
wordt, dit houdt de Stichting 
Internet Domeinregistratie 
Nederland (SIDN) in de ga-
ten. Wanneer je een domein-
naam kiest, is het daarom 

verstandig om te checken 
of deze nog vrij is. Bernheze 
Media helpt jou daarbij. Re-
gistreer je domeinnaam en je 
hostingregistratie. Je kan dit 
zelf doen, maar wij kunnen 
dit ook voor je regelen.

Wij zorgen dat je binnen no-
time online én 24/7 via e-mail 
bereikbaar bent. Daarnaast 
zijn wij - net als jouw web-
site - uitstekend bereikbaar. 
Onze gemiddelde reactietijd 
op jouw vraag is 60 minuten. 
Dat is pas service! Ook mo-
nitoren wij onze dienstverle-
ning 24/7: als er iets fout gaat 
grijpen we direct in.

Interesse in een eigen web-
site? Of twijfel je nog hoe je 
dit aan gaat pakken? Neem 
gerust contact met ons op via 
0412–795 170 of via 
info@bernhezemedia.com.
Dan kijken we bij een kop 
koffie naar de mogelijkheden 
die passen bij jouw wensen 
en krijg je advies op maat.

Rian van Schijndel
www.bernhezemedia.com

digitaal de lucht in
met bernheze media
Voor een eigen website heb je een unieke domeinnaam 
nodig. Hiermee weten potentiële klanten direct wie je 
bent en wat je doet. Wij vergelijken het bedenken van 
een domeinnaam met het zoeken naar een adres waar je 
wilt gaan wonen. Dit gaat niet over één nacht ijs, maar 
soms weet je het in een keer zeker. Dan is het noodzaak 
om je domeinnaam direct te registreren, omdat een 
domeinnaam een uniek adres op het internet is en ook je 
e-mailadres hieraan is gekoppeld.

‘Dat is pas service’

Heeswijk-Dinther loosbroek



  
Woensdag 28 maart 201832

bedrijvig
nistelrode

06-22956993 - info@lasertechnieknederland.nl
www.lasertechnieknederland.nl

• Lasergraveren
• Lasermarkeren
• Lasersnijden

• Demonstreren & verkoop lasermachines

lasertechniek nederland

Middels Fiber-, CO2 & Galvo 
CO2 lasertechnieken bewerken 
wij in opdracht uw producten 
of nemen wij voor u het gehele 
proces van ontwerp tot gereed 
product uit handen. Of het nu 

gaat om enkele stuks of doorlo-
pende serie orders, Lasertechniek 
Nederland is flexibel in haar pro-
ductiecapaciteit en is een snelle 
en betrouwbare partner in aan-
vulling op uw productieproces.

Verkoop Lasermachines
Buiten onze eigen productie 
zijn wij exclusief importeur van 
HS-lasermachines en kunnen wij 
voor u een uitgebreide demon-
stratie verzorgen, waarbij uw 
wensen worden vertaald in een 
pasklare en betaalbare oplossing.
Ons adres tot 31 mei is Canada-
baan 18D in Nistelrode. 
Vanaf 1 juni is ons nieuwe adres 
Bedrijvenweg 11 C in Nistelrode.

Lasertechniek Nederland is een dynamische onderneming, met ruime ervaring in het lasergraveren,  
lasermarkeren en lasersnijden van de meest uiteenlopende materialen. Door iedere dag weer met  
passie, creativiteit en veel enthousiasme te werk te gaan, kunnen wij altijd die stap extra zetten!

Wij maken het 
‘geWone’ geWoon 

uniek!

D
e O

ude Ros

Bedrijvenweg

Bedrijvenw
eg

Kleinw
ijk

Kleinw
ijk

Het Runneke

Noorderbaan

Noorderbaan

Bedrijvenweg

1. Bevers steencentrum B.v.

2. lasertechniek nederland

3. rotec metaal B.v.

4. mg service

5. FlP europe/
 mario super size Xl

6.  Biozantium

7. autobedrijf Timmermans

8. Hermes machinale 
 Houtbewerking B.v.

9. goos Fit

10. Heerkens groente en Fruit 
B.v.

11. autoschade nistelrode 
B.v.

12. Heerkens openhaarden

13. gé-dé keukens

14. Waardse Trading

15. kling Brandbeveiliging B.v.

16. Baderie Bevers

17. excellent catering B.v.

18. geurts mengvoeders B.v.

19. autobedrijf alfred van dijk

20. s.i.s. schoonmaak 
 en Herstel B.v.

21. rWP audio, video, lighting

22. Bloemengroothandel 
 a. lindhout

7

12

17

18

22
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VACATURE
Allround Lasser Mig & TIG

(fulltime)

Chau� eur beschikking
over BE Rijbewijs

(parttime)

Voor meer informatie kijk op onze website www.rotecmetaal.com 
of neem contact op met Nick Ceelen; nick@rotecmetaal.com

Canadabaan 18C - 5388 RT Nistelrode - 0412-611 436
info@rotecmetaal.com - www.rotecmetaal.com

METAALBEWERKING OP MAAT!
rotec metaal: 
precisiewerk en topkwaliteit

Met meer dan 25 jaar ervaring 
zijn wij in staat tot het leveren 
van precisiewerk en topkwaliteit. 
Variërende van eenvoudig plaat-
werk en klein constructie tot zeer 
specialistische plaatwerkcon-

structies en machinebouw.
Naast prototype en enkelstuk 
kunnen wij ook kleine series 
voor u realiseren.

Ook het assembleren en ontwer-
pen van uw producten behoort 
bij Rotec Metaal tot de mogelijk-
heden. Met onze nieuwe water-
straalsnijmachine zijn wij in staat 
om ieder gewenst materiaal tot 
20 centimeter dik te snijden. 
Een impressie van onze realisa-
ties vindt u op 
www.rotecmetaal.com.

Mocht u nog vragen hebben of 
een scherpe offerte willen, aarzel 
dan niet en neem contact met 
ons op.

Rotec Metaal is gespecialiseerd in het op maat vervaardigen van hoogwaardige metaalproducten voor 
de industriële sector waarbij kwaliteit en levertijd hoog in het vaandel staan. 
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Kom Tweede Paasdag bij ons langs in 
onze vernieuwde showtuin, wij informe-
ren je graag over de vele mogelijkheden. 
Met een ruim assortiment op voorraad is 
Bevers Steencentrum het juiste adres. Wil 
je dat wij bij je thuis langskomen? Ook 
dat is geen probleem. Zo kunnen wij op 
locatie met je meedenken over de aan-
pak van je project en je daarbij een pas-
sende aanbieding doen. 

Wij zijn dealer van diverse (Nederland-
se) grootste sierbestratingfabrikanten en 
Europa’s grootste baksteenfabrikant. Te-
vens importeren wij natuursteen en ke-
ramiek vanuit de hele wereld. Aan keuze 
dus geen gebrek.

Bevers Steencentrum is aangesloten bij 

de landelijke organisatie Garden Stones 
& Basics. Door met diverse landelijke 
sierbestratingsbedrijven groots in te ko-
pen bij diverse fabrieken kunnen wij je 
concurrerende prijzen en speciaal voor 
ons geproduceerde sierbestrating bieden.

We zien je graag Tweede Paasdag of 
maak een afspraak voor een bezoek aan 
huis. 
Via internet kun je ons vinden op 
www.steencentrum.nl, 
online bestellingen zijn mogelijk. 

Je tuin, daar word je blij van

Bevers Steencentrum 
Garden Stones & Basics
Canadabaan 10 5388 RT Nistelrode

Bevers steencentrum 
garden stones & Basics
Tweede Paasdag geopend

In onze showtuin en showroom vind je de nieuwste trends op het gebied van tuinen. 
Bevers Steencentrum levert maatwerk én geeft het juiste advies. Voor een aantal 
disciplines binnen het pakket aan producten en diensten maken wij regelmatig ge-
bruik van collega-hoveniers. Zo kunnen we je wensen en behoeften omzetten naar 
het beste resultaat. We willen je compleet ontzorgen bij de aanleg of renovatie van 
je tuin. Na aanleg kun je eventueel ook het onderhoud van je tuin door ons laten 
verzorgen. 

Zoekt u een bedrijf
met verstand van auto’s?Zoekt u een bedrijf met verstand van 

auto’s? 
    een nieuwe auto of een occasion?  
    onderhoud van- of repartie aan uw auto? 
 

Wij staan voor u klaar 

 

Waardsestraat 22, Nistelrode, 0412-612333, www.alfredvandijk.nl 

 

Zoekt u een bedrijf met verstand van 
auto’s? 

    een nieuwe auto of een occasion?  
    onderhoud van- of repartie aan uw auto? 
 

Wij staan voor u klaar 

 

Waardsestraat 22, Nistelrode, 0412-612333, www.alfredvandijk.nl 

 

• een nieuwe auto of 
een occasion?

• onderhoud van- of 
 reparatie aan uw auto?

Wij staan voor u klaar

autobedrijf alfred van dijk

Alfred heeft zijn autobedrijf ge-
vestigd aan de Waardsestraat 
22 waar een groot aantal occa-
sions van verschillende merken, 
bouwjaren en prijsklassen op 
voorraad staan. Hier zit vast een 
occasion bij die bij u past. 

De actuele voorraad kunt u altijd 
inzien op de website: 
www.alfredvandijk.nl.

In de werkplaats kunt u voor al 
het onderhoud en schadeherstel 
aan uw auto terecht.

Sinds kort kunt u bij Autobedrijf 
Alfred van Dijk ook Nick tegen 
komen, hij biedt ondersteuning 
bij de in- en verkoop en verricht 
hand- en spandiensten. Daar-

naast mag Nick zich sinds 16 
maart trotse eigenaar noemen 
van VD Cars, gespecialiseerd in 

de in- en verkoop van occasions.
Graag verwelkomen wij u aan de 
Waardsestraat 22 te Nistelrode.

Autobedrijf Alfred van Dijk is al meer dan 30 jaar hét adres voor uw auto. Wij onderscheiden ons door 
onze persoonlijke aandacht, kwaliteit en uitstekende service. Bent u op zoek naar een betrouwbare 
tweedehands auto? Is uw auto toe aan regulier onderhoud of vertoont uw auto gebreken dan bent u bij 
Autobedrijf Alfred van Dijk aan het juiste adres.

Alfred en Nick
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Tot onze professionele klanten-
kring mogen wij een groeiend 
aantal huidtherapiepraktijken 
en schoonheidssalons rekenen, 
evenals de DIO Drogisterij Spark- 
ling in Nistelrode. De laatste tijd 
is er een stijgende vraag naar 
biologische producten, niet al-
leen de eetbare producten, maar 
ook de persoonlijke verzorgings-
producten. Zijn biologische huid-
verzorgingsproducten ook écht 
beter voor je huid?

Biologische huidverzorgings-
producten zijn écht beter voor 
je huid. Maar waarom dan? 

Omdat je huid biologische in-
grediënten makkelijker herkent, 
opneemt en verwerkt dan che-
mische ingrediënten in huidver-
zorgingsproducten. Belangrijk 
om te weten is dat tot 64% van 
alles wat je op je huid aanbrengt 
zoals douchegel, shampoo, dag/
nachtcreme, deodorant et cetera 
in je bloedbaan terecht komt en 
door je lichaam stroomt. Biologi-
sche ingrediënten ondersteunen 
de natuurlijke functies van de 
huid en chemische ingrediën-
ten kunnen deze juist verstoren, 
waardoor er bijvoorbeeld huid- 
allergieën en dergelijke kunnen 

ontstaan. Biologische ingrediën-
ten worden geteeld zonder scha-
delijke pesticiden.

De huidverbeteringsproducten 
van Biozantium zijn vrij van 
schadelijke chemische stoffen, 
parabenen, ftalaten, parrafine, 
formaldehyde en synthetische 
kleurstoffen. In 2017 hebben 
huidtherapeuten in opleiding 
van De Haagse Hogeschool een 
onderzoeksproject gedaan naar 
verschillende merken dagcrème, 
ook de duurdere (salon)huidver-
zorgingsmerken. En van alle ver-
schillende merken dagcrèmes, 
die uitvoerig werden getest en 
onderzocht, bleek dat de 
Biozantium Hydrating Radiance 
Day Cream als beste uit de test 
kwam. 

In de voetsporen treden van je vader bij de brandweer
GEERT EN JOHN HERCKENRATH - BRANDWEER NISTELRODE

“Voor mij was het altijd een jon-
gensdroom. Mijn vader zat bij de 
brandweer en dan wil je dat als 
kleine jongen ook. En nu komt 
die droom uit!”, vertelt Geert met 
een grote glimlach op zijn ge-
zicht, terwijl zijn vader trots naast 
hem zit. “Ik ben nu met mijn op-
leiding bezig, die twee jaar duurt. 

Over anderhalf jaar ben ik klaar 
en mag ik als volwaardig brand-
weerman mee uitrukken.” 

“Natuurlijk ben ik trots dat hij nu 
ook bij de brandweer zit”, zegt va-
der John. “Het is enorm dankbaar 
werk, dat maakt het ook zo mooi 
ondanks de ellende die je ziet.”

John heeft er als jongen nooit van 
gedroomd om bij de brandweer 
te gaan. “Een kameraad was lid 
bij de vrijwillige brandweer en zei 
dat ze mensen zochten. Of dat 
niet wat voor mij was. En voor ik 
het wist was ik al in opleiding”, 
vertelt John. Met veel plezier en 
passie beoefent hij het werk van 

brandweerman al bijna 25 jaar. 
En nu zijn zoon Geert ook lid is, is 
hij extra trots.

Ondanks dat Geert nog maar een 
half jaar in opleiding is, heeft hij al 
regelmatig samen met zijn vader 
uit mogen rukken. “Dan stappen 
we samen de auto in en op weg 
naar de kazerne hebben we het 
er dan al over wat hij zou kunnen 
verwachten”, vertelt John. “Dat 
weet je nooit zeker natuurlijk, 
maar vaak heb je wel een idee.” 
En ook bij terugkomst hebben de 
twee het vaak nog over hun uit-

ruk. “Zeker na een heftige uitruk 
praten we na op de kazerne met 
het hele team”, vertelt John. “En 
thuis kan ik er ook altijd over pra-
ten. Met mijn vader en moeder, 
want zij is ook erg geïnteresseerd 
in het werk wat wij doen”, voegt 
Geert daaraan toe.

Nieuwe vrijwilligers
Voor komend jaar is de brand-
weer Nistelrode op zoek naar 
twee nieuwe vrijwilligers, man-
nen of vrouwen. 
Ben je 18 jaar of ouder, woon 
en werk je in Nistelrode en wil je 
meer weten? Neem dan contact 
op met postcommandant Hans 
van der Heijden via 
h.vanderheijden@brwbn.nl of 
kom eens op maandagavond kij-
ken naar de wekelijkse oefening 
van 19.30 tot 21.30 uur.

bedrijvig nistelrode

Susan van Uden

NISTELRODE – John en Geert Herckenrath, vader en zoon en allebei lid van de vrijwillige brandweer. 
Voor Geert een jongensdroom die in vervulling gaat, voor John een trots moment dat zijn zoon in zijn 
voetsporen treedt. Samen delen zij een grote passie voor het vrijwilligerswerk dat zij uitoefenen en 
hopen dat samen nog heel lang te kunnen doen.

John en Geert Herckenrath Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Enorm 
dankbaar 
werk

jouw huid is onze passie!
Paeon Laboratories is begin 2015 opgezet door Susan van Uden (schoonheidsspecialiste en pedicu-
re) en Dr. Patrick van Uden met een academische achtergrond in biochemie en immunologie en een  
PhD in moleculaire biologie. Het is deze unieke combinatie die Paeon Laboratories in staat gesteld heeft 
een ruim assortiment milde biologische huidverbeteringsproducten op de markt te brengen. 

Voor meer achtergrondinformatie over de Biozantium 
huidverbeteringsproducten kun je een kijkje nemen op 
www.biozantium.eu.
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Mario Super Size is het grafisch 
productiegedeelte voor pos-
ters, stickers, autobeletterin-
gen, kleding bedrukken, roll-
up-banners, bouwtekeningen, 
trespa, dibond en forexborden, 
canvasdoeken, spandoeken/
meshdoeken met ringen, vlag-
gen en eigen montage. Onze 
drie grootformaat zeskleuren-
printers van 160 centimeter 
breed (met milieuvriendelijke 
inkt) kunnen bijna al het werk 

in eigen huis produceren, en 
met een snelle kleurenprinter 
en kleurenscanner voor bouw-
tekeningen, leveren we een 
totaalpakket voor de reclame-
wereld maar ook voor bouw-, 
constructie-, tuin- en horeca-
bedrijven uit de regio. Kom 
vrijblijvend een kijkje bij ons 
nemen, onder het genot van 
een kopje koffie of thee, dan 
geven wij u een indruk van ons 
bedrijf. Tot snel!

FlP europe - 
mario super size 

Ons bedrijf, FLP Europe / Mario Super Size, is sinds 2013 geves-
tigd aan De Oude Ros 12a in Nistelrode. Wij zijn een produc-
tie- en verkooporganisatie. FLP Europe verkoopt grafische afwer-
kingsproducten, zoals plastificeer hoezen en -rollen, bindringen, 
metaal en plastic, schutbladen, thermomappen, bloklijm, bind-, 
pons- en lamineermachines en nog veel meer. 

• 3 grootformaat printers
• millieuvriendelijke inkt

• 6  kleuren printers van 160 cm breed
• in eigen huis productie

Totaal pakket voor de reclame wereld 
maar ook voor bouw, constructie, tuin 

en horeca bedrijven uit de regio

FLP EuroPE / Mario SuPEr SizE
De Oude Ros 12A - Nistelrode - 06 44 954 731 - www.mariosupersize.nl

Productie en verkoop organisatie FLP Europe - verkoopt grafische 
afwerkingsproducten

Mario Super Size is het grafische 
productie gedeelte

Waardse Trading heeft een drietal compacte multifunctionele 
en zeer wendbare kadaverwagens op de markt gebracht

die volledig geautomatiseerd zijn.

Waardsestraat 20 | 5388 PP Nistelrode | 0412 65 60 30
info@waardse.nl | www.waardse.nl

compacT     mulTifuncTioneel     zeer Wendbaar

Handy Caesar I Handy Caesar V Handy Caesar III

• voederwagens/mengers
• verrijdbare onkruidspuit
• reinigingsmiddelen

8 jaar 

internationaal

op bijna alle  

continenten

actief
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VACATURE
Allround Lasser Mig & TIG

(fulltime)

Chau� eur beschikking
over BE Rijbewijs

(parttime)

Voor meer informatie kijk op onze website www.rotecmetaal.com 
of neem contact op met Nick Ceelen; nick@rotecmetaal.com

Canadabaan 18C - 5388 RT Nistelrode - 0412-611 436
info@rotecmetaal.com - www.rotecmetaal.com

METAALBEWERKING OP MAAT!
Rotec metaal: 
precisiewerk en topkwaliteit

Met meer dan 25 jaar ervaring 
zijn wij in staat tot het leveren 
van precisiewerk en topkwaliteit. 
Variërende van eenvoudig plaat-
werk en klein constructie tot zeer 
specialistische plaatwerkcon-

structies en machinebouw.
Naast prototype en enkelstuk 
kunnen wij ook kleine series 
voor u realiseren.

Ook het assembleren en ontwer-
pen van uw producten behoort 
bij Rotec Metaal tot de mogelijk-
heden. Met onze nieuwe water-
straalsnijmachine zijn wij in staat 
om ieder gewenst materiaal tot 
20 centimeter dik te snijden. 
Een impressie van onze realisa-
ties vindt u op 
www.rotecmetaal.com.

Mocht u nog vragen hebben of 
een scherpe offerte willen, aarzel 
dan niet en neem contact met 
ons op.

Rotec Metaal is gespecialiseerd in het op maat vervaardigen van hoogwaardige metaalproducten voor 
de industriële sector waarbij kwaliteit en levertijd hoog in het vaandel staan. 
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BLOEMENGROOTHANDEL A. LINDHOUT is een familie-
bedrijf dat sinds 1968 bestaat, deze is  gespecialiseerde  
in de verkoop van bloemen en planten.

De bloemen en planten worden dagelijks vers ingekocht op de 
veilingen van Floraholland. Rechtstreeks van de veiling worden 
onze verse bloemen, bladproducten en exotische bloemen en 
planten bezorgt bij de winkeliers in de regio.
Ook natuurlijk bij onze eigen winkels Bloemsierkunst Ari-Jenne.

Bedrijvenweg 12 - Nistelrode

Waardse vastgoed bv

Waardsestraat 20a  -  5388 PP Nistelrode
T + 31(0)412-612884  M 06-53195237

E info@waardse.nl

• inkoop

• verkoop

• verhuur

Gevraagd: alle soorten onroerend goed

Via het 
bedrijventerrein 

versterken 
bedrijven

elkaar
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ondernemen doe je misschien alleen, 
maar zorgen voor een goed ondernemersklimaat, 

dat doe je samen
ONDERNEMERSVERENIGING NISTELRODE ZET ZICH IN VOOR ALLE ONDERNEMERS IN NISTELRODE, GROOT OF KLEIN. 

VANDAAG IN THE PICTURE: HET RUNNEKE EN BEDRIJVENTERREIN KLEINWIJK. 

Bedrijventerrein Kleinwijk
Dat geldt niet alleen voor het 
Runneke, maar ook voor bedrij-
venterrein Kleinwijk. Zo maakte 
de ondernemersvereniging zich 
sterk voor bewegwijzering op het 
hele terrein, voor centrale ener-
gie-inkoop en centrale afvalver-
werking en voor de veiligheid op 
het terrein. 
Dat er ook gewoond wordt op 
het terrein vergroot de veilig-
heid, er is immers meer sociale 
controle. Vanuit die veiligheid 
zette de ondernemersvereniging 
zich in voor het Keurmerk Veilig 
Ondernemen Bedrijventerreinen 
(KVO-B), afgegeven door het 
ministerie van Veiligheid en Jus-
titie, in samenwerking met MKB 
Nederland. Peter: “Veiligheid is 
een groot goed, we doen er dan 
ook alles aan om die veiligheid 

zo goed mogelijk te waarborgen. 
Zo’n certificaat geeft aan dat we 
dit een belangrijk punt vinden en 
hier serieus werk van maken.” 

Voor en door ondernemers
Bestuurslid Mario van Dijk runt 
zijn bedrijf op Kleinwijk. Hij er-
vaart de kracht van samenwer-
ken: “Als ondernemersvereniging 
hebben we wekelijks contact met 
elkaar, we signaleren dingen die 
staan te gebeuren en anticiperen 
daarop. We leggen contact met 
uitvoerders van de gemeente en 
luisteren naar wat er speelt. 

Samen staan we sterk, met een 
vereniging van meer dan hon-
derd leden. We kunnen echt iets 
voor elkaar betekenen en dat is 
voor iedere ondernemer van gro-
te toegevoegde waarde.”

Het Runneke. Er is nogal wat te doen geweest over bestemmingsplan het Runneke, waarin drie bedrijfs-
kavels en een bedrijfswoning stonden gepland en drie bestaande bedrijven mochten gaan uitbreiden. 
Maart vorig jaar stak de Raad van State een stokje voor de plannen en werd een en ander voor onbe-
paalde tijd ‘on hold’ gezet. Het Runneke, een heet hangijzer. Maar wel eentje waar de ondernemersver-
eniging een rol speelt in de verbindende factor tussen de ondernemers en de gemeente. Voorzitter Peter 
van Tilburg: “Wij behartigen de belangen van alle ondernemers in Nistelrode, maar specifiek ook van 
bedrijventerrein Kleinwijk en het Runneke. We functioneren als spreekbuis van de ondernemers naar de 
gemeente toe. We voeren regelmatig overleg met de gemeenteraad over lopende zaken en houden de 
vinger aan de pols waar nodig.” 

www.ondernemersverenigingnistelrode.nlMario van Dijk en Peter van Tilburg Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Heeft u een ‘veilig bedrijf’?

Beste ondernemers van Bernheze,

Bent u zich bewust van de risico’s in uw onderneming?

Onze monteurs komen ze dagelijks tegen en u kent ze misschien wel. 
De vluchtwegen zijn bijvoorbeeld geblokkeerd met dozen voor blus-
middelen omdat er ‘toevallig even geen plaats voor was in het maga-
zijn’. De komende weken willen we daarop inspelen. De thema’s zijn 
in willekeurige volgorde:

• Brandblussers
• Brandslanghaspels
• Terugstroombeveiliging
• Nood- en transparantverlichting
• Nood- en vluchtwegen
• NEN 3140 verplaatsbaar elektrisch gereedschap
• AED’s
• Verbandtrommels en EHBO-materiaal
• Trappen, ladders en rolsteigers
• Impregneren / brandvertragend maken van diverse materialen 

waaronder ook rieten daken

• Opleiding BHV, EHBO, kinder-EHBO, AED, VCA VOL, BBMI, 
ploegleider, heftruck, reachtruck, werken op hoogte en veilig 
werken langs de weg.

Denk je aan veiligheid, dan denk je aan Kling Brandbeveiliging. 

Ondernemers in Bernheze willen zich veilig voelen en dat weet Kling 
Brandbeveiliging. “Dit betekent niet alleen een brandblusser neer-
zetten, maar zorgen dat hij ook gevonden wordt indien dit nodig is. 
Daar begint het al mee”, start Edwin een vurig betoog. “Het is zo be-
langrijk dat ondernemers de risico’s zien. Wij zien dat als onze missie 
om iedere ondernemer geïnformeerd te krijgen, zodat ze nooit meer 
kunnen zeggen: ‘dat wist ik niet’.” 

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

KLING ADVIES
KLING BRANDBEVEILIGING
KLING OPLEIDINGEN

WWW.KLINGBRANDBEVEILIGING.NL             0412-612830

PASSIE VOOR VEILIGHEID

EDWIN: 
‘Zo belangrijk 
dat 
ondernemers 
de risico’s 
zien’

Brandblussers

brandslanghaspels

Keerkleppen

NOODVERLICHTING

EHBO materiaalNEN 3140

Trappen
IMPREGNEREN

Opleiding
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Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 30 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

Met het motto ‘Kwaliteit keu-
kens voor een betaalbare prijs’ 
staat dit bedrijf uit Nistelrode al 
vanaf 1989 klaar voor haar klan-
ten. Jouw persoonlijke wensen 
komen geheel tot uiting in het 
ontwerp van je nieuwe keuken 
die wij tot in de puntjes met jou 
bespreken. 

Wij bieden Duitse topkwaliteit 
keukens die voor iedereen be-
taalbaar zijn én waarop ook nog 
eens een garantie van maar liefst 
10 jaar zit!

Renovatie en nieuw
Naast keukens in diverse stijlen 
bieden wij ook een compleet 
assortiment aan werkbladen, 
inbouwapparatuur en keukenac-
cessoires. En wist je dat je voor 
de renovatie van je bestaande 
keuken bij ons ook op het juiste 
adres bent?

Mocht je graag een afspraak wil-
len maken om onze showroom 
te bezoeken, kan dit uiteraard 
overdag of ’s avonds; net wat 
jou het beste uitkomt.

gé-dé keukens: 
kwaliteit en betaalbaar

Gé-Dé Keukens is inmiddels alweer bijna 30 jaar een vertrouwd 
adres voor alles op het gebied van keukens. Het streven is om alle 
klanten voor 100% tevreden te stellen. 

geurts mengvoeders Bv 
Duurzaam en veilig voedsel voor de Europese consument

Geurts Mengvoeders levert 
hoogwaardige diervoeders voor 
de productie van vlees en zuivel 
in een afzetgebied dat hoofd-
zakelijk Brabant, Limburg, Gel-
derland en de Duitse deelstaat 
Noordrijn-Westfalen beslaat. 

Bovendien is sinds enkele maan-
den de varkensvoertak van een 
bedrijf in Overijssel overgeno-
men.

Vanuit de Europese consument 
worden hoge eisen gesteld aan 
het vlees en de zuivel die in het 
schap liggen. Niet alleen aan de 
directe voedselveiligheid, maar 
ook aan de manier van produce-
ren van het voedsel. Dierenwel-
zijn is daarvan een heel bekende. 
Hiernaast vragen consumenten 
en supermarkten ook produc-
ten waarin andere duurzaam-
heidseisen worden gesteld, bij-

voorbeeld dat er geen genetisch 
gemodificeerde producten mo-
gen worden verwerkt of de eis 
van duurzaam geteelde soja of 
palmolie. Geurts Mengvoeders 
is zich volledig bewust van het 
belang van deze consumenten-
wensen en is dan ook trots dat 
het voer mag leveren voor vele 
duurzame producentenketens.

Bovendien levert Geurts Meng-
voeders deze gecertificeerde 
producten niet ‘koud’ af bij de 
boer, maar wordt het voer be-
geleid met gekwalificeerde voor-
lichting. Voorlichting die kennis 
heeft van diervoeding en dierge-
zondheid en zo een diervriende-
lijke, gezonde melk- of vleespro-
ductie kunnen waarborgen.

Meer weten? Bel gerust of volg 
ons op Facebook Geurts Meng-
voeders BV.

Geurts Mengvoeders heeft al jaren een vaste plek op Kleinwijk. Tot aan 2000 stond de productieloca-
tie nog midden in het dorp, maar sinds 2000 wordt het bedrijf bestuurd vanaf De Oude Ros. Geurts 
Mengvoeders is een kerngezond bedrijf dat gestaag is gegroeid van een personeelsbestand van vijftien 
personen in 2000 naar 40 vaste medewerkers nu.
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VACATURE
Allround Lasser Mig & TIG

(fulltime)

Chau� eur beschikking
over BE Rijbewijs

(parttime)

Voor meer informatie kijk op onze website www.rotecmetaal.com 
of neem contact op met Nick Ceelen; nick@rotecmetaal.com

Canadabaan 18C - 5388 RT Nistelrode - 0412-611 436
info@rotecmetaal.com - www.rotecmetaal.com

METAALBEWERKING OP MAAT!
Rotec metaal: 
precisiewerk en topkwaliteit

Met meer dan 25 jaar ervaring 
zijn wij in staat tot het leveren 
van precisiewerk en topkwaliteit. 
Variërende van eenvoudig plaat-
werk en klein constructie tot zeer 
specialistische plaatwerkcon-

structies en machinebouw.
Naast prototype en enkelstuk 
kunnen wij ook kleine series 
voor u realiseren.

Ook het assembleren en ontwer-
pen van uw producten behoort 
bij Rotec Metaal tot de mogelijk-
heden. Met onze nieuwe water-
straalsnijmachine zijn wij in staat 
om ieder gewenst materiaal tot 
20 centimeter dik te snijden. 
Een impressie van onze realisa-
ties vindt u op 
www.rotecmetaal.com.

Mocht u nog vragen hebben of 
een scherpe offerte willen, aarzel 
dan niet en neem contact met 
ons op.

Rotec Metaal is gespecialiseerd in het op maat vervaardigen van hoogwaardige metaalproducten voor 
de industriële sector waarbij kwaliteit en levertijd hoog in het vaandel staan. 
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Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

Bedrijventerreinen hebben een grote maatschappelijke 
waarde voor Bernheze en regio
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

De temperaturen lopen weer op en we maken ons 
op voor een heerlijk warme zomer. Daarbij kan 
de temperatuur in een auto behoorlijk toenemen. 
Een goed werkende airco is prettig, maar ook 
dit systeem moet jaarlijks worden onderhouden. 
Ondanks dat het een gesloten systeem is, zal 
iedere airco koudemiddel verliezen. Om er voor 
te zorgen dat dit systeem optimaal blijft werken, 
is het raadzaam om jaarlijks het koudemiddel te 
verversen.

Aircoseizoen
geopend! 

*Met uitzondering van R1234YF, 
deze heeft een hoger tarief.

Ook het reinigen van de airco in de auto is vaak 
een aandachtspunt, aangezien er vele bacteriën 
zitten op de verdamper. Dit veroorzaakt onder 
andere verkoudheid en keelpijn! Maak gerust een 
afspraak, alle kennis is hier in huis.

Airco
reinigen

€ 26,-
inclusiEf

service-
beurt
airco*

€ 98,- 
inclusiEf

Eigenaar Mari van Grinsven be-
gon in 1998 aan huis zijn eigen 
technische groothandel. Hij le-
verde en repareerde gereed-
schappen en machines, maar 
door zich te verdiepen in zijn 
producten wist hij feilloos wens 
en toepassing met elkaar te ver-
enigen. Inmiddels staat er een 
florerende onderneming waar 
een enthousiast team mensen 
zich dagelijks inzet voor klant-
tevredenheid door de juiste toe-
passing van techniek in bouw, 
installatie en industrie.
Onder particulieren is de naam 
MG Service niet erg bekend, wat 
op zich niet vreemd is aangezien 
het bedrijf zich bezighoudt met 
voornamelijk zakelijke klanten. 
In die wereld is MG Service bij-

na een begrip geworden. Als het 
gaat om productadvies, maat-
werk in gereedschap en onder-
houd en reparaties, wordt de 
kennis van MG Service al vaak 
ingeroepen.

Eigen technische dienst
MG Service beschikt over een 
eigen technische dienst. De ser-
vicemedewerkers kunnen uw 
machines direct repareren en ze 
zijn ook in staat om apparaten 
en andere materialen aan uw 
specifieke wensen aan te passen. 
Buiten het periodiek keuren van 
gereedschappen en klimmateria-
len beschikken zij ook over ge-
normaliseerde apparatuur voor 
kalibratie van momentsleutels, 
laserwaterpassen en crossline-la-

sers. Zelfs diverse meet- en regel-
apparatuur kan in huis worden 
gekalibreerd en afgesteld.
Daarnaast is MG Service lan-
delijk en Europees service- en 
reparatiecenter voor vele fabri-
kanten en merken: Viega, Ridgid, 
Kärcher Professional, Senco en 
Sola (waterpassen en lijnlasers).

Werk- en vrijetijdskleding
Ook op het gebied van kleding, 
veiligheidsmiddelen en schoeisel 
onderscheidt MG Service zich 
door kennis van materialen en de 
toepassingen hiervan. Zodoende 
heeft het bedrijf diverse kleding-
lijnen met een hoog draagcom-
fort met juist een uniforme- of 
casual uitstraling. 
Omdat hierbij mode en uitstra-
ling tegenwoordig ook een grote 
rol speelt heeft de verkochte kle-
ding ook voor particulieren veel 
voordelen en is deze naast ge-
bruik als werkkleding ook uiter-
mate geschikt voor bijvoorbeeld 
vrijetijds- en outdooractiviteiten.

Uniek is dat u bij MG Service ge-
hoorbescherming aan kunt laten 
meten zonder afspraak. De ge-
hoorbescherming voldoet aan de 
hoogste kwaliteit voor bouw en 
industrie, maar is daardoor ook 

uitermate geschikt voor bijvoor-
beeld motorrijders en festival- en 
concertbezoekers.

Kwaliteit zie je niet, 
daar werk je mee
De medewerkers beschikken 
over parate kennis van het as-
sortiment van ongeveer 180.000 
artikelen. Ze leveren uitsluitend 
gerenommeerde (A-)merken en 
gaan graag voor u op zoek naar 
dat ene cruciale onderdeel. Wat 
ze beloven, doen ze. Iedere me-
dewerker binnen de organisatie 
brengt het credo ‘Kwaliteit zie 
je niet, daar werk je mee!’ in de 
praktijk.

mg service, onbekend maar niet onbemind
‘van regionaal naar inTernaTionaal’

Aan de Canadabaan op industrieterrein Kleinwijk in Nistelrode verrijst momenteel een nieuw indrukwekkend pand. Achter de gevel bevindt zich een bedrijf dat zich echter al 

ruim twintig jaar met een unieke kijk op service en techniek weet te onderscheiden. 

Canadabaan 2
5388 RT Nistelrode
0412-617299
info@mgservice.nl
www.mgservice.nl

Foto’s: Ibe van Oort
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Heerkens Haarden en Kachels
‘t Runneke 10 - 5388 PZ  Nistelrode - 0412 613 030 - www.heerkens.nl

Gelukkig.

Warmte mag
ook mooi zijn…

150 haarden 

Showroom

1000m2 

G. Hermes machinale houtbewerking BV
is een in Nistelrode gevestigd bedrijf dat zich 
heeft gespecialiseerd in het vervaardigen van
houten kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien
en vouwwanden.

Functie omschrijving:
De werkzaamheden bestaan uit het maken, opsluiten en afmonteren 
van houten kwaliteitsproducten

Functie eisen:
• Je hebt affi  niteit met hout
• Je hebt technisch inzicht
• Je werkt secuur en netjes
• Je toont initiatief

Ben je op zoek naar een leuke uitdagende baan en kun je werken in
teamverband? Wij zijn op zoek naar een leuke collega om ons team te 
versterken.

Bel of mail naar Geert Hermes: 0412-613646
Mail: ghermes@hermeskozijnen.nl

G. Hermes Machinale Houtbewerking BV
Noorderbaan 8
5388 RB NISTELRODE

Wij zijn op zoek naar een

NIEUWE COLLEGA
bij de voor- en afmontage

Hermes machinale
Houtbewerking Bv

Werkzaamheden
Hermes Machinale Houtbewerking BV 
levert zowel bij nieuwbouw als renova-
tie perfect afgewerkte houten kozijnen. 
De kozijnen worden naar klantwens ge-
produceerd, of u nou op zoek bent naar 
een moderne stijl of juist een klassieke/
antieke stijl. Hermes Machinale Houtbe-
werking BV produceert naar uw voor-
keur kozijnen, deuren, vouwwanden, 
schuifpuien of ramen. Geheel naar eigen 
wens dus!

Het bedrijf is gespecialiseerd in het ver-
vaardigen van houten gevelelementen, 
uitgevoerd in diverse houtsoorten. Alle 

producten die we aanbieden kunnen 
worden geproduceerd aan de hand van 
het politie-, KOMO-, SKH en FSC® 
keurmerk die garant staan voor veilig-
heid, kwaliteit, afwerking en verant-
woord bosbeheer.

Door het gespecialiseerde werkproces 
kunnen er op maatgemaakte houten 
kozijnen, ramen, schuifpuien, deuren en 
vouwwanden worden gefabriceerd voor 
nieuwbouw, utiliteitsbouw en renovatie, 
aannemerij, zzp en particulieren.
Ook mogen we met trots zeggen dat we 
in 2012 zijn verkozen tot Ondernemer 
van het Jaar in Bernheze!

G. Hermes Machinale Houtbewerking BV is in 1995 opgericht. Na diverse uitbrei-
dingen is in 2007 de beslissing gemaakt om te verhuizen en is het bedrijf sindsdien 
gevestigd op de Noorderbaan 8 in Nistelrode.
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VACATURE
Allround Lasser Mig & TIG

(fulltime)

Chau� eur beschikking
over BE Rijbewijs

(parttime)

Voor meer informatie kijk op onze website www.rotecmetaal.com 
of neem contact op met Nick Ceelen; nick@rotecmetaal.com

Canadabaan 18C - 5388 RT Nistelrode - 0412-611 436
info@rotecmetaal.com - www.rotecmetaal.com

METAALBEWERKING OP MAAT!
Rotec metaal: 
precisiewerk en topkwaliteit

Met meer dan 25 jaar ervaring 
zijn wij in staat tot het leveren 
van precisiewerk en topkwaliteit. 
Variërende van eenvoudig plaat-
werk en klein constructie tot zeer 
specialistische plaatwerkcon-

structies en machinebouw.
Naast prototype en enkelstuk 
kunnen wij ook kleine series 
voor u realiseren.

Ook het assembleren en ontwer-
pen van uw producten behoort 
bij Rotec Metaal tot de mogelijk-
heden. Met onze nieuwe water-
straalsnijmachine zijn wij in staat 
om ieder gewenst materiaal tot 
20 centimeter dik te snijden. 
Een impressie van onze realisa-
ties vindt u op 
www.rotecmetaal.com.

Mocht u nog vragen hebben of 
een scherpe offerte willen, aarzel 
dan niet en neem contact met 
ons op.

Rotec Metaal is gespecialiseerd in het op maat vervaardigen van hoogwaardige metaalproducten voor 
de industriële sector waarbij kwaliteit en levertijd hoog in het vaandel staan. 
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Sinds de oprichting van het 
bedrijventerrein ‘Kleinwijk’, is 
autobedrijf Timmermans een 
vertrouwd adres geworden voor 
veel inwoners uit Bernheze en 
omstreken.

Service staat hoog in het vaandel
Zodra u een probleem of de-
fect aan uw auto heeft, wordt 
dit vaak direct verholpen. De 
vertrouwde klanten zijn deze 
directe aanpak al jaren gewend, 
het zijn vooral de nieuwe klan-
ten die binnenkomen met een 
probleem, die verbaasd zijn van 
deze spontane, snelle service, 
zoals deze klanten:

Feyke Rossen via facebook:
“Gisterochtend liep mijn band 
leeg, de dichtstbijzijnde garage 
binnengelopen. Wat een ser-
vice! De monteur heeft mij di-
rect geholpen, de band nageke-
ken, gerepareerd en alleen maar 
een nieuw ventiel hoeven te be-

talen. Klasse! Deze service zie je 
in Nederland bijna nooit meer!”

Dhr. v/d Zanden via google:
“Zeer vakkundig personeel een 
vertrouwd adres sinds jaar en 
dag. Absoluut een aanrader hier 
kun je je auto gerust achter la-
ten!”

U ziet dat uw auto bij ons in 
goede handen is. Wij hebben 
alle kennis in huis om uw auto 
te voorzien van het juiste, voor-
geschreven onderhoud en de 

jaarlijkse APK keuring. Maar ook 
voor uw camper, hebben wij 
alle voorzieningen en ruimte om 
deze na te kijken, zodat u veilig 
op reis kunt.
Mocht u op zoek zijn naar een 
jonge, gebruikte occasion met 
weinig kilometers, dan hebben 
wij altijd een leuke voorraad 
staan.

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

autobedrijf Timmermans

Jordy Timmermans
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Het Baderie comfort van Baderie Bevers
Maak kennis met Het Baderie 
comfort van Baderie Bevers, 
een persoonlijke en aangename 
weg naar uw nieuwe badkamer.

Showroom
Baderie Bevers brengt een we-
reld aan design, comfort en 
functionaliteit voor u samen in 
de showroom. Hier worden col-
lecties van geselecteerde A-mer-
ken gecombineerd om u alles op 
het gebied van sanitair en tegels 
te kunnen laten zien. Uw nieu-
we badkamer moet er fantas-
tisch uitzien én elke dag weer 
comfortabel zijn in gebruik. 
Daarom besteden we bij Baderie 
Bevers evenveel aandacht aan 
uitstraling als aan functionaliteit. 
Slim kan heel mooi zijn en mooi 
heel doordacht.

Duidelijk
U zoekt niet elk jaar een nieuwe 
badkamer uit en als het zover is, 
wilt u er zeker van zijn dat u de 
juiste keuzes maakt. Bij Baderie 
Bevers begrijpen we dat maar al te 
goed, daarom gaan we voor maxi-
male openheid en duidelijkheid.

3D-ontwerp
Uw wensen vormen het vertrek-

punt, wij begeleiden u bij elke 
stap. We denken met u mee, 
laten zien wat er te koop is, dra-
gen alternatieven aan, rekenen 
alles door en maken een 3D 
ontwerp. 

Dit alles geheel vrijblijvend. 
Voordat we uw badkameront-
werp definitief maken, komen 
we bij u thuis alles nameten. 
Pas als we zeker zijn van alle re-
levante maten en bijzonderhe-
den, maken we een definitieve 
offerte. Die is duidelijk, zonder 

kleine lettertjes en wordt nog 
eens toegelicht door uw Baderie 
adviseur.

Eigen vakmensen
Door te werken met ons eigen 
team van VNI-erkende vak-
mensen weten we zeker dat uw 
ontwerp ook perfect wordt uit-
gevoerd. Het meedenken stopt 
hier niet, ook tijdens de instal-
latie blijven we u adviseren. U 
hoeft niemand aan te sturen, wij 
ontzorgen u volledig en zijn ver-
antwoordelijk voor elk detail.

bedrijvig nistelrode

veel belangstelling tijdens open dag bij goos-FiT

Door zijn ervaring als personal 
trainer en coach helpt hij ieder-
een om op een leuke en verant-
woorde manier aan de slag te 
gaan. De weg naar verbetering 
begint bij een vrijblijvend intake-
gesprek waarin de eventuele mo-
gelijkheden worden besproken.

Tijdens de personal training ligt 
alle focus op jou. Indien nodig 
wordt er een vast weegmoment 
ingepland en bespreken jullie sa-
men hoe de valkuilen het best 
dichtgegooid kunnen worden, 
om zo het gewenste resultaat te 

behalen. Op deze manier werk 
je samen aan een gezondere le-
vensstijl.

Naast personal training kun je ook 
terecht voor duo-trainingen. Dit 
werkt hetzelfde als personal trai-

ning, maar dan als duo. Dus ga je 
liever aan de slag met je vriend, 
vriendin, partner, buurman, buur-
vrouw of work-out buddy? 

Dan is dat ook mogelijk! Geen 
zorgen, de aandacht van de coach 

is verdeeld over jullie twee!
Heb je nog vragen of interesse in 
een vrijblijvend intakegesprek? 

Kijk dan op www.goos-fit.nl of 
neem contact op met Wesley via 
06-12554940.

Wesley Goossens van GOOS-FIT organiseerde een open dag voor belangstellenden en voorafgaand 
aan deze open dag werd ook het gebouw, waar hij zijn personal training studio heeft, geopend. Sinds 
november is hij aan het werk aan de Canadabaan 16. In deze studio verzorgt hij personal training, 
duo-training en vinden de intakegesprekken plaats. 

Wesley opent samen met Dave Spijker (XRC) de deur

autoschade nistelrode

Wij begrijpen dit en wij ontzor-
gen je graag door samen met jou 
het schadeformulier in te vullen 
en de schade te melden bij je 
verzekeraar. We kijken naar een 

passende reparatiedatum en zor-
gen ervoor dat je met een ver-
vangende auto of fiets weer op 
weg kunt! 

Je kunt ook gebruik maken van 
onze haal- en brengservice. We 
zijn aangesloten bij bijna alle ver-
zekeringsmaatschappijen waar-
door je altijd voordeel hebt.

Wist je dat AAS Autoschade 
Nistelrode alle merken repareert 
en je kleine autoschade herstelt 

binnen een dag? Ook kun je 
je bumper met een kras laten 
herstellen voor € 159,- of een 
vervelend parkeerdeukje voor 
€ 75,-. 
Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden!

Bel 0412-612870 of kijk op 
www.autoschadenistelrode.nl.

Je raakt een paaltje bij het inparkeren, iemand rijdt achteruit en ziet jouw auto over het hoofd of je raakt 
net de stoeprand met je velgen. Iedereen heeft helaas weleens te maken met autoschade en dan wil je 
graag zo goed én snel mogelijk geholpen worden. 
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de grote brand van 1915 op kleinwijk
TEKST: HARRIE VAN GRINSVEN

1915 - “Over 1915 valt gewag te maken 
van een grooten ramp, die de gemeente, 
met name het gehucht Kleinwijk heeft 
getroffen op 7 juli. Op gemelden datum 
brandden door onbekende oorzaak, hoe-
wel wordt vermoed dat gloeiende vonken 
uit een juist passeerenden tram den brand 
hebben veroorzaakt, des namiddags om  
4 uur bij een hevigen wind en groote 
droogte achtereenvolgens niet mnder, dan 
7 boerenwoningen en 2 arbeiderswonin-
gen af. Hierdoor kwamen niet minder dan 
54 personen dakloos, terwijl lage verzeke-
ringen bij den N.C. Boerenbond voor een 
deel de schade dekten. Slechts levend vee 
en wat waardeloze inboedel werd gered”, 
aldus burgemeester Van de Ven in zijn 
jaarverslag over 1915 onder de opgave 
der gedurende het jaar voorgevallen bran-
den en rampen die opmerking verdienen.

NEGEN GEZINNEN DAKLOOS
Door de brand werden negen gezinnen 
dakloos. Uit de bewaard gebleven be-
scheiden valt bij benadering de gezinssa-
menstelling op te maken:
1. Leonardus van de Laar, woont met 

oom en zuster.
2. Antonius van Grinsven woont met 

zwager en vier kinderen, het oudste 
tien jaren.

3. Petrus R. zoon van der Heyden heeft 
acht kinderen, het oudste tien jaren.

4. Corneli van Dijk woont met zwager en 
heeft acht kinderen.

5. Frans van Grinsven woont met zijn 
vrouw.

6. Antonius van Tilburg.
7. Piet J. zoon van der Heyden heeft acht 

kinderen, de oudste moet in het leger, 
dan volgt vijftien jaren.

8. Piet School heeft drie zonen thuis.
9. Jacobus Voets heeft een zoon van 

twaalf jaar.

HOE DE HULPACTIE OP GANG KWAM
Het spreekt vanzelf dat zo’n grote ramp 
in ons dorp algemene deelneming wekte. 
Vooral door het toedoen van burgemees-
ter Van de Ven kwam snel de hulpverle-
ning op gang. Hij vaardigde de nodige 
bekendmakingen uit:

DE BEKENDMAKING IN 1915
De Burgemeester van Nistelrode maakt 
beleefd bekend en verzoekt eenieder uit 
de gemeente om de ramp die 9 gezinnen 
getroffen heeft zoveel mogelijk te helpen 
verlichten en begint bij deze om ieder ge-
zin der Gemeente uit te nodigen om te 
beginnen op maandagmorgen te komen 
met een scherpe hiep om steenen klaar te 
maken. Er kunnen niet te veel menschen 
komen en we zullen dus twee dagen daar-
voor nemen, dus:
Maandag voormiddag Donzel Dijk Klein-
wijk en Weyen;
Maandag namiddag Laar Kantje Rauwe-
heide Maxend en Achterstraat;
Dinsdag den geheelen dag voor of namid-
dag Hoogstraat Delst Menzel en Loo.

OOK MAAKTE HIJ BEKEND DAT: 
De Commissie tot leeniging van nood bij 
onvoorziene Rampen en Ongelukken be-
sloten had in de gemeente een collecte te 
houden welke bestond uit een geldige bij-
drage of het afzonderen van boomen wel-
ke dienstig konden zijn bij het opbouwen 
van de negen afgebrande huizen. Verder 

nodigde hij een ieder uit die in het bezit 
was van kanada boomen, welke minder 
geschikt zouden zijn voor klomphout, 
deze te verkoop te stellen voor matigen 
prijs aan de afgebranden.

Middels ‘het gebooi’ herhaalde hij zijn op-
roepen om steenen klaar te gaan maken 
en bracht hij dank aan de milde gevers 
voor de ongelukkige afgebrande gezin-
nen. “De Collecte zal deze week worden 
voortgezet en beveelt deze met warmte 
aan. Zoo ooit, dan is thans hulp noodig en 
wordt met alle grond verwacht dat voor-
al de gegoede ingezetenen een vorstelijke 
gift zullen schenken.”
Verder verzond de burgemeester onmid-
dellijk een drietal aanvragen naar Den 
Haag om geldelijken steun. 

DEZE STEUN WERD SPOEDIG 
ONTVANGEN
Hare Majesteit de Koningin schonk  
fl. 300,-.
Hare Majesteit de Koningin Moeder gaf 
een gift van fl. 200,- en Z.K.H. den Prins 
der Nederlanden gaf fl. 100,-.
Ook werd correspondentie gevoerd met 
het Nederlandsch Steuncomite Den Haag, 
Hoofdcomite Roode Kruisvereniging, 
Stoomtram, Boerenbond, nabuurgemeen-
ten en bedrijven (Hartog, Zwanenberg 
en firma Jurgens). Er werd onderhandeld 
met het ‘Oranje kruis’ te Amsterdam, 
welke bereid bleek voor haar rekening 
een oproep om steun te plaatsen in alle 
grote bladen van Nederland. Op deze op-
roep kwam zelfs ruim 1500 gulden aan 
geldelijke bijdragen binnen terwijl het 
zelf ook nog eens uit eigen middelen ca.  
fl. 1.000,- schonk. De plaatselijke afde-
ling van het ‘Roode Kruis’ belastte zich 
met collecten te houden te Nistelrode en 
Vorstenbosch. Dit bracht nog eens zo’n  
fl. 450,- op.

DE UITEINDELIJKE VERDELING 
DER GELDEN:
Uit de zeer nauwkeurig bijgehouden boek-
houding van de secretaris-penningmees-
ter van het Plaatselijk Steuncomite Dhr. H. 
Chr. Borgmans, blijkt dat fl. 3.594,66 aan 
inkomsten werd verkregen.
De uitgaven waren als volgt:
Bureau- en administratiekosten, 
postzegels etc. fl. 2,14.

Vracht voor ramen en kozijnen aan J. Lan-
gens fl. 10,-.
Reiskosten van M. van de Broek fl. 13,50.
Advertentiekosten Oranje Kruis fl. 687,07. 
Reiskosten (Mijnlief en Blauboer) Oranje 
Kruis fl. 12,40.
Uitgekeerde gelden aan de slachtoffers  
fl. 2.869,55.

DE VERDELING OVER DE GETROFFENEN 
VAN DEN BRAND WAS ALS VOLGT:
1. Leonardus van de Laar fl. 300,-.
2. Antonius van Grinsven fl. 600,-.
3. Petrus R. zoon van der Heyden fl. 500,-
4. Cornelis L. zoon van Dijk fl. 300,-.
5. Francis van Grinsven fl. 25,-.
6. Antonius van Tilburg werd niets 

uitgekeerd daar hij vroeger onderstand 
had afgewezen.

7. Piet J. zoon van der Heyden  
fl. 600,-.

8. Piet School fl. 94,55.
 Vanwege het armbestuur zouden nog 

pogingen gedaan worden om hem 
een zekere som onder hypotheek op 
een door hem te bouwen huisje te 
verstrekken.

9. Jacobus Voets fl. 450,-.
--------------
Fl. 2.869,55
=========

Opmerking: de fl. 25,- aan Frans van 
Grinsven was bestemd voor de aankoop 
van de noodzakelijke huismeubelen. Ook 
de overige toekenningen bestonden uit 
geld en goederen; zo werd er voor de aan-
koop van kalk, hout en stenen (Baardwijk, 
Eindhoven) geld uitgegeven wat in de uit-
kering was begrepen. 

Zijdelings valt op te maken dat de getrof-
fenen slechts laag verzekerd waren, doch 
dat met de hulpactie nagenoeg de helft 
van de geleden schade kon worden ge-
dekt.

1) Een participatiesamenleving is een sa-
menleving waarin iedereen die dat kan 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn 
of haar eigen leven en omgeving, zon-
der hulp van de overheid.

2) Een hiep is een klein handslagmes no-
dig om kalk en cementresten van ste-
nen te verwijderen zodat de stenen her-
gebruikt konden worden.

3) Vroeger werd wekelijks op het bordes 
van het gemeentehuis ‘het gebooi’ 
voorgelezen. Dat waren veelal aankon-
digingen, nieuwsfeiten en oproepen 
van gemeentewege. Onder burge-
meester Fasol werd ‘het gebooi’ tijdelijk 
nieuw leven ingeblazen in de vorm van 
een dubbelzijdig gemeenteinformatie-
blad met deze naam.

NISTELRODE - Het afbranden van een huis heeft nog steeds veel impact. Veelal is men blij als er geen doden zijn te betreuren ondanks het verlies van have en goed. 
Zelfs de vaak zo dierbare familiefoto’s en albums gaan soms verloren. Men is dakloos geworden en aangewezen op hulp van anderen. Op 7 juli 1915 werd buurtschap 
Kleinwijk getroffen door een grote brand. Het is goed om, na ruim 100 jaar, stil te staan bij wat ons dorp toen overkwam, hoe de (aard van die) hulp op gang kwam en 
dit te plaatsen in het kader van de tegenwoordige tijd waarin men zijn buurt soms nauwelijks kent en waarin Koning Willem Alexander in 2013 een oproep deed voor 
een participatiesamenleving.

‘Brand te Nistelrode’  

De tram in het centrum van Nistelrode. Het vermoeden was dat gloeiende vonken uit een juist 
gepasseerde tram de brand veroorzaakt hebben Bron foto: HeemkundeKring Nistelvorst

bedrijvig nistelrode

‘Schets kaart van den groote brand’

Oproepen 
herhaald 
middels 

‘het gebooi’

Nauwkeurig bijgehouden 
boekhouding
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veilig ondernemen is beter ondernemen

“We laten het wetboek op kan-
toor en gaan niet met het vin-
gertje wijzen, maar we gaan op 
gelijkwaardig niveau kijken hoe 
de huidige situatie is en hoe deze 
verbeterd zou kunnen worden”, 
legt Tjerk uit. Hij is werkzaam bij 
Brandweer Brabant Noord, af-
deling risicobeheersing. Samen 
met zijn collega’s maakt hij zich 
hard voor de brandveiligheid in 
onder andere onze gemeente. 

“We werken bijvoorbeeld samen 
met de gemeente als er een ver-
gunning wordt aangevraagd, wij 
gaan dan, aan de hand van wet-
ten en regels, kijken of dat kan 
op de manier zoals men dat wil 
zonder dat de brandveiligheid in 
gevaar komt.”

Maar Brandweer Brabant Noord 
zoekt de inwoners en onder-
nemers van Bernheze ook zelf 

op. “We hebben de Quickscan 
Brandveiligheid in het leven ge-
roepen om zo met ondernemers 
samen te kijken hoe het met de 
brand- en vluchtveiligheid in hun 
onderneming gesteld is.” Tijdens 
de Quickscan komt Tjerk of een 
collega langs. “Onder het genot 
van een bakje koffie gaan we in 
gesprek en daarna lopen we sa-
men een rondje door het pand. 
Dingen die ons opvallen bespre-

ken we, zowel de positieve als de 
negatieve dingen. Maar daarbij 
gaan we niet met het vinger-

tje wijzen, want de Quickscan 
Brandveiligheid zit niet vast aan 
allerlei wetten en regels.”

Bij de Quickscan Brandveiligheid 
draait het om het bewust worden 
van de gevolgen wanneer er een 
brandje uitbreekt in je eigen on-
derneming. “Stel er breekt brand 
uit in je bedrijf. Kunnen je per-
soneel, bezoekers en jijzelf dan 
veilig vluchten? Of heb je blus-

materiaal en de kennis daarvan 
om een klein brandje te kunnen 
stoppen?” Maar ook de conti-
nuïteit van het bedrijf komt ter 
sprake. “Kan een ondernemer 
nog wel verder werken na een 
brand? Wat komt daar allemaal 
bij kijken?”
Tjerk is al bij verschillende on-
dernemers in Nistelrode langs-
gegaan, waar de Quickscan po-
sitief ontvangen is. “Er was zelfs 
een ondernemer die zei dat hij al 
zijn medewerkers een bluscursus 
wilde geven. Super wanneer een 
ondernemer zich zo bewust is 
van de brandveiligheid!”

Wil je meer weten over de 
Quickscan? Mail dan naar 
risicobeheersing@brwbn.nl en 
geef ‘Quickscan’ op als onder-
werp. Op www.kvo-bernheze.nl 
vind je meer informatie over vei-
lig ondernemen.

NISTELRODE – Samen in gesprek om de brandveiligheid van je onderneming te vergroten, om zo onno-
dige slachtoffers en schade te voorkomen. Dat is waar het om draait met de Quickscan Brandveiligheid 
van Brandweer Brabant Noord in samenwerking met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bernheze. Al bij 
verschillende ondernemers in Nistelrode is Tjerk de Laat langsgeweest, om samen met de ondernemers 
op het bedrijventerrein in gesprek te gaan hoe zij de brand- en vluchtveiligheid kunnen vergroten.

Tjerk vertelde tijdens de ALV van de ondernemersvereniging over het Keurmerk
 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Eigenaar Robbie van der Wijst: 
‘Ons dorps denken, daar winnen we het in Amsterdam ook mee’

VAN KLEIN NAAR GROOT
Het begon zo’n twintig jaar gele-
den. Met een draaitafel, plaatjes 
en wat lampen gewoon een lek-
ker sfeertje neerzetten op feesten 
en partijen. Al snel werd Robbie 
van der Wijst steeds vaker ge-
vraagd. Er werd professionele 
apparatuur aangeschaft. “De 
spullen stonden gewoon bij ons 

thuis in de gang”, blikt Robbie 
terug. “Iedereen moest achter-
om, want door de voordeur kon 
je niet naar binnen.” Hoe anders 
is dat nu. Zo’n 500 lampen, 150 
speakers, 400 meter truss-de-
len, beamers, plasmamonitoren, 
projectieschermen, versterkers, 
cd-apparatuur, podiumdelen en 
honderden meters doek zijn in-

middels ondergebracht in de rui-
me RWP-loods.

COMPLEET IN GELUID, 
BEELD EN LICHT
RWP levert een compleet pakket 
aan professioneel geluid, beeld 
en licht. En of het nu gaat om 
een groots festival, een bedrijfs-
feest, een congres, een bruiloft, 

een concert of een kleinschalig 
verjaardagsfeestje: het moet in 
één keer goed. Daar is Robbie 
stellig in. “Ieder feest is voor de 
opdrachtgever uniek. Je geeft 
zo’n feest misschien maar één 
keer in je leven. Dan moet ge-
woon alles kloppen.” Dat is dan 
ook precies de kracht van Robbie 
en zijn team van ruim 12 geluid-, 
beeld-, lichttechnici en deejays. 
Want ook al zijn ze soms 24 uur 
achter elkaar in touw: ze stáán er 
en ze maken het waar.

DORPS
Ondanks de groei is één ding niet 
veranderd: het dorpse karakter. 
Laagdrempelig, gemoedelijk en 
bescheiden. Meedenken met de 
klant, aanpakken waar nodig. 
Kwaliteit leveren. En vooral: sfeer 
maken. Zorgdragen voor dat 
stukje beleving. Zoals Robbie zelf 
zegt: “Ons dorps denken, daar 
winnen we het in Amsterdam 
ook mee.”

BLIJ
Robbie gaat vaak zelf bij de klant 
langs om de locatie te bekijken, 
de mogelijkheden te bespreken 
en een plan op te stellen. Hij 
werkt met hetzelfde gemak voor 
grote evenementen- en arties-
tenbureaus als voor die particu-
lier met een tuinfeestje. Robbie’s 

drive zit vooral in het opbouwen 
en het perfect matchen van licht, 
beeld en geluid. Als alles samen-
komt in de juiste sfeer. Robbie, 
lachend: “Ja, daar word ik nou 
blij van.” 

www.rwponline.nl
Facebook: RWP Audio 
• Video • Lighting

Tekst: Anita van den Bogaart

Nistelrode 0412-612988
St. Oedenrode 0413-288787

Den Dungen
info@rwponline.nl
www.rwponline.nl

Het draait om 
bewust  worden 
van de gevolgen
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VACATURE
Allround Lasser Mig & TIG

(fulltime)

Chau� eur beschikking
over BE Rijbewijs

(parttime)

Voor meer informatie kijk op onze website www.rotecmetaal.com 
of neem contact op met Nick Ceelen; nick@rotecmetaal.com

Canadabaan 18C - 5388 RT Nistelrode - 0412-611 436
info@rotecmetaal.com - www.rotecmetaal.com

METAALBEWERKING OP MAAT!
Rotec metaal: 
precisiewerk en topkwaliteit

Met meer dan 25 jaar ervaring 
zijn wij in staat tot het leveren 
van precisiewerk en topkwaliteit. 
Variërende van eenvoudig plaat-
werk en klein constructie tot zeer 
specialistische plaatwerkcon-

structies en machinebouw.
Naast prototype en enkelstuk 
kunnen wij ook kleine series 
voor u realiseren.

Ook het assembleren en ontwer-
pen van uw producten behoort 
bij Rotec Metaal tot de mogelijk-
heden. Met onze nieuwe water-
straalsnijmachine zijn wij in staat 
om ieder gewenst materiaal tot 
20 centimeter dik te snijden. 
Een impressie van onze realisa-
ties vindt u op 
www.rotecmetaal.com.

Mocht u nog vragen hebben of 
een scherpe offerte willen, aarzel 
dan niet en neem contact met 
ons op.

Rotec Metaal is gespecialiseerd in het op maat vervaardigen van hoogwaardige metaalproducten voor 
de industriële sector waarbij kwaliteit en levertijd hoog in het vaandel staan. 
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vers verrassend Heerkens

Vers Verrassend Heerkens, een 
belofte die we alleen waar kun-
nen maken door echt elke dag 
ons uiterste best te doen. Voor 
bistro’s, lunchrooms, sportkanti-
nes, cateraars en instellingskeu-
kens. Ofwel dé foodprofessio-
nal die streeft naar de allerbeste 
kwaliteit groente en fruit.

Wij helpen in de voorbewerking, 
het wassen, snijden, portioneren 
en verpakken. Alles naar wens 
van de klant. Of het nu gaat om 
één kilo tomaten of honderd kilo 
gesneden komkommerschijf-
jes. Dit kunnen we garanderen 
dankzij de hypermoderne machi-
nes en het betrokken team van 
maar liefst 60 medewerkers. Dat 
gecombineerd met de constan-
te kwaliteit van ons uitgebreide 
assortiment groente en fruit én 
de aandacht voor een stipte en 
snelle levering is volgens ons het 
recept voor een tevreden klant!

Heerkens Groente en Fruit
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
www.heerkensagf.nl.

In 1999 besloten Gert-Jan en Mariëlle Heerkens om de groothandelsactiviteiten van Heerkens Groente 
en Fruit zelfstanding voort te zetten op industrieterrein Kleinwijk in Nistelrode. En met succes want 
dagelijks worden honderden restaurants, instellingen en bedrijfscateraars door Heerkens ontzorgt.

sis schoonmaak & Herstel Bv

We hebben het natuurlijk over 
SIS Schoonmaak & Herstel BV, 
een bedrijf dat zich voorname-
lijk richt op werkzaamheden na 
een calamiteit. Denk hierbij aan 
brand-, water-, explosie- en/of 
stofschades. Van de eerste be-
reddering tot reinigen, herstel-
len, drogen tot het verwijderen 
van onaangename geuren. 
De specialisten van SIS Schoon-
maak & Herstel kunnen dit als 
de beste. Zodra u een schade 
heeft, kunt u dat direct doorge-
ven via ons alarmnummer 085-
0441154. Zodra wij ter plaatse 
zijn, beoordelen wij de schade, 
stellen een werkplan op, vragen 
offertes aan voor herstel en zul-

len de betrokken instanties in-
schakelen. Tijdens de werkzaam-
heden onderhouden we nauwe 
contacten met uw verzekeraar, 
de schade-expert en/of con-
tra-expert en de ingeschakelde 
herstelpartners. Zo zorgen wij, 
dat u weer snel, goed en mooi 
op uw vertrouwde plek terug 
bent. “Niet voor niets zijn wij 
de Calamiteit Specialisten van 
Bernheze: SIS Schoonmaak & 
Herstel BV”.

Waardsestraat 24, 
5388 PP Nistelrode
0412-617 012
info@sisschoonmaak.com
www.sisschoonmaak.nl

Al bijna 23 jaar zit in Nistelrode een bedrijf dat u het liefst niet ziet komen. Maar als u ze echt nodig 
heeft, kunnen ze binnen enkele minuten aanwezig zijn. 

SALVAGE

Zodra u een schade heeft kunt u dat direct doorgeven via ons alarmnummer 085-0441154

Dé foodprofessional die streeft naar de allerbeste kwaliteit groente en fruit
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Week 10 (zie editie 7 maart)
Bedrijventerrein Heeswijk-Dinther
Week 11 (zie editie 14 maart)
Bedrijventerreinen Heesch

Week 12 (zie editie 21 maart)
Bedrijvig Loosbroek
Week 13
Bedrijventerrein nistelrode

Kijk voor het archief op
www.demooibernhezekrant.nl
Week 14
Bedrijvig Vorstenbosch.

Nog meedoen?
Neem dan contact op met je con-
tactpersoon bij DeMooiBernhe-
zeKrant en we gaan het regelen. 

Je kunt natuurlijk ook altijd mai-
len naar: 
verkoop@bernhezemedia.nl

BERNHEZE - Bernheze heeft vier bedrijventerreinen: ’t Retsel (Heeswijk-Dinther), Cereslaan (Heesch), De Beemd (Heesch) en Kleinwijk (Nistelrode). Loosbroek en Vorsten-
bosch doen ook niet onder aan deze bedrijvigheid en daarom zetten we in DeMooiBernhezeKrant, hét huis-aan-huis blad van Bernheze, bedrijvig Bernheze in de spotlights. 
Voor de inwoners van Bernheze, en met name voor de kernen zelf, is het erg leuk om een kijkje in de keuken te krijgen van hun bedrijventerrein en bedrijvigheid.

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

tweede  paasdag
geopend
van 11.00 tot 17.00 uurAkker zonwering

rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

MetMooIe paas-aCtIes 
Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Tweede PaasdagOpen zondag11.30-16.00 uur

Met mooie paasacties!

Volgende week 
in de krant 
Bedrijvig 

Vorstenbosch



  
Woensdag 28 maart 201846

Trainer Walter van Well, sinds 
een paar jaar hoofdtrainer van 
het aangepast judo bij Bu-
doschool Tanoshii/Conscius 
Sports, trok als voorbereiding op 
de Special Olympics in Doetin-
chem met Triveth van Pinxteren, 
14 jaar en woonachtig in Nistel-
rode, en Marco van Kaathoven, 
eveneens 14 jaar en afkomstig 
uit Oss, naar dit sfeervolle, spor-
tieve en goed georganiseerde ju-
dotoernooi in Purmerend.

Het toernooi was uitsluitend 
voor deelnemers in de niveaus 
3, 4 en 5. ‘Onze’ judoka’s kwa-
men uit in niveau 3 en waren 
verdeeld over twee leeftijd- en 
gewichtcategorieën.

Triveth van Pinxteren kwam uit 
in de poule -15 tot 60 kilogram 
en Marco van Kaathoven kwam 
uit in de poule -15 boven 100 
kilogram. Marco mocht als eer-
ste aan de bak en wist zijn eer-

ste twee wedstrijden met snelle  
Ippons te winnen, waarna Tri-
veth helaas zijn eerste wedstrijd 
verloren zag gaan, maar zijn 

tweede wedstrijd won met een 
Ippon. Na de pauze, waarin 
we mochten genieten van een 

mooie Aikido demonstratie, wist 
Marco maar liefst vijf wedstrijden 
met de volle winst af te sluiten. 
Triveth had het wat zwaarder en 

wist zijn eerste wedstrijd na de 
pauze wederom niet te winnen, 
maar de twee wedstrijden erna 
met een Wazari en een Ippon.
Na het eind van de dag mocht 
Marco van Kaathoven van de 
organisatie de eerste plaats in 
ontvangst nemen en Triveth van 
Pinxteren kreeg de derde prijs.
Gefeliciteerd met jullie eerste en 
derde plaats.

Op naar het Aangepast Judo-
toernooi op 23 april in Beverwijk 
tijdens de Special Needs World 
Judo Games georganiseerd door 
Special Needs Judo Foundation.

keurmerk veilig ondernemen Winkelgebied Heesch

Afgelopen week kwam de werk-
groep bij elkaar voor het officiële 
startmoment en voor het maken 
van concrete afspraken. In de 
werkgroep zitten, naast onder-
nemers, ook vertegenwoordi-
gers van politie, brandweer, de 
gemeente en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV). Het CCV verzorgt 
de professionele begeleiding van 

het traject. Op www.hetkeur-
merkveiligondernemen.nl kun je 
meer informatie vinden over het 
CCV en het Keurmerk.
Voor het behalen van het Keur-
merk heeft de werkgroep de 
hulp van de ondernemers in het 
winkelgebied van Heesch nodig. 
Vanaf 29 maart krijgen deze on-
dernemers persoonlijk bezoek 
van een lid van de werkgroep, 

met de vraag om een enquête in 
te vullen.

Waarom een enquête?
Het Keurmerk Veilig Onderne-
men heeft een startpunt nodig. 
En dat startpunt krijgt vorm door 
informatie over bijvoorbeeld 
(brand-)veiligheid, diefstal, van-
dalisme, uitstraling, hoe het  met 
stoepen en straten is gesteld. 

Maar ook jouw mening of idee-
en daarover zijn belangrijk. Dit 
kun je allemaal kwijt in de en-
quête.
Politie, brandweer en gemeente 
leveren eveneens een bijdrage 
om op die manier een totaal- 
plaatje te kunnen vormen. 
Alle gegevens komen bij elkaar 
en vormen de basis voor concre-
te acties welke we samen gaan 
aanpakken en uitvoeren. 
Het invullen van de enquête kost 
je slechts tien minuten van je tijd. 

Werk je mee aan een schoon, 
heel en veilig winkelgebied? 

Namens de werkgroep hartelijk 
dank! Mocht je geen enquê-
te hebben ontvangen of wil je 
graag andere informatie, mail 
dan naar winkelgebiedHeesch@
kvo-bernheze.nl.

HEESCH – In september 2017 organiseerde de Ondernemersvereniging Heesch een informatieavond 
over het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied (KVO-W). De aanwezige ondernemers waren 
enthousiast en wilden graag werken aan het behalen van het Keurmerk. Hierna is het een tijdje stil ge-
weest, omdat achter de schermen de voorbereidingen getroffen moesten worden om te kunnen starten 
met het werken naar het Keurmerk. En nu is het zover!

Pinksterfeesten nistelrode: ook voor Nisseroise ondernemers

Voor de ondernemers van Nis-
telrode is dan ook de oproep: 
‘Ondernemers, laat je zien’. On-
dernemend Nistelrode kan één of 
twee dagen hieraan mee doen. 
Geef een demonstratie, work-
shop of presenteer je bedrijf digi-
taal of live. Met elkaar laten zien 
wat je te bieden hebt en wat Nis-
telrode te bieden heeft. 

Plein ’t Laar
… een sfeervolle inrichting door 
de Nisseroise ondernemers opge-
zet;
… kramen of grondplaatsen;

… koffie en thee voor de on-
dernemers (en vooruit...ook een 
koekje erbij).

Het plein heeft ondernemers als 
het Kruidvat en Fietsplus Rini en 
de boekenbeurs van de Lions-
club. De organisatie: “Vorig jaar 
hebben zich daar ondernemers 
uit Nistelrode weer laten zien en 
het was heel gezellig. 

Dit jaar werken we met kramen 
en indien nodig nog enkele klei-
ne tenten, voor als je apparatuur 
niet in de buitenlucht kan blijven. 

Ook hebben we dit jaar een leu-
ke activiteit op het plein.”
Wil je meer informatie of wil je je 
opgeven voor het Ondernemers-

Plein Nistelrode? Mail dan naar 
pr@pinksterfeestennistelrode.nl 
of kijk op 
www.pinksterfeestennistelrode.nl.

NISTELRODE - Pinksterfeesten Nistelrode is een feest voor iedereen. Net zoals de bezoekers elk jaar 
de Pinksterfeesten weer vinden, zo hebben we ook kraamhouders vanuit alle windstreken. “Zo ook in 
editie Pinksterfeesten Nistelrode 2018, er hebben zich al veel kraamhouders voor de braderie opgege-
ven, met veel diversiteit; dat kunnen we je al beloven”, meldt de organisatie. “Ook zal er het Nisserois 
OndernemersPlein weer komen, echter dit keer zonder grote tent, zodat het meer in het geheel past.”

negentiende aangepast judotoernooi in Purmerend
PURMEREND/BERNHEZE - Afgelopen zondag trok Team Tanoshii/Conscius Sports met twee Judoka’s 
naar Purmerend voor deelname aan het negentiende Aangepast Judotoernooi, georganiseerd door JC 
Kadijkeroog en SV Kodokan.

budo

Wedstrijden met snelle 
ippons geWonnen

Mario Supersize Lasertechniek Nederland
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Door deze belangrijke zege blijft Heeswijk 
aansluiting houden met de middenmoot 
en kan het met vertrouwen uitkijken naar 
het bezoek van EVVC volgende week. 
Deze derby levert altijd mooie wedstrij-

den op, dus dat zal deze editie niet an-
ders zijn. 
Nadat de paaseieren gevonden zijn, is ie-
dereen dan ook van harte welkom om dit 
spektakel te komen aanschouwen!

max sluiter schiet 
Heeswijk voorbij margriet
Margriet – Heeswijk (1-2 winst)

HEESWIJK/OSS - Op de eerste zondag waarop de lente voelbaar was ging voor het 
team van trainer Marc van de Ven ook figuurlijk de zon weer schijnen. Na een gelijk- 
opgaande eerste helft met weinig kansen, schakelden de blauw-witten na rust een 
tandje bij en behaalden zo een broodnodige overwinning. Grote man voor Heeswijk 
werd Max Sluiter die de gasten met twee fantastische doelpunten op voorsprong 
schoot. Vlak voor tijd maakte Rob Ooms nog de 1-2, maar de zege kwam hiermee 
niet meer in gevaar.

Max Sluiter grote man bij Heeswijk aan de bal  Foto: Hans Heesakkers

voetbal

De uitslagen van zondag waren mooie 
resultaten, zeker gezien de competitie. 
Spirit: tweede plaats. Lindsey: vierde 
plaats. Maud: elfde plaats. Lise: zevende 
plaats. Emeralds: tweede plaats. Miracle: 
tweede plaats. Twister: tweede plaats. 
Diamonds: vierde plaats. Guusje: twee-
de plaats. Maxime: eerste plaats. Jade: 
derde plaats. Untouched: eerste plaats. 
Touch: tweede plaats. Inspiration: eerste 
plaats.

Zondag DV X-perience
Zondag ging een gedeelte van de ver-
eniging dansen op het toernooi van DV 
X-perience in Helmond. Bij de Solo juni-
oren sportklasse behaalde Lise met 279 
punten de derde plaats, Lindsey behaal-
de met 281 punten de tweede plaats en 

ook danste Pip in dezelfde categorie en 
met 261 punten kwam zij op de vijfde 
plaats. Maud kwam met 273 punten op 
de vierde plek.
De Minigarde danste ook weer prachtig 
en kreeg 221 punten en stond daarmee 
op de eerste plaats. Miracle en Melody 
kwamen in dezelfde categorie uit. Mi-
racle kreeg 277 punten, wat goed was 
voor een mooie eerste plaats. Melody 
haalde 258 punten en behaalde daarmee 
de derde plaats. De Trolls stalen ook de 
show en met 230 punten behaalden zij 
de eerste plek. Spirit kwam uit in de cate-
gorie Show Modern Junioren Sportklasse 
en haalde 274 punten, goed voor een 
eerste plaats. In het middagprogramma 
danste alleen Sascha en met 268 punten 
behaalde zij de eerste plaats.

sascha van munster nummer een

NISTELRODE – Twee toernooien, een internationaal toernooi in Kelmis in België met 
maar liefst drie keer internationaal de beste met een eerste prijs gejureerd; Maxime, 
Untouched en Inspiration. In Helmond was een Nationaal Danstoernooi waar vijf 
eerste plaatsen behaald werden; Minigarde, Miracle, De Trolls, Spirit en Sascha van 
Munster sloten deze dag af met het hoogst haalbare.

dansen

De dansers komen steeds dichterbij het Nederlands Kampioenschap Foto: Marcel van der Steen

Het is dit jaar voor de eerste keer dat het 
toernooi met Pasen wordt gehouden. De 
vorige 19 edities vonden plaats op de twee 
dagen na Hemelvaart. Deze keer zullen er 
voor het eerst meisjes aan het toernooi 
deelnemen in de categorieën MO-17, 
MO-15 en MO-13. De jongens spelen in 
de categorieën JO-9 tot en met JO-19.

Vrijdagavond arriveren de buitenlandse 
teams die worden ondergebracht op slaap-
plaatsen in de regio. Het toernooi wordt 
geopend met een vlaggenparade tijdens 
de rust van de wedstrijd FC Oss-Telstar. 
De deelnemers kunnen deze wedstrijd te-
gen een gereduceerd tarief bijwonen.

De poulewedstrijden beginnen iedere dag 
zo rond de klok van 9.00 uur, het toer-
nooi eindigt op paaszondag rond de klok 
van 17.00 uur. 

Blijf op de hoogte via 
www.rksvprinsesirene.nl.

20e editie Top oss cup
NISTELRODE - Paaszaterdag en paaszondag gaat de 20ste editie van het internationaal 
jeugdtoernooi om de TOP Oss Cup van start. Zo’n 170 teams uit Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, België, Denemarken en Nederland zijn dan actief op de sportcomplexen van 
Cito, Prinses Irene, Ruwaard en SV Top. In samenwerking met Euro-Sportring nemen 
deze vier verenigingen de organisatie van het toernooi voor hun rekening.

R.K.S.V. PRINSES IRENE  Nistelrode
VOETBAL - KORFBAL
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Niet zonder succes: veel Hee-
sche badmintonners wisten de 
poulefase te overleven en door 
te stromen tot de finalerondes. 
Zes spelers wisten zelfs prijzen 
in de wacht te slepen. In de U12 
waren het Sjao Jacobs en Aiara 
Koks die het tot de finale wisten 
te schoppen. Sjao knokte zich 
knap naar de eindstrijd in het en-
kelspel, waar Aiara dat met haar 
partner deed in het dubbelspel. 

In de U15 maakten Meike Brug-
man en Marnix Reijs indruk. Mei-
ke bereikte zowel in het dubbel 
als gemengd dubbelspel de eind-
strijd om de prijzen. In het dub-
belspel stapte ze als winnaar uit 

de ring, waar ze in het gemengd 
dubbelspel, samen met Marnix, 
haar meerdere moest erkennen 
in de tegenstander.

In de categorie voor de oudste 
jeugd, de U18, wisten Mirne 
Hoeks en Anne Ruijs prijzen in 
de wacht te slepen. Mirne won 
het dames enkelspel, en schopte 
het samen met Anne tot de fi-
nale.

Meer over de Heesche badmin-
tonners, hun prestaties en het 
HBV Open Jeugd Toernooi is te-
rug te vinden op de website van 
de Heesche Badminton Vereni-
ging: www.hbv-heesch.nl.

HBv ook in 
eigen huis succesvol

HEESCH - Afgelopen zondag organiseerde de Heesche Badminton 
Vereniging voor de zevende keer haar HBV Open Jeugd Toernooi. 
Ruim 90 jeugdspelers van 15 verschillende verenigingen uit de re-
gio reisden naar sporthal ’t Vijfeiken in Heesch af om daar te strijden 
voor de dagprijzen en de Hebris.nl Wisseltrofee voor de best preste-
rende club. Waaronder ook veel Heesche spelers.

badmintonmike wint beide manches 
tijdens emX Quads in oss

In Oss hadden de vrijwilligers 
weer uitstekend werk geleverd 
en lag circuit ‘De Witte Ruysheu-
vel’ er optimaal geprepareerd bij. 
Ook waren de weersomstandig-
heden ideaal en niets stond een 
mooi sportweekend in de weg. 
De rijder uit Heesch zette op 
zaterdag meteen de toon door 
in zowel de vrije training als de 

tijdtraining de snelste tijd op de 
klokken te zetten. Hierdoor kon 
van Grinsven met veel vertrou-
wen beginnen aan de kwalifica-
tierace en ook deze wist hij met 
een ruime voorsprong winnend 
af te sluiten.

“Het was heel erg mooi om hier 
in Oss voor eigen publiek te win-

nen. Graag wil ik alle sponsoren 
en supporters bedanken voor 
hun komst”, aldus een zeer te-
vreden Mike.
Daguitslag EMX Quads Oss
1. Mike van Grinsven 50 pnt.
2. Davy de Cuyper 42 pnt.
3. Joe Maessen 37 pnt.
4. Jan Vlaeymans 36 pnt.
5 Roman Gwiazda 30 pnt.

OSS/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team heeft tijdens de eerste wedstrijd meetel-
lend voor het Europees kampioenschap in Oss beide manches op zijn naam weten te schrijven. Hierdoor 
won hij de wedstrijd en is hij de eerste leider in het kampioenschap van 2018.

quad rijden

HEESWIJK-DINTHER - Op 24 en 
25 maart waren de regiofinales 
van D1, divisie 4 en divisie 5 in 
Valkenswaard. Dertien turnsters 
hadden zich hiervoor geplaatst. 

Op zaterdag kwamen de turn-
sters van D1 en divisie 4 in actie. 
In de ochtend was het de beurt 

aan Sacha en Renske. Beide be-
gonnen sterk op vloer en sprong! 
Helaas werd Renske daarna ziek. 
Sacha wist op balk een 15.00 
punt te behalen en werd hier-
door zelfs tweede! In de middag 
waren Nikki, Marith, Nina, Fam-
ke en Sophie aan de beurt, ook 
zij lieten mooie oefeningen zien! 

Nikki behaalde een 13.50 op 
vloer en Marith een 13.60 punt 
op sprong. Als laatste mochten 
Lieke, Siena, Jelke en Joyce aan 
de bak. 
Siena en Lieke begonnen beiden 
sterk aan de wedstrijd. Helaas 
ging de balk bij Lieke iets min-
der. Siena behaalde een knap-
pe vijfde plaats! Joyce en Jelke 
turnden een keurige wedstrijd. 
Jelke kwam net te kort voor een 
podiumplaats, maar werd knap 
vierde.

Op zondag was het de beurt aan 
divisie 5. Merel turnde voor het 
eerst een mooie half in half uit 
over pegasus en Isabelle blonk 
met een 12.05 punt uit op vloer. 
Merel behaalde een vijftiende 
plaats en Isabelle won zelfs een 
zilveren medaille!

Twee keer zilver voor sine-cura!turnen
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“In de kwalificatieheat en eer-
ste manche maakte ik een fout 
bij de start. Omdat ik toen nog 
op de startplaat stond, had ik 
teveel wielspin en moest ik bei-
de keren van rond de twintigste 
plaats terug naar voren komen. 
In de tweede manche was mijn 
start vele malen beter en kon ik 
het tempo van de rijders voor mij 
goed volgen. 

Ik had de indruk dat ik iets snel-
ler was dan Gajser en Febvre, 
maar uiteindelijk kon ik ze niet 

passeren. In de slotfase kwam 
van Horebeek nog dichterbij 
maar ik heb hem erachter weten 

te houden’’, vertelt een tevreden 
Glenn Coldenhoff.
Over twee weken gaat het kam-
pioenschap verder in het Itali-
aanse Arco di Trento, maar eerst 
zal Glenn op Tweede Paasdag 
deelnemen aan de tweede wed-
strijd om de Dutch Masters of 
Motocross in Oldebroek.

Daguitslag Grand Prix Spanje: 8 
Glenn Coldenhoff 24 Pnt.
Tussenstand wereldkampioen-
schap MXGP: 6 Glenn Colden-
hoff 79 Pnt.

Op deze gezellige avond, wer-
den door de vereniging de vol-
gende hints gegeven omtrent de 
vrijwilliger. Bestuur TC Telro:
de vrijwilliger van dit jaar tennist 
al jaren bij onze club. Is deze vrij-
williger een man of een vrouw? 
Misschien een hint als we zeg-
gen dat deze vrijwilliger in een 
gezelligheidscommissie zit! Dat 
deze vrijwilliger van oorsprong 
uit Nistelrode en heel direct en 
‘to the point’ is. Sportief en fa-
natiek is en komt tijdens toer-
nooien graag naar andere leden 
komt kijken. Deze vrijwilliger is 
nooit te beroerd om te helpen!
Het is een bezige bij met club-
gevoel! Deze vrijwilliger houdt 
van Quizzen. Deze vrijwilliger 
kan wel een opsteker gebruiken, 
vandaar deze nominatie in het 
bijzonder. Deze vrijwilliger kan 
vanwege blessure al maanden 
niet tennissen. Deze vrijwilliger 
zoekt nog een leuke baan!

Zij zit al jaren in de recreatiecom-
missie. Deze vrijwilliger zet vaak 
hele leuke avonden in elkaar met 
iedere keer weer verrassende ac-
tiviteiten (net zoals deze avond). 
Deze vrijwilliger is op de woens-
dagochtend-hussel aanwezig 
ondanks dat hij/zij zelf niet kan 
spelen. Dus reden genoeg om 
deze vrijwilliger eens in het zon-
netje te zetten.”

Al zijn er natuurlijk veel leden/
vrijwilligers die een dergelijke 
prijs verdienen, dit neemt dit niet 
weg dat Corrie erg verrast was 
en trots is op deze waardering. 
Corrie ontving een mooie bos 
bloemen en een bronzen beeld-
je. 

vrijwilliger van het jaar 
2017: corrie soetekouw

NISTELRODE - Op zaterdag 24 maart werd er bij TC Telro de vrij-
willigers- en sponsoravond georganiseerd. Gelukkig zijn er veel 
vrijwilligers die jaarlijks met veel inzet voor de vereniging werken. 
Als dank worden alle vrijwilligers en sponsoren eenmaal per jaar 
uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Op deze avond is Corrie 
Soetekouw tot ‘Vrijwilliger van het jaar 2017’ verkozen. 

Prinses irene behaalt gelukkige overwinning

Prinses Irene begon zonder Ro-
bin Walk en ook zonder Mar-
tijn van Vught. In de zestiende 
minuut ging een vrije trap van 
Willem den Dekker aan iedereen 
voorbij en belandde op de bui-
tenkant van de paal. De kansen 
waren schaars, al was Erp dicht-
bij een goal na een machtige uit-
haal van Toon Barten. 

De Nistelrodenaren hadden rond 
de 40e minuut nog een aardige 
kans, maar Tim van de Brand liet 
zien dat koppen niet echt zijn 
ding is; ruststand 0-0.

In de tweede helft klopte Luuk 
van der Steen Koen Bollen in 
een luchtduel en kopte de bal 
achter de doelman; 0-1. In de 
52e minuut kwam er meer elan 
en strijdlust. In de 71e minuut 
kwam Prinses Irene langszij, van 

Vught werd goed aangespeeld 
door Bollen en schoot raak. Een 
paar minuten later werd Van 
den Brand met een mooie pass 
bediend. De beste kans voor 
Erp was in de 81e minuut voor 
Willem den Dekker, die over 

het doel schoot. In de 87e mi-
nuut pakte Prinses Irene alsnog 
de drie punten. Gijs van Erp wist 
Wibe van Rooij in de diepte te 
vinden en liet doelman van de 
Akker kansloos. Winst voor Nis-
telrode!

NISTELRODE - Prinses Irene won in een matige wedstrijd met 2-1 van Erp. Jeroen Bekkers werd gehul-
digd voor zijn 250e wedstrijd in het oranje vlaggenschip. Het was niet geheel terecht dat Prinses Irene 
er met de zege vandoor ging. Een gelijkspel of zelfs een overwinning van Erp zou niet onverdiend zijn 
geweest. In een wedstrijd, waarin scheidsrechter Van Daal de uitblinker was, ging men de rust in bij een 
0-0 ruststand. Meteen na rust scoorde Erp via Luuk van der Steen. Prinses Irene pakte de overwinning 
door doelpunten van Martijn van Vught en Wibe van Rooij.

voetbal

WHv wint van directe concurrent scv’58

WHV kreeg al in het begin en-
kele goede kansen, maar de vele 
meegereisde supporters moes-
ten wachten tot de twintigste 
minuut voordat WHV het goede 
spel bekroonde door de 0-1 te 
scoren. Na wederom goed druk 
zetten voorin maakte de thuis-
ploeg een fout achterin en was 
het Roel Lunenburg die de bal 
panklaar legde voor Yorick van 
de Rakt, die zich geen moment 
bedacht en de 0-1 in het doel 
schoot. De geel-blauwen wa-
ren de weg kwijt en WHV kreeg 
daardoor nog enkele goede kan-

sen, maar Roel Lunenburg en 
Thijs Lunenburg wisten het net 
niet te vinden, 0-1 ruststand. Na 
rust vielen de goals vliegensvlug. 
Thijs Lunenburg scoorde prach-
tig met een lob over de doel-
man; de assist kwam van Teun 
van Mil en een paar minuten la-
ter leek de wedstrijd beslist toen 
Yorick van de Rakt de mooiste 
van de middag maakte, 0-3. Wie 
echter dacht dat de wedstrijd 
beslist was kwam bedrogen uit. 
In de 54e minuut kregen de Vel-
penaren een strafschop en deze 
werd door topscorer Pascal van 

Thiel benut, 1-3. SCV’58 rook 
nog een kansje en het daarop 
volgende kwartiertje hadden de 
bezoekers het moeilijk met het 
aanvallende spel van de oppo-
nent. Pas tien minuten voor tijd 
kwam WHV onder de druk uit 
en kreeg een paar goede kansen 
om de wedstrijd te beslissen. 

Echter, doelpunten vielen er niet 
meer en WHV ging verdiend 
met de drie punten naar huis, 
waardoor het aansluiting houdt 
met de grote middenmoot in de 
5e klasse.

LOOSBROEK - In een goede wedstrijd heeft WHV verdiend gewonnen van SCV’58 uit Velp. Vanaf het 
begin werd er door WHV druk gezet op de verdediging van de gastheren, die het daarmee duidelijk 
moeilijk hadden en niet de kans kregen om van achteruit op te bouwen. 

voetbal
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glenn coldenhoff handhaaft 
zesde plaats in het Wk mXgP
SPANJE/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team handhaaft zich op een goede 
zesde plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap MXGP. Tijdens de derde wedstrijd in het 
Spaanse RedSand kwam Coldenhoff in de eerste manche van rond de twintigste plaats terug naar een 
elfde positie. In de tweede manche was zijn start vele malen beter en kon hij het hoge tempo van de 
rijders voor hem goed volgen. Dit leverde hem een zevende plaats op waarmee hij achtste werd in het 
dagklassement.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

iedere keer Weer 
verrassende 
activiteiten
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korfbalsters blijven in topklasse

Snel uit de startblokken
Peelkorf en Prinses Irene begon-
nen met gelijke kansen maar Prin-
ses Irene was duidelijk de scherp-
ste. Meteen in de eerste twee 
aanvallen was Maddy trefzeker 
en schoot tweemaal raak. Lin-
da kreeg verdiend een strafworp 
mee, waardoor Laura van de Ven 
de derde voor Prinses Irene kon 

binnengooien. Pas op dat mo-
ment kwam Peelkorf in de wed-
strijd en knokte zich terug tot 3-3. 
Laura legde een vrije bal binnen 
en opnieuw was Maddy scherp 
van afstand. Sanne deed er nog 
een schepje bovenop door te sco-
ren, en ook Hilde liep op snelheid 
haar dame voorbij en kon de bal 
binnen leggen. Met een 9-8 ach-
terstand werd er gerust.

Best of three
Meteen na rust kreeg Prinses 
Irene een strafworp mee, Evy 
gooide deze binnen. De net in 
het veld gekomen Lotte wist wat 
ze doen moest en schoot van 
afstand raak. Met een tactische 
zet van coach Theunisse kwam 
na de vakwissel Lotte opnieuw 
in de aanval erin. De Peelkorf 

ging vol in de verdediging waar-
door Linda vrijgespeeld werd 
en de bal kon binnen leggen. 
Maddy was niet te stoppen en 
schoot opnieuw de bal door 
het gele mandje. Het scorebord 
stond ondertussen op 12-18, 
en er leek niks meer mis te kun-
nen gaan met nog acht minuten 
te spelen. Maar niets was min-
der waar. Peelkorf liet zien wat 
ze waard was en scoorde nog 
driemaal achter elkaar. Maar 
de overwinning werd definitief 
veilig gesteld door een afstand-
schot: 16-19.

Prinses Irene mag zich de ‘best 
of three’ noemen, waardoor 
klassebehoud een feit is. Prinses 
Irene speelt dus ook volgend jaar 
weer in de topklasse.

NISTELRODE/YSSELSTEYN - Met een goed gevulde oranje tribune speelde Prinses Irene de allesbeslis-
sende wedstrijd voor klassebehoud. Tegen de verhoudingen in werd er met een stand van 9-8 gerust. 
Na rust was het letterlijk alles of niets en ging Prinses Irene vol voor de overwinning. Lotte had de 
smaak te pakken en viel doeltreffend in. Uiteindelijk werd de winst richting Nistelrode getrokken en 
was de eindstand 16-19.

BernHeze sPorTieF

de oPlossing

Team 181 organiseert de spon-
sordiners om geld op te halen 
voor stichting Roparun. Deze 

stichting besteedt het bedrag 
aan palliatieve zorg, de zorg voor 
mensen met kanker die niet meer 

kunnen genezen. Het motto van 
stichting Roparun is ‘Leven toe te 
voegen aan de dagen, waar geen 
dagen kunnen worden toege-
voegd aan het leven’.

Bjorn Smits, eigenaar van ’t Tun-
neke, had zijn restaurant beschik-
baar gesteld voor het tweede 
sponsordiner. Naast drie ervaren 

medewerkers, was de bediening 
(en de afwas) in handen van 5 
leden van Running Team Bernhe-
ze. De 50 gasten werden door dit 

enthousiaste team getrakteerd 
op een overheerlijk driegangen-
diner. Echt een geslaagde avond 
waar iedereen met veel plezier op 
terugkijkt. Een hartelijk dank je 
wel voor Bjorn, alle medewerkers 
en natuurlijk de gasten!

Op 4 april staat het laatste spon-
sordiner gepland, deze keer bij 
het Bomenpark in Heesch. Er 
zijn helaas geen stoelen meer te 

reserveren. Vind je het leuk om 
team 181 te volgen tijdens de 
voorbereiding en de uiteindelijke 
tocht? Houd dan Facebook en 
DeMooiBernhezeKrant goed in 
de gaten.

volg ons via facebook team 181

Running Team Bernheze: sponsordiner ‘t Tunneke 
Wederom een succesvol sponsordiner voor team 181

HEESCH – Het tweede sponsordiner van Running Team Bernheze vond 19 maart plaats 
bij ’t Tunneke. Wederom een heerlijke en gezellige avond, waarbij zowel de gasten als de 
leden van team 181 met een goed gevoel naar huis gingen.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens 
de jaarvergadering van Zwem- 
en Waterpolovereniging Gorgo 
zijn er weer verschillende leden 
in het zonnetje gezet. 

Rob Juijn, Patrick van den Broek 
en Christ van Leijden vierden 
hun 40-jarig jubileum. Daar-
naast waren enkele leden: Pim 

van Uden, Mark verstegen, Roel 
Verstegen, Bart Aerts, Willem 
van der Pol en Dora van Uden, 
25 jaar lid. Uit handen van voor-
zitter Robin Brugmans werden zij 
gehuldigd met mooie woorden, 
een speldje en een bos bloemen. 

Hopelijk blijven deze fanatieke 
zwemmers nog lang lid.

jubilarissen gorgo

V.l.n.r.: Nanda, Rob, Sjaan, Christ en Patrick

nisserois golf kampioenschap

We willen dit jaar alle golfende 
inwoners van Nistelrode uitno-
digen, maar ook die niet in Nis-
telrode woonachtig zijn, maar 
hier wel zijn geboren/getogen. 
Om 11.00 uur wordt er gestart 
en hopelijk is iedereen dan weer 
om uiterlijk 16.30 uur binnen. De 
prijsuitreiking staat gepland om 
18.00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- 
per persoon en hiervan wordt 
het prijzenpakket samengesteld. 
Dit is inclusief achttien holes 
greenfee, koffie/thee met cake 
bij binnenkomst en een luxe 
lunch op de baan. Natuurlijk is er 
de mogelijkheid om aansluitend 

aan de prijsuitreiking een vier-
gangenamusediner te genieten. 
Het totale inschrijfgeld bedraagt 
dan € 80,- per persoon. Genut-
tigde consumpties zijn wel voor 
eigen rekening. Met betrekking 
tot consumpties is het beleid van 
The Duke gewijzigd en in tegen-
stelling tot andere jaren zullen 
consumptiebonnen aangekocht 
dienen te worden. Het op re-
kening zetten is niet mogelijk 
tijdens de kampioenschappen. 
Ken je nog golfers die mee willen 
doen? Zeg het dan voort, want 
gehoopt wordt op een mooi aan-
tal deelnemers! 
Je dient je inschrijving voor 12 
mei te sturen naar het emailadres

nisseroisgolfkampioenschap@
gmail.com. 
Met vermelding van je naam, je 
geslacht, NGF Handicap/GVB en 
of je wel of niet deelneemt aan 
het amusediner. 
Tot dan! Willy Langenhuijzen en 
Jos Exters.

NISTELRODE - Het 28e ‘Nisserois Golf Kampioenschap’ wordt op woensdag 16 mei gespeeld op busi-
nessclub The Duke. Gezien de reacties en gezelligheid van vorig jaar wordt er op meerdere holes tege-
lijk gestart; HCP 0-24 Strokeplay en HCP 24,1 - 36 Stableford (HCP 36,1 – 54 starten op 36).
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vorstenbossche biljartkampioen 2018: William van daal

VORSTENBOSCH - William van Daal werd op vrijdagavond 23 maart tijdens een spannende finale Vor-
stenbossche biljartkampioen 2018. 

William kwam uit tegen Luuk Somers. Harrie van Dommelen verloor van Theo Hurkmans in de strijd 
om de derde plaats. Een week lang was cafe de Schaapskooi het biljartpaleis en streden 85 spelers om 
de felbegeerde beker. Een bijzonder toernooi, want het was de 20e keer dat dit georganiseerd werd. Zie 
voor alle uitslagen www.vbk1994.nl. 1e plaats: William van Daal. 2e plaats: Luuk Somers. 3e plaats: Theo 
Hurkmans. 4e plaats: Harrie van Dommelen.

V.l.n.r.: Vorstenbossche Biljartkampioenen 2018; Harrie van Dommelen, 
Theo Hurkmans, Luuk Somers en William van Daal Foto’s: Jo van den Berg

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online

BetrokkenActueel Nieuws

www.mooibernheze.nl
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dames dos’80/olympia’89 
laten geen steek vallen

Moeizaam
Groesbeek kwam brutaal uit de 
startblokken en wist in de aan-
vangsfase een 1-3 voorsprong te 
nemen. Langzaamaan wisten de 
Heesche dames het heft in han-
den te nemen. Maar echt afstand 
nemen lukte maar niet. Na twin-
tig minuten hielden beide ploe-
gen elkaar nog volledig in even-
wicht, 6-6. In de laatste minuten 
van de eerste helft werd er een 
gaatje geslagen in Heesch’ voor-
deel, 12-9 bij rust.

Nog even wisten de gasten uit 
Groesbeek aan te klampen, maar 
na tien minuten in de tweede helft 
tapte DOS’80 uit een heel ander 
vaatje. Met veel inzet en uitge-
speelde aanvallen scoorden alle 

speelsters hun doelpunten. Van-
uit de tweede lijn wist Sabine van 
Nistelrooij drie maal achtereen 
het net te vinden. Jeugdspeelsters 
Britta Schoones en Carlijn Klein-
penning draaiden moeiteloos 
mee in het goed geoliede team 
van coach Jan van Munster.

Beslissingswedstrijd
Alle pijlen zijn nu gericht op 8 
april. De beslissingswedstrijd te-
gen Avanti begint om 14.15 uur 
in sporthal Dillenburg, Cees van 
Delftstraat 2 in Drunen. In de 
allerlaatste wedstrijd zal DOS’80 
moeten winnen om een achter-
stand van één punt om te buigen 
naar een voorsprong van één 
punt om zich als kampioen te la-
ten huldigen.

HEESCH - In een bomvolle sporthal ’t Vijfeiken in Heesch maakten de dames van DOS’80 geen fout 
tegen Groesbeeks Glorie. Pas in de tweede helft was het verzet van de handbalsters uit Groesbeek ge-
broken en liep DOS’80 uit naar een ruime overwinning van 31-19. Nu kan DOS’80 zich gaan opmaken 
voor de kampioenswedstrijd tegen Avanti.

handbal

Britta Schoones 
 Foto: Ruud Schobbers

De mannen van HVCH-trainer 
Maarten van Vugt raakten er niet 
door van slag maar namen het 
heft direct in handen en drongen 
Nemelear terug op eigen helft. 
In de 21e minuut leverde dat de 
gelijkmaker op toen rechtsach-
ter Yannick v.d. Berg uitstekend 
voorzette en Moustafa Seddiqi 
beheerst de 1-1 binnen schoot. 
HVCH-spits Lars van Lee had 
nog voor rust de mogelijkheid 
om de blauw-witten op voor-
sprong te schieten maar dat luk-
te net niet. 
Direct na rust pakte HVCH de 
zaken voortvarend aan en in de 
47e minuut knalde Yannick v.d. 
Berg vanaf 25 meter snoeihard 

op de lat boven Nemelaer-doel-
man Kamile de Jonge. In de 69e 
minuut zette HVCH een perfec-
te aanval op, waarbij Samuel 
Eleonora de diepte in werd ge-
stuurd en deze een prima voor-
zet gaf op spits Lars van Lee die 
uitstekend afrondde: 2-1. Enkele 
minuten later kon de beslissing 
in de wedstrijd al vallen toen 
Eleonora door het centrum werd 
weggestuurd. Oog in oog met 
de Nemelaer-doelman bleek die 
echter de sterkste en ging de 
wedstrijd nog niet op slot. Toen 
de uitstekend leidende arbiter 
Senders het laatste fluitsignaal 
gaf was HVCH terecht spekko-
per en is nu zelfs koploper in 1C.

HvcH naar 
verdiende zege op nemelaer

HEESCH - HVCH heeft gistermiddag volkomen verdiend de 3 punten 
in Heesch gehouden. In de eerste minuten van de wedstrijd leek het 
daar niet op uit te draaien omdat Nemelaer zeer fel aan de wedstrijd 
begon. In de 3e minuut had dit al resultaat toen de verdediging van 
de Heeschenaren zich in de luren liet leggen en middenvelder Luuk 
Vermeer van de gasten de 0-1 op het scorebord zette. 

voetbal

Foto: Ruud Schobbers

slamdunk ‘97-Bv rush
HEESCH - Het was een span-
nende wedstrijd van het begin 
tot het einde! Rush is de koplo-
per en Slamdunk staat zesde in 
de competitie. 

Heesch ging niet zo best van 
start maar bij Rush liep het ge-
lukkig ook niet zo goed! Het 
tweede kwart begon het te lo-
pen bij Heesch en men had goe-

de aanvallen, vele scores van 
Rafael en Jelle en scores van Tim 
en Robbe. Er werd zowaar uitge-
lopen op Rush; ruststand 35-23! 
Jammer voor Heesch, maar Rush 
was warm geworden en ging 
echt beter spelen en bij Heesch 
vielen de scores niet maar werd 
er supergoed verdedigd door 
met name Elsa, Bjorre en Elina. 
Helaas liep Rush uit naar 40-54. 

Rush heeft verdiend gewon-
nen met 54-66, maar Slamdunk 
heeft ook super gespeeld!

Interesse in deze sport? Ben je 
groot of klein, tussen de zes en 
de dertien jaar? Kom dan ge-
woon eens meetrainen op 
woensdagavond van 17.45 tot 
19.15 uur, in sporthal ‘t Vijfei-
ken. Basketbal is voor iedereen!

basketbal
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donderdag 29 maarT
elementenleer
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

start: jeu de boules seizoen 
kBo-dinther
Raadhuisplein 21b 
Heeswijk-Dinther

studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

crazy Bingoavond
De Stuik Vorstenbosch

Film: Waterboys
CC Nesterlé Nistelrode
PagIna 31

vrijdag 30 maarT
reiki 3a
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Puur zang’s Passion
Sint Antoniuskerk Loosbroek

zaTerdag 31 maarT
Top oss cup
Sportpark De Schellen Nistelrode
PagIna 47

Workshop grande Boltaart
Creatief & Lekker Nistelrode

Benefiet Festival voor FTd
CC De Pas Heesch

zondag 1 aPril
1e Paasdag

Hullie Paaseikesfestijn
Hullie Uden
PagIna 23

Top oss cup
Sportpark De Schellen Nistelrode
PagIna 47

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

kaarten vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 2 aPril
2e Paasdag

Hullie Paaseikesfestijn
Hullie Uden
PagIna 23

lentemarkt
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
PagIna 14

Bernheze atelierroute
Bernheze
PagIna 1 En 7

internationaal 
accordeonfestival
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode
PagIna 12

Bevers steencentrum 
geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
PagIna 34

dag van het landschap 
wandelexcursies
Bernheze

op stap met de boswachter
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PagIna 12

open: van kessel open haarden
Bedafseweg 14 Uden
PagIna 45

opening nieuwe kanoroute
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Puur zang’s Passion
Sint Antoniuskerk Loosbroek

dinsdag 3 aPril
Yoga-Herinner je wie jij bent,
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Taijiwuxigong - zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Hockeyclinics 
Hockeyclub Hdl
Steen- en Stokstraat 4 
Heeswijk-Dinther.

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur 
Fysio steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

kienen vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Woensdag 4 aPril
voorleesochtend 
voor peuters
Bibliotheek Nistelrode

sensikids yoga - leer je 
(hoog) sensitieve kind beter 
kennen
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

kienen kBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

lezing: rené Bastiaanse
CC De Wis Loosbroek
PagIna 8

Helderziende waarnemingen 
door robbert spoor
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

donderdag 5 aPril
eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatie avond voor de 
wandelaar
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

Thematour 
‘nul-op-de-meter’
Nistelrode

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

cabaret: steven Brunswijk 
(Braboneger)
CC De Pas Heesch

vrijdag 6 aPril
reiki 2
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Wijn & spijs avond
Het Sentiment Heeswijk-Dinther

kaartavond kBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Halleyweg 1 
Heesch
PagIna 22

Pubkwis
CC De Pas Heesch

lente kienen 
CC De Wis Loosbroek
PagIna 8

zaTerdag 7 aPril
de Power of Fire
Parochie De Goede Herder Heesch 
Nistelrode & Vorstenbosch

lezing erik Borgman
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Bernhezer dag van de 
duurzaamheid
SGS Search Meerstraat 7 
Heeswijk-Dinther
PagIna 18

voorstelling: jong van harte
CC De Pas Heesch

Tv efkes anders: Pardon
CC Nesterlé Nistelrode

oud ijzeractie Fanfare
Nistelrode
PagIna 23

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagIna 2

open dag: drie bedrijven, 
drie specialisten
Abijstraat 12 Heeswijk-Dinther
PagIna 9

zondag 8 aPril
Bernheze atelierroute
Bernheze
PagIna 1 En 7

concert door gitarando
Kloosterkapel Vorstenbosch
PagIna 2

zondagochtendconcert: 
zanggroep Femm
CC De Pas Heesch

aa-land thema dag
Heeswijk-Dinther

Theater: ma (Hugo Borst)
CC De Pas Heesch

concert kamerkoor muzimare
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PagIna 6

Tv efkes anders: Pardon
CC Nesterlé NistelrodeEv
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Fotograaf: 
Elly Hagens

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


