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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Om de benodigde middelen 
voor de bouw bij elkaar te krij-
gen, kon een beroep worden ge-
daan op het rijk en de gemeente 
maar dit was niet voldoende om 
het zwembad te realiseren. Het 
resterende bedrag is letterlijk 
door de Heesche gemeenschap 
bijeengebracht in een bliksem-
actie. 
De stichting vroeg aan ieder ge-
zin een bijdrage van destijds 25 
gulden. Dit bedrag kon ineens 
of in termijnen worden voldaan. 

Deze bliksemactie was door de 
enorme gemeenschapszin van 
de inwoners van Heesch een ge-
weldig succes en kende als sluit-
stuk een bonte TipTop-avond in 

gemeenschapshuis De Pas op 
7 april. Met Adriaan van Her-
pen als conferencier en mede-

werking van fanfare Aurora, het 
bedrijfsleven, de middenstand, 
Boerenbond en de gemeente 
werd die avond een geweldig 
succes. Op de veiling die avond 

‘kocht’ je voor 50 gulden twee 
douches!
Bijna alle bouwkosten, in totaal 
begroot op 100.000,- in gul-
dens, waren nu bij elkaar ge-
bracht en voor het resterende 
deel kon de stichting een lening 
afsluiten bij de Boerenleenbank, 
nu Rabobank. 

Nog in diezelfde week kon na 
de inzamelactie de eerste schop 
de grond in en kon worden be-
gonnen met de bouw. Volgende 
week meer hierover.

HEESCH - Dit jaar precies 50 jaar geleden is zwembad ‘t Kuipke, ‘ons zwembad’ genoemd, in de 
dorpskern tot stand gekomen. De directe aanleiding voor de bouw van een openluchtzwembad 
was een droevige; twee kinderen uit Heesch waren een jaar eerder verdronken in de Maas omdat 
zij niet konden zwemmen. Dit was voor de heer Jan Alferink aanleiding om het initiatief te nemen 
voor de bouw van een zwembad. Zijn voorbeeld hierbij was het zwembad in Twello, waar hij 
vandaan kwam. Zijn doel was om de kinderen uit Heesch allemaal de gelegenheid te geven om 
te leren zwemmen. Na contact met toenmalig burgemeester Dosker én een bezoek aan het be-
wuste zwembad in Twello werd met een aantal mede-initiatiefnemers op 3 april 1967 ‘Stichting 
Instructiebad ‘t Kuipke Heesch’ opgericht.

  1967  - 2017  

 50 jaar  

Dhr. Alferink en de 
burgemeester

HEESCH - Dit jaar precies 50 jaar geleden is zwembad ‘t Kuipke, ‘ons zwembad’ genoemd, in de 
dorpskern tot stand gekomen. De directe aanleiding voor de bouw van een openluchtzwembad 
was een droevige; twee kinderen uit Heesch waren een jaar eerder verdronken in de Maas omdat 
zij niet konden zwemmen. Dit was voor de heer Jan Alferink aanleiding om het initiatief te nemen 

50 
jaar

Op de veiling die avond ‘kocht’ je 
voor 50 gulden twee douches!

zwembad ‘t Kuipke; hoe het begon

Zwembad ‘t Kuipke met recht dus ‘ons zwembad’!

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955

Zie pagina 31
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Maandactie
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Laar 20 - 5388 HG Nistelrode - Tel. 0412-612904
info@eeterij-nistelrode.nl - www.eeterij-nistelrode.nl

SPARERIBS
Normaal € 12,- nu € 9,95

eten, drinken Uitgaan

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zaterdag 1 april Meditatieve ont-
spanningsmiddag door het Team 
yoga en meditatie. Van 13.00 tot 
16.30 uur. Info en aanmelden bij 
Gerry Rooijakkers, 0413-366032.

Zondag 2 april concert door 
zanggroep Cohda-KREK. Ge-
zelligheid en kwaliteit zijn het 
handelsmerk van Cohda-KREK, 
dat naast simpele en vrolijke 
nummers ook ontroerende luis-
terliedjes in het repertoire heeft. 
Een Meierijsche groep dus, die 
het gebruikte dialect ‘onz eigeste 

taol’ noemt. Aanvang 15.00 uur, 
kosten € 5,-.

Zaterdag 8 en zondag 9 april ex-
positie Sculpturen en Installaties 
door Thea van Vliet. Thea: “Zoals 
gedichten samengesteld worden 
uit woorden, zo breng ik mate-
riaal en symbolen samen tot een 
poëtisch geheel, dat weergeeft 
wat ik zie en voel.“ 
Van 11.00 tot 17.00 uur, de en-
tree is gratis.

 ©TheavanVliet  
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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.

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

HeescHenaartjes 100 gram € 1.69
LentefiLet 100 gram € 1.69
runderscHnitzeLs 100 gram € 2.09
Gebraden rosbief 100 gram € 2.75

Geldig van 29 maart t/m 11 april

nieuw in ons assortiment:

Biologische 
Hangop van 
Zuster Evie

diverse smaken 
verkrijgbaar.

WAT EEN 
(H) EERLIJKHEID

Wat heb ik weer genoten van 
de vakantie. Lekker even naar 
zee geweest en woensdag weer 
met een frisse start de winkel 
in. Voor mij is het dubbel 
genieten van vrije dagen als 
onze kinderen allemaal thuis 
zijn. Onze oudste woont alweer 

drie jaar op kamers in Maastricht. En als moeder is het ook nog 
eens extra verwend worden, doordat er voor je gekookt wordt.
Na het werken in de bakkerij aanschuiven aan een prachtig 
gedekte tafel, mogen eten van een (h)eerlijke maaltijd. We 
hebben de kinderen een goed voorbeeld gegeven. Het lijkt 
wel een restaurant. We starten met een desembroodje net uit 
de oven, beetje knoflookboter erbij en we beginnen. Het met 
elkaar aan tafel gaan is echt genieten, we nemen alle tijd en 
ruimte voor elkaar. Allerlei onderwerpen komen aan de orde.
De keuze van Dieuwertje om met verse ingrediënten te 
koken is te vergelijken met wat we in de bakkerij doen. Daar 
gebruiken we ook pure ingrediënten, we halen niks uit een 
emmertje of uit een potje. Een voorbeeld: onze kersenvlaai, op 
een zanddeegbodem gevuld met echte kookroom, het zwarte 
puntje erin is van het vanillestokje. De kersenvulling die erop 
gaat, koken we zelf, naar een ouderwets recept. Met onder 
andere vanillestokjes en anijssterren.

Zo ook onze rijstevlaaien, u heeft ze vast geproefd 
met carnaval, de rijstepap koken we ook zelf. De 
vruchtenmoussegebakjes, zoals het triviantje, een mooi rood 
bolletje wordt gevuld met een luchtige slagroom en verse 
aardbeien van Verkuijlen uit Heeswijk-Dinther. De aardbeientijd 
moet nog beginnen, maar we hebben een voorraadje vulling 
aangemaakt. De beste grondstoffen, (h)eerlijk en puur. Dat 
maakt het verschil.
We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een suikervrij 
gebakje, niet alleen voor diabetici. Puur zonder toegevoegde 
suikers. Aangezien ik sterk ontwikkelde smaakpapillen heb, 
mag ik regelmatig proeven :-).

Maar dat pure geldt ook voor onze broden. Zoals bijvoorbeeld 
het Bruin van de molen, een 100% volkoren. De tarwekorrels 
zijn fijn gemalen op de Kilsdonkse molensteen. En als je dan 
bedenkt dat het brood de tijd krijgt om te mogen rijzen en zich 
te ontwikkelen tot een smaakvol brood, dan proef je verschil 
van brood gemaakt door de ambachtelijke bakker.
Natuurlijk het lekkerst! Ons winkelteam laat het u graag 
proeven. Want ik kan het dan wel mooi vertellen, u moet het 
zelf toch ondervinden! En wie proeft is verkocht.
Maar terug aan tafel, bij de kinderen, er volgen heerlijke 
discussies, van wat we met carnaval hebben meegemaakt tot 
aan het verkiezingsprogramma. En een hele analyse van wat 
we geserveerd krijgen. De smaak van vers citroengras in het 
kipgerecht, is toch wel bijzonder, je moet er misschien even aan 
wennen. Maar als je een hap in je mond hebt genomen en je 
smaakpapillen geprikkeld worden, dan ben je nieuwsgierig naar 
de rest wat er op je bord ligt. De smaak is voortreffelijk. Met 
passie vertelt Dieuwertje over haar gerecht. 
Na 1½ uur zitten we nog aan tafel, we raken niet uitgepraat. 
Maar aan alles komt een eind.
De kids gaan weer naar school, wij weer aan het werk. Maar 
het was weer echt genieten.
Ik praat er graag met u over in de winkel, onder het genot van 
een vers kopje koffie en een (h)eerlijke proeverij.

Ilse Lamers-Dekkers 

BAKKERIJ
CoLUMN

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.Leygraaf.nl Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

Paaszaterdag 
 8-gangen Proeverij American, 

avondvullend culinair diner 
 

1e + 2e Paasdag  
 4-gangen Paasdiner vanaf 16.00u 

 High Tea Brunch vanaf 11.00u 
 Klaverbladroutes+diner vanaf 10.30u 
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Regenfietser
‘Kunnen jullie me niet wegbrengen met de auto? Het regent als 
een malle en ik ga dat zweet-regenpak echt niet aantrekken. Dan 
fiets ik voor lul die ellenlange weg naar Uden. Niet te vergeten dat 
ik de hele dag als een zwetende natte hond ruik. Wat denk je dat 
dat doet voor het imago van een puber? Ik kan het wel vergeten 
voor de rest van mijn jeugd bij de meisjes op school. Zo blijf ik dat 
boertje uit het dorp. Dat hebben jullie dan echt wel op je geweten. 
Sowieso belachelijk dat ik elke dag een Touretappe moet afleggen 
om onder andere Franse woordjes uit mijn hoofd te leren. Dat kan 
ik net zo goed thuis in mijn bed doen.’

Als ik nu, in mijn droge auto, een ploeterende fietsende scholier 
in de stromende regen voorbij rijd, stel ik me voor hoe het er aan 
toe ging net voordat hij op de fiets stapte. Waarschijnlijk heeft hij, 
net als ik destijds, zijn ouders - hopelijk in gedachte - voor rotte vis 
uitgemaakt en is hij mokkend aan de ontbijttafel gaan zitten. Hij 
heeft waarschijnlijk vloekend op zijn weerapp gekeken en gezien 
dat het echt niet droog zou gaan worden. Smekend heeft hij naar 
zijn ouders aan de overkant van de tafel gekeken of er echt niet 
over het hart werd gestreken om hun zielig kind toch maar een 
liftje aan te bieden. Of in ieder geval wat geld voor de bus te 
geven, dat was het minste wat ze konden doen.

Ik moet me stiekem in mijn auto dan 
altijd inhouden om deze jongens 
of meisjes geen lift aan te bieden. 
Ik durf ze zelfs bijna niet aan te 
kijken, omdat ik het ongeluk op 
hun gelaat zo erg herken. Elke 

dag op de fiets door weer en wind 
omdat je ouders hebben besloten 

in een dorp te gaan wonen. Een 
dorp zonder middelbare school 
op loopafstand, hoe kun je het 
verzinnen.

Column D’n blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

 SWEENSLAG 20 5469 KA ERP | TEL. 0413-350443 
WWW.PAARDENPRAKTIJKSWEENSLAG.NL

Paardenpraktijk Sweenslag
Erkend paarden- en keuringspraktijk

- Vaccinaties, ontworming,
- Identifi catie en registratie
- Vruchtbaarheidsbegeleiding
 > vers en diepvries k.i.
 > embryotransplantatie
- Uitgebreide gebitsbehandeling
- Kreupelheidsonderzoek incl.   
  echo en röntgen
- Klinische en röntgenologische keuringen
- Chirurgische ingrepen, incl. arthroscopie
- Osteopathische behandeling

Diensten o.a.:

Anita krijgt hulp van Johan 
Vlemmix met wereldrecord
Johan gaat in reuzenrad op De Pier Scheveningen wonen

Aanleiding voor deze record-
poging is een inzamelingsactie 
voor MS-patiënte Anita Smeets 
uit Heesch. Om haar ziekte te 

stoppen is 
een dure 
s t amce l -
t h e r a p i e 
nodig die 
niet ver-
goed wordt 
door zorgver-
zekeraars. 
“Na mijn eerste ge-
sprek met Anita wilde ik 
direct meehelpen om zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen zodat ze 
toch deze behandeling kan on-
dergaan”, zegt Johan Vlemmix. 
“Al snel kwamen we op het idee 
om een recordpoging te doen 
waar we ook sponsoren bij kun-

nen betrekken en daarvoor is het 
reuzenrad op de Pier in Scheve-
ningen een ideale locatie.” Het 
huidige wereldrecord van ver-
blijven in een attractie staat op 
50 uur. Vlemmix gaat voor een 
record van maar liefst 58 uur. 
Voor meer informatie kijk op 
www.keepanitawalking.nl.

“Toen wij door Anita en Johan 
werden benaderd met hun idee-
en wilden we direct meewer-
ken. In ons reuzenrad bestaat al 
de mogelijkheid om te lunchen 
of dineren en overnachten kan 
daar wellicht nu ook bij” aldus 
Perry Oerlemans van SkyView 
Attractions Group. 

Johan Vlemmix zal op woens-
dag 5 april om 10.00 uur zijn 
intrek nemen in zijn tijdelijke 

woning. Vrijdag 7 april om 
20.00 uur gaan de deuren 

weer open en is het 
nieuwe record 

gevestigd. 
SkyView de 

Pier blijft 
deze dagen 

gewoon 
geopend 

tijdens de 
reguliere 

openings-
tijden. 

Bezoekers kun-
nen dan ook sa-

men met Johan ge-
nieten van het uitzicht. 

Daarnaast zullen ook verschil-
lende BN’ers aanschuiven. Do-
naties kan het publiek doen tij-
dens deze recordpoging bij de 
collectanten op het reuzenrad of 
via de website 
www.keepanitawalking.nl. 

HEESCH/SCHEVENINGEN - SkyView de Pier, het inmiddels beroemde reuzenrad 
op de Pier in Scheveningen, is vanaf woensdag 5 april de nieuwe ‘woning’ van 
Johan Vlemmix. Er worden hiervoor twee gondels speciaal ingericht als huiska-
mer en slaapkamer. Met het ‘wonen in een reuzenrad’ gaat Vlemmix een nieuw 
wereldrecord vestigen.

Johan Vlemmix en Anita Smeets

Na mijn 
eerste 
gesprek met 
Anita wilde 
ik direct 
meehelpen

Bij Hondenuitlaatservice
Suzanne staan 

kwaliteit, 
veiligheid,

betrouwbaarheid 
en plezier voorop! 

www.hondenuitlaatservice-suzanne.nl
 info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl

06-31 22 84 97
Bovenmeester 41 Heeswijk-Dinther

• Ook dierverzorging aan huis!

Hij heeft waarschijnlijk vloekend 
op zijn weerapp gekeken
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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. 0413-381848
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.
0412-614035
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.

Je kunt je nu inschrijven voor 
de cursus die plaatsvindt op 
11 en 18 april. De lestijden zijn 
van 19.00 tot ongeveer 22.00 
uur en worden gegeven in Het 
Dorpshuis aan Laar 50.
De kosten zijn € 60,- en dit is 
inclusief lesmateriaal, twee her-
halingslessen die nog dit jaar 
gegeven worden, lidmaatschap 
reanimant tot 1 januari 2018 en 
uiteraard je diploma.

Schrijf je in en word een van 
de schakels in de ketting van 

hulpverlening. Stuur een mailtje 
met je naam, geboortedatum, 
adres en telefoonnummer naar: 
f.g.a.stoter.oss@gmail.com en 
geef je voorkeur voor de cursus-
dagen aan. Natuurlijk kun je ook 
bellen voor meer informatie en 
aanmelden: 06-16072982.

Cursus reanimatie & 
AED-bediening
NISTELRODE - Wil jij in staat zijn om je naaste familie, vrienden, 
buren of die volstrekt onbekende hulp te bieden op het moment dat 
het er op aan komt en iedere seconde telt? EHBO-vereniging Nistel-
rode start dit jaar weer met cursussen Reanimatie & AED-bediening. 

VORSTENBOSCH - Tijdens de 
jaarvergadering van afgelopen 
woensdag heeft EHBO-vereni-
ging St. Lucas haar jubilarissen 
in het zonnetje gezet.

Harrie Geenen uit Vorstenbosch 
werd gehuldigd omdat hij al vijf-
tien jaar lid is van de vereniging. 
Harrie is geslaagd in het seizoen 
2001/2002 en vanaf dag één al-
tijd zeer actief tijdens evenemen-
ten, of het nu een motorcross 
evenement of de winterwandel-
tocht is; Harrie staat altijd klaar 
om te helpen. Helaas was Harrie 
verhinderd om bij deze huldiging 
aanwezig te zijn. 

Jan Bergmans uit Vught werd 
gehuldigd omdat hij al twintig 
jaar lid is van de EHBO-vereni-
ging. Jan is geslaagd in het sei-
zoen 1996/1997 en vooral in 
het begin zeer fanatiek en altijd 
behulpzaam bij vele evenemen-
ten. Dat heeft hij ook gedaan 
totdat hij samen met zijn vrouw 
naar Vught verhuisde. Jan is nu 
al vele jaren steunend lid van St. 
Lucas. 

Angela van de Ven-Noijen uit 
Zeeland werd gehuldigd omdat 
ze al 30 jaar lid is van de EH-
BO-vereniging. Angela is ge-
slaagd in het seizoen 1986/1987 
en ook altijd bereid om te helpen 
tijdens evenementen. Daarnaast 
heeft ze vele uren werk verzet 
tijdens het 40-jarig jubileumfeest 
van de vereniging in 2014. An-
gela had een bijzondere relatie 
met de helaas overleden Jo de 
Groot. Hij haalde haalde haar 
telkens op en bracht haar weer 
thuis. 

Henk van de Boom uit Vor-
stenbosch ontving een gouden 
speldje omdat hij al 40 jaar lid is 
van de vereniging. 

Henk is geslaagd in het seizoen 
1976/1977. Henk was altijd be-
reid om te helpen tijdens evene-
menten, vooral bij motorcross  
en evenementen met paarden. 
Henk is nu een steunend lid van 
de vereniging. Helaas was Henk 
verhinderd om bij zijn huldiging 
aanwezig te zijn wegens drin-
gende werkzaamheden.

Jubilarissen EHBO-
vereniging St. Lucas

Jan Bergmans en Angela van de Ven-Noijen

In het boek ‘Meer eten minder 
zorg!’ legt Phyllis den Brok uit 
waarom het juist belangrijk is 
om zoveel mogelijk van deze 
dagelijkse dingen rondom eten 
en drinken zelf te blijven doen. 
En niet te snel in te grijpen naar 
dienstverlening die dit allemaal 
overneemt.

Wil je het een keer uitgebreid uit 
haar eigen mond horen? Kom 
dan naar de bijeenkomst van 
Samen Sterk HDL op 30 maart. 
Dan vertelt Phyllis, door middel 
van veel praktische voorbeelden, 
hoe iedereen door zelf maaltij-
den klaar te maken en zelf bood-

schappen te blijven doen, allerlei 
vaardigheden blijft trainen op 
fysiek, sociaal en mentaal vlak. 

Daardoor heb je niet alleen veel 
minder kans hebt op ongelukjes 
of vallen, maar dit zorgt er ook 
voor dat je op andere terreinen 
de dingen kunt blijven doen die 
je belangrijk vindt, zoals je hob-
by of op bezoek gaan bij je klein-
kind. 

Deze bijeenkomst vindt plaats 
op donderdag 30 maart van 
14.00 tot 16.30 uur in het Wil-
librorduscentrum. Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis.

Lekker Leuk Lang Thuis!
Hoe kan iemand zo lang mogelijk zelfstandig te blijven?

HEESWIJK-DINTHER - We kennen het allemaal wel. Je moeder van 
wie je ziet dat ze meer fragiel wordt. Je buurman die minder stabiel 
loopt. Of je oma die zich alsmaar onzekerder lijkt te voelen. Hoe 
ga je hiermee om? Is het dan nog wel veilig dat deze mensen bij-
voorbeeld zelf blijven koken en zelf de boodschappen doen? Zou 
het niet slimmer zijn om daar een boodschappendienst voor in te 
schakelen of een thuisbrengmaaltijdservice in te schakelen? 

Met de 50ste collecte haalt de 
Hartstichting geld op voor on-
derzoek naar signaalstofjes in 
het bloed die helpen een nade-
rend hartinfarct op te sporen. 
Voorbeelden hiervan zijn eiwit-
ten, moleculen en bloedcellen. 

Door te meten welke stoffen ac-
tief zijn, en hoeveel ervan aan-
wezig zijn, krijg je veel informa-
tie over wat er gaande is in het 
bloed en de bloedvaten. Hoe be-
ter men deze signaalstoffen leert 
kennen, hoe beter het risico op 
een hartinfarct kan worden inge-
schat. Zo kunnen mensen op tijd 
de juiste behandeling krijgen om 

een hartinfarct te voorkomen.

Hartweek: méér dan huis-aan-
huis-collecte
Tijdens de Hartweek gaan ruim 
30 collectanten in Heesch op 
pad om donaties in te zamelen. 
Daarnaast is het ook mogelijk 
om online te doneren via hart-
stichting.nl én de online collecte-
bus op Facebook. 
Iedere Facebookgebruiker kan 
een eigen collectebus aanmaken 
en zijn of haar sociale netwerk 
oproepen in de collectebus do-
neren. De bus houdt bij hoeveel 
de collectant al online heeft in-
gezameld.

Jaarlijkse Hartweek van 
de Hartstichting van start
HEESCH - Van 2 tot en met 8 april vindt de jaarlijkse Hartweek van 
de Hartstichting plaats. Het is een bijzonder jaar want het is de 
50ste collecte. Ruim 30 collectanten in Heesch gaan volgende week 
langs de deuren om een bijdrage te vragen voor de strijd tegen hart- 
en vaatziekten in Nederland. Dankzij de giften kan de Hartstichting 
werken aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder te herken-
nen en op te sporen. 

Deze onderwerpen komen mis-
schien over als ‘een ver van mijn 
bed’ verhaal. Echter de nood-
zaak hiervan gebruik te moe-
ten maken komt meestal totaal 
onverwachts, op dat moment 
is het fijn dat je op de hoogte 
bent. Daarom is er voor gekozen 
om twee heren deze middag uit 
te nodigen die helpen de weg 
te vinden, wanneer jijzelf of de 
zorgvrager het op een gege-
ven moment niet meer allemaal 
overziet. Op zo’n moment kan je 
dan een beroep doen op een be-
windvoerder voor de financiën 

of op een mentor die ondersteu-
ning biedt om langer zelfstandig 
te kunnen blijven wonen.
De organisatie nodigt alle be-

langstellenden uit voor deze be-
langrijke middag op vrijdag 31 
maart in CC De Pas. 
Aanvang is om 14.00 uur en alle 
inwoners van Bernheze zijn wel-
kom.

Wmo Koffie- en 
informatiemiddag
HEESCH – De Raad Gecoördineerd Ouderenwerk (RGO) Heesch or-
ganiseert in samenwerking met Dorpsplein Heesch en ONS Wel-
zijn een Wmo-themabijeenkomst over actuele onderwerpen als Be-
schermingsbewind en Mentorschap. 

De nooDzaak komt meestal 
totaal onverwachts
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch

     

  

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden:

Gesorteerde witte 

broodjes 

 4 stuks 1,00

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

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden:

Gesorteerde witte 

broodjes 

 4 stuks 1,001,001,

There ’s an awful lot of
tapas in brazil

3,25
normaal 3,95

Tapas Brasil
met ’n brazilian coffee marinade, 

peper, knofl ook, ananas en kaas

Zomers, apart, verrassend. Dit brood eet 
je bij de lunch met ’n frisse komkommer-
salade bijvoorbeeld. Eigenijk is het zó 
al lekker.  Even in de oven, op ’n houten 
plank, mes erbij en samen gezellig om de 
tafel. Het kan zo makkelijk zijn.

geldig t/m 5-4-2017

Nieuw in Vorstenbosch: fysiotherapie Crauwels
Met een professionele aanpak voor wie blijvend van zijn klachten af wil

Lange termijndenken
Wie aan fysiotherapie denkt, 
denkt wellicht aan stevige mas-
sages. Toch hoeft massage ab-
soluut niet de hoofdmoot te zijn. 
Veel klachten kunnen ook wor-
den verholpen met goede oefe-
ningen, de juiste houding en een 

correcte manier van bewegen. 
Crauwels pakt de klachten bij 
de wortel aan en maakt voor de 
cliënt een behandelingsplan op 
maat. In de royale bewegings-
ruimte gaat de cliënt onder be-
geleiding van de fysiotherapeut 
aan de slag op de apparaten en 

met individuele oefeningen. Het 
is belangrijk dat die oefeningen 

ook thuis worden ge-
daan. Crauwels: 

“Mijn doel en 
drijfveer is om 

mensen blij-
vend van 
hun klacht 
af te hel-
pen. 
Om dat te 
real iseren 

moet de cli-
ent ook zelf 

begrijpen wat 
er precies aan 

de hand is, hoe zijn 
klacht is ontstaan en 

hoe hij zelf kan voorkomen dat 

de klacht weer gaat opspelen. 
Met die uitleg wil ik de cliënt 
motiveren om de oefeningen 
ook daadwerkelijk thuis te doen. 
Want zonder motivatie, of zon-
der uitleg over het hoe en waar-
om, kan de cliënt in zijn oude pa-
troon vervallen en kan de klacht 
terugkomen. Ik wil juist werken 
aan herstel voor nu én op de lan-
ge termijn.” 

Achter de kapel
Fysiotherapie Crauwels is ge-
vestigd achter de Kloosterkapel 
in Vorstenbosch. De praktijk is 
geopend op dinsdag en donder-
dag overdag, op maandag- en 

woensdagavond én op zater-
dagochtend. Op maandagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur is er een 
gratis inloopspreekuur voor vra-
gen of advies. Loop gerust eens 
binnen of maak een afspraak. 

Openingsactie
Wil jij weleens weten hoe het zit 
met je conditie, kracht en lenig-

heid? Nog de hele maand april 
kun je gratis een sportscan uit 
laten voeren. Kom snel langs en 
ontdek hoe jij ervoor staat! 

Fysiotherapie Crauwels
Kerkstraat 8a
Vorstenbosch
0413-795196
info@fysiotherapievorstenbosch.nl
www.fysiotherapievorstenbosch.nl

VORSTENBOSCH - Fysiotherapeut Sam Crauwels werkt volgens de nieuwste inzichten in het behandelen van klachten aan bijvoorbeeld 
nek, schouder, rug, pols, knie, heup en pezen. Dat betekent dat hij zich in de therapie vooral richt op de oorzaak van de klachten, om die 
klachten vervolgens vanuit hun ontstaansgeschiedenis aan te pakken, zodat ze ook daadwerkelijk verdwijnen en niet meer terugkomen. Om 
die oorzaak te achterhalen kijkt Crauwels samen met de cliënt wat er aan de hand is en wanneer en hoe de klacht ontstond. Met de cruciale 
vraag er meteen achteraan: hoe lossen we het op? 

Sam in actie in de oefenzaal; de cliënt doet een evenwichtsoefening 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Sam Crauwels

Loop gerust 
eens binnen 
of maak een 
afspraak

Crauwels pakt de klachten bij de 
wortel aan en maakt voor de cliënt 
een behandelingsplan op maat
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In het begin van de lente is een uniek en liefdevol 
mens van ons heengegaan. 

 

Bets Heerkens - van der Heijden 
 S Veghel, 12 juni 1944                   = Uden, 25 maart 2017 

 
echtgenote van

Harrie Heerkens 

Helmi en Frank
Monique en Chris
Dionne en Gert-Jan
Gert-Jan en Mariëlle 
en kleinkinderen 

 
Weijen 22 
5388 HN  Nistelrode 
 
Ons mam is thuis. 

De avondwake wordt gehouden op woensdag 29 maart om 20.00 uur 
in de St. Lambertuskerk te Nistelrode. 

Ons mam was heel kleurrijk. We willen dan ook graag samen met u op een 
kleurrijke wijze afscheid nemen van ons mam op donderdag 30 maart om 
12.00 uur in Crematorium ‘Rosmalen’, Oude Baan-Oost 170 te Rosmalen. 

Er is gelegenheid om de Nierstichting Nederland te steunen. 
Collectebussen hiervoor zijn aanwezig. 

Eenieder die Bets een warm hart toedraagt, is van harte welkom.

PaROcHiENieUWS

ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

 
LEVATIO wordt gevormd door 
een team van mensen die 
via een zeer persoonlijke 
benadering, een sterke 

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

06 - 83 53 07 40
 06 - 51 41 91 67

info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Communieviering 
NISTELRODE - Zondag 2 april om 11.30 uur ontvangen 24 kinderen 
in de St. Lambertuskerk de Eerste Heilige Communie. 

De afgelopen periode hebben zij verschillende bijeenkomsten ge-
volgd zoals ‘Geroepen bij je naam’, ‘Wij zijn gedoopt’ en ‘Delen met 
elkaar’. Ook was er een interessante rondleiding door de kerk. We 
wensen alle kinderen en ook hun familie veel plezier op deze bijzon-
dere dag.

In Heeswijk wordt door de heer 
Willem Hörmann een orgelcon-
cert gegeven. Een mooie gele-
genheid om te komen genieten 
van het mooie Smits-orgel. Daar-
na volgt een presentatie over de 
Heilige Augustinus. Aan de hand 
van kleurrijke fresco’s vertelt me-
vrouw Ingrid van Neer-Bruggink 
over het leven van de nieuwe pa-
rochieheilige. 

In Loosbroek kan worden mee-
gewerkt aan een thematisch 
bloemstuk waarin de verbonden-
heid wordt weergegeven tussen 
de vier geloofsgemeenschappen 
in de nieuwe parochie. 
Zowel in Loosbroek als in Mid-
delrode kunnen kinderen aan de 
slag met het maken van kleurige 
bloempotjes. In Dinther kan de 
kerktoren beklommen worden 
en het bijbehorende museum 

kan worden bezocht waarin di-
verse devotionalia te zien zijn. 
Op alle locaties kunnen kaartjes 
gemaakt worden voor medepa-
rochianen die wat extra aandacht 
verdienen. Wij nodigen alle paro-
chianen van harte uit voor deze 
bijzondere dag! Het volledige 
programma voor 2 april ziet er 
als volgt uit: 

Locatie: 
Sint Servatiuskerk Dinther
12.30 tot 14.00 uur: beklimmen 
van de toren met museumbe-
zichtiging, mogelijkheid bezich-
tiging kerk met puzzeltocht voor 
kinderen, kaartjes schrijven. 

Locatie: 
Sint Antoniuskerk Loosbroek
12.30 tot 14.00 uur: thematisch 
bloemschikken, bloempotjes ma-
ken door kinderen, kaartjes schrij-

ven, mogelijkheid bezichtiging 
kerk met puzzeltocht voor kinde-
ren. 

Locatie: 
Sint Willibrorduskerk Heeswijk
12.30 tot 13.30 uur: mogelijk-
heid bezichtiging kerk met puz-
zeltocht voor kinderen, kaartjes 
schrijven.
13.30 tot 14.00 uur: orgelcon-
cert op het Smits-orgel door de 
heer Willem Hörmann. 
14.30 tot 15.15 uur: presenta-
tie over het leven van de Heilige 
Augustinus door mevrouw Ingrid 
van Neer-Bruggink, aan de hand 
van kleurige fresco’s. 

Locatie: 
Willibrordcentrum Heeswijk
15.30 tot 16.30 uur: gelegenheid 
tot napraten.

parochiedag Heilige Augustinus 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Na de gezamenlijke Eucharis-
tieviering in Middelrode is er voor de rest van zondag 2 april een 
feestelijk programma gemaakt voor alle locaties van de nieuwe pa-
rochie Heilige Augustinus.

Ontdek het hart van het geloof

Maar wat gebeurt er eigenlijk 
in de Eucharistieviering? En hoe 
kan ik meer betrokken zijn op 
wat er plaatsvindt? Net zoals 
het helpt als je wat regels kent 
van een sport om meer van het 
spel te genieten, kan enige uitleg 
over de opbouw van de Eucha-

ristieviering helpen om meer te 
begrijpen en te beleven wat daar 
gebeurt. En hoe zat het ook al 
weer met de Goede Week en 
Pasen? Wat herdenken we? Wat 

vieren we? 
De medewerkers van parochie 
De Goede Herder willen daar 
graag antwoord op geven en 
daarom organiseren zij, op weg 
naar Pasen vooraf aan Palmzon-
dag, Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag, op 

drie kerklocaties een informatie-
avond over de Eucharistie. 
Dan kun je daarna een viering 
in één van de zes kerken mak-
kelijker volgen en begrijp je ook, 

bijvoorbeeld bij een uitvaart, de 
woorden en gebaren beter. En 
zo kunnen ouders van eerste 
communicanten ook hun kinde-
ren echt laten meedoen aan de 
Communie. Want het is natuur-
lijk een feest om met z’n allen de 
liefde van God te vieren! 

Je bent van harte welkom op 
maandag 3 april om 19.30 uur 
in Nistelrode (parochiezaal ach-
ter de Lambertuskerk), dinsdag 
4 april om 20.00 uur in Heesch 
(Petrus’ Bandenkerk) en op don-
derdag 6 april om 20.00 uur in 
Geffen (Het Oude Klooster). 

Voor meer informatie: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

BERNHEZE - Draait het in het leven uiteindelijk niet om de liefde? Ontdek opnieuw of voor het eerst dat 
het hart van het christelijk geloof - Jezus die zichzelf aan ons geeft in de Eucharistie - draait om de liefde. 

Voor u, naast u, met u

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

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

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

BernhezeFAMiLieBeriChten

Dankbetuiging  
 Hartelijk dank voor uw medeleven en steun 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van

Leo Hanegraaf
Ook voor de vele kaarten, telefoontjes, 

bezoeken en bloemen. Dit heeft ons enorm goed gedaan.

Carla Hanegraaf - Gruijters, kinderen en kleinkind
                                                                        Nistelrode       

En hoe zat het ook alweer met de 
Goede Week en Pasen?
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www.mooibernheze.nl

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 30 maart t/m 5 april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

4 Zwitserse
caiserbollen

voor

Mookse 
volkoren desem

2e voor

Varkensfiletlapjes
naturel of 
gemarineerd
100 gr. € 1,00

1,00

Kipsalade uit 
eigen keuken
100 gr. € 1,39

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Verse worst
of saucijsjes

100 gr. € 0,75
Gekookte gelderse/
Kinderworst

100 gr. € 1,00

4,25

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

Hollandse asperges 
geschild/ongeschild

KOMKOMMER 2 stuks € 1.25
AARDAPPELWEDGES 500 gram € 0.98
SALADE VAN DE WEEK 200 gram € 1.50

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

nu

Roomboterbrood gevuld 
met chocolade, amandelspijs, 

room & advocaat

1,00

Paasbroeder

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

op basis van rogge, 
volkoren & desem

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Hoi Suus

Ga je straks mee 

naar Thea en Eline 

de nieuwe Pupa 

Pinkmuse display

is binnen

Liefs Koosje 

‘We hebben nog drie weken! 
Dan moet het er staan!’

‘Amateurs!’ gaat over een ama-
teurtoneelgezelschap dat repe-
teert voor een voorstelling. In 
de aanloop daarnaartoe wordt 
vooral het geduld van de regis-
seur stevig op de proef gesteld. 
Zijn spelers zijn met van alles en 
nog wat bezig behalve met hun 
rol op het toneel. Bovendien lij-
ken licht en geluid in de theater-
zaal een eigen leven te leiden en 
is het decor nog steeds niet af.

Verder komen er om de haver-
klap ongenode gasten binnen-
vallen die de boel verstoren. 
Geen wonder dat de regisseur 
vreselijk in de stress schiet en de 
spelers hun zenuwen nauwe-

lijks de baas blijven. Het is maar 
de vraag of het allemaal goed 
komt... 

Net zoals de spelers in het stuk 
‘Amateurs!’ zijn de leden van 
Efkes Anders, laten we zeggen, 
gezond gespannen. 
Met nog een paar repetities te 
gaan is de sfeer goed te noe-
men. De motivatie is hoog en ze 
hebben zin om het publiek het 

effect van het fanatieke repete-
ren te laten zien! 

Kom meegenieten op zaterdag 
8 april en zondag 9 april in CC 
Nesterlé.
De aanvang is om 20.00 uur en 
de kaartjes kosten € 10,- per 
persoon inclusief consumptie. 

Kaarten zijn te koop bij CC Nes-
terlé en bloemsierkunst Ari-Jenne.

NISTELRODE - “We hebben nog drie weken! Dan moet het er staan!” Met deze woorden sluit regisseu-
se Maartje van der Meij de repetitieavond van toneelvereniging Efkes Anders op 21 maart af. Laat dat 
nu óók de tekst zijn van regisseur Albert in het stuk ‘Amateurs!’ dat Efkes Anders opvoert op zaterdag 
8 en zondag 9 april. 

Twan Pittens, Ivonne en Jan Leeijen Foto’s: Yvonne Rosenhart

Er komen om de 
haverklap ongenode 
gasten binnen

Antoinette Verstegen, Ria van Zeeland, Jo van Breemaat en Jan Leeijen

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

Kijk voor de actuele 
agenda op
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KBO Bernheze

HEESCH - Darten is een leuke en 
gezellige binnenactiviteit. Om er 
zeker van te zijn dat dat ook in 
de toekomst zo blijft, zijn enkele 
nieuwe leden hartelijk welkom. 
Elke week spelen de vrouwen en 
de mannen én er wordt stevig 
gespeeld. 

De punten worden bijgehouden 
en zo kun je zien of je je eigen 
score wel of niet verbeterd hebt 
én hoe je het tegenover de groep 
doet. Jaarlijks doet de groep iets 
gezelligs samen. Nieuwe leden 
worden hartelijk ontvangen en 
‘ingewerkt’. Elke donderdagmor-
gen wordt er gespeeld in CC De 
Pas in zaal D’n Herd van 10.00 
tot 12.00 uur. De kartrekker is 
Emile Bonte. 
Ook koersbal zou graag nieuwe 
leden verwelkomen. Het spel lijkt 
op jeu de boules maar wordt bin-

nen gespeeld. Het is een gezelli-
ge club die ruimte geeft wanneer 
je wat minder goed ter been bent 
en niet meer zo vlug. Als je niet 
speelt, zit je gezellig aan de lan-
ge tafel en kun je het spel volgen 
en met de anderen een praatje 
maken onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Het wordt 
gespeeld op iedere dinsdagmid-
dag van 13.30 tot 16.30 uur in 
D’n Herd in CC De Pas.
Meer informatie staat op de 
KBO site www.kbo-heesch.nl of 
bel of mail met Emile Bonte, 06-
20301140 of 
emile44@gmail.com. 
Om deze twee binnenactivitei-
ten voor de toekomst in stand 
te houden, zou het fijn zijn dat 
beide groepen versterkt worden. 
Het zou jammer zijn als deze ac-
tiviteiten op den duur zouden 
moeten stoppen.

De jubilarissen waren dit keer 
Harrie de Bie, die inmiddels 40 
jaar als instructeur aan het gilde 
is verbonden. Hij begon met de 
tamboers en geeft inmiddels ook 
les aan de bazuinblazers. Gerard 
Verkuijlen en Jo Manders wer-
den in het zonnetje gezet omdat 
ze beiden 25 jaar gildebroeder 
zijn. Hiervoor ontvingen zij van 
Hoofdman Jan van Eerd een zil-
veren herinnering. 
Na deze huldigingen werd er 
overgegaan tot de traditione-
le acts waarbij al snel Bob en 
Sem Verhoeven werden aange-
kondigd. Als eerste deelnemer 
bracht dit duo een prachtige  
tromsolo in het donker, aange-
licht door lichtgevende stokjes. 

Een mooi geheel en goed inge-
studeerd! De tweede act was 
voor Arno van Boxtel met zijn 
dochter die in een duet een le-
venslied in karaokevorm bezon-
gen. Iedereen genoot duidelijk 
van de acts maar het was wel 
jammer voor de deelnemers dat 
veel gasten andere verplichtin-
gen hadden. Een loterij met vele 
vleesprijzen was toegevoegd en 
de sfeer was meer dan goed, dus 
er kan met een gerust hart uit-
gekeken worden naar volgend 
jaar. én de organisatie kan met 
voldoening terugblikken op deze 
mooie avond.
De jury van deze avond bestond 
uit Annie Hanegraaf, Tiny van 
Rooy en Han Dangé.

Jaarlijkse contactavond 
St. Barbaragilde
HEESWIJK-DINTHER - Een leuke avond voor iedereen die met het Dintherse Gilde verbonden is heeft 
zaterdag 25 maart plaatsgevonden. Tijdens deze inmiddels bekende avond vonden er huldigingen en 
voordrachten plaats. 

Harrie de Bie

Luc 1e bij de jeugd
GEFFEN/HEESWIJK-DINTHER -  
Bij de eerste wedstrijd van het 
competitie schieten werd Luc 
van den Eertwegh 1e bij de 
jeugd. Lars Blom werd 3e in de 
B-klasse. 

Het 1e korpsteam van vier schut-
ters van St. Barbara scoorde 10 
van de 12 te behalen punten, 

dat kon dus iets beter, hetgeen 
het 2e korps team dan ook me-
teen liet zien. Die scoorde 11 van 
de 12 te behalen punten. Hilari-
teit onder elkaar; dat mag duide-
lijk wezen. 
Daarna vlug naar Hees-
wijk-Dinther om zich te voegen 
onder de gasten van de contact-
avond.

Darten en Koersbal
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compleet in 
posters en XL-prints
Jij vraagt om een poster, wij vragen hoeveel je er wilt. Posters in alle maten, per stuk 

of in grote aantallen. We maken zelfs het ontwerp als je daar behoefte aan hebt.

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

unieke uitvoering Johannes passion

VEO heeft de Matthäus Pas-
sion inmiddels al vier keer met 
succes en grote belangstelling 
uitgevoerd. Met beroepssolisten 
en beroepsmusici. Dit jaar voert 
VEO op 2 april in de Heilig Hart-
kerk in Oss de Johannes Passion 
uit. Sinds 2002 voor de tweede 
keer, ook nu weer met barokor-
kest en beroepssolisten. De Jo-
hannes Passion wordt sinds lan-
ge tijd weer eens in deze regio 

uitgevoerd, is korter en is anders 
van sfeer dan de Matthäus Pas-
sion. VEO ziet het als een grote 
uitdaging de Johannes Passion 
als afwisseling op de Matthäus 
Passion uit te voeren. 

Aan dit concert hebben de koor-
leden een jaar gewerkt om op 
2 april een goede uitvoering te 
kunnen geven. Alle koorleden 
betalen naast hun contributie 

maandelijks een bijdrage om 
beroepssolisten en -musici voor 
een dergelijk concert te kunnen 
betalen. 

Om eens in de twee tot drie jaar 
in de regio Oss/Bernheze zo’n 
groot concert te kunnen geven 
en betalen, zijn voldoende be-
talende bezoekers nodig. De Jo-
hannes Passion wordt uitgevoerd 
in eerdergenoemde kerk aan de 
Kromstraat in Oss. De aanvang 
is om 14.30 uur en kaartjes kun 
je bestellen via 
www.vocaalensembleoss.nl of 
op 2 april in de Heilig Hartkerk.

HEESCH/OSS - Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw maken 
Henk en Sjan Verschuur uit Heesch als geoefende amateurzangers 
deel uit van Vocaal Ensemble Oss, VEO. En met hen een twaalftal 
inwoners uit Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther.

Vind je draai bij de Kilsdonkse Molen!

De kilsdonkse Molen kilsdonkseweg 4-6 - Heeswijk Dinther - T 06-45762839 - info@kilsdonksemolen.nl - www.kilsdonksemolen.nl

Tekst: Mathijs van Lierop 
Foto: Jan Gabriëls

Draai mee 
vanaf 4 uur 
per week

als gastvrouw/
gastheer!

De Kilsdonkse Molen, een parel in het gebied Beekdal de Aa, en uniek in Europa. 
De molen draait niet alleen dankzij wind en/of water, maar ook dankzij een aantal 
gemotiveerde vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat de molen blijft draaien. 

Zoek je een leuke, 
actieve en gewaardeerde 
vrijwilligerstaak? besteed 
dan een deel van je vrije tijd 
aan de kilsdonkse Molen. 
als gastheer/gastvrouw of 
molengids. 

WAT BiEDEN WiJ JOu:
•  Een prachtige locatie
•  Leuke enthousiaste collega 

vrijwilligers
•  Gasten die verrast en 

enthousiast zijn
•  Jaarlijks 2/3 leuke activiteiten
•  Interne 

opleidingsmogelijkheden.

WE VErWACHTEN DAT JE:
•  Gastvrij, klantgericht, 

vriendelijk bent
•  Een hapje en/of drankje 

serveert
• Kleine lunchgerechten bereidt
•  Minimaal 4 uur per week 

beschikbaar bent.

DAgiNDELiNg:
Wij zijn van april t/m okto-
ber van woensdag t/m zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. in de maanden november 
tot april uitsluitend in het week-
end geopend. De ‘diensten’ 
zijn ingedeeld van 9.30-13.30 

uur en/of van 13.30 tot 17.30 
uur. Je kan je opgeven voor 
4 uur per week of meer.

WiL JE MEEr WETEN OVEr 
DE MOgELiJKHEDEN VAN 
VriJWiLLigErSWErK Op 
DE MOLEN? 
Neem dan contact op voor een 
vrijblijvend informatief gesprek 
of kijk op 
www.kilsdonksemolen.nl/
 vrijwilligers. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden van 
de Kilsdonkse Molen?
“Ik kreeg meer tijd en ik wilde vrijwilligerswerk 
doen. Ik ga graag met mensen om en zocht naar 
iets met natuur.”

wat is er zo bijzonder aan vrijwilligerswerk 
bij de kilsdonkse Molen?
“Het bijzondere is dat er dicht bij de natuur heel 
veel dingen te zien zijn. Dat is erg interessant.”

wat krijg je er voor terug?
“Heel veel warmte van andere vrijwilligers 
en veel gezelligheid.”

waarom zouden anderen vrijwilliger moeten 
worden van de kilsdonkse molen?
“Vrijwilligerswerk bij de Kilsdonkse Molen 
levert meer op dan dat het kost. Het kost tijd, 
maar daar merk je niets van!”

EEN vRijwiLLiGER aaN HET wOORD 

Ben van Asperen
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ViErgeNeRAtieS

Van oud naar jong:
- Tineke Kerkhof - van de Wetering, 11-07-1935, Nistelrode
- Joke van Dijk - Kerkhof, 28-09-1956, Nistelrode
- Jannai Sinnema - van Dijk, 14-11-1986, Nistelrode
- Lily Sinnema, 20-12-2016, Nistelrode.

NISTELRODE - Vrijdag op zater-
dagnacht - klokslag 00.00 uur - 
begaf zich een bijzondere groep 
mannen naar Weijen, naar het 
huis van Toon waar een huizen-
hoge Abraham de straat versier-
de. Door middel van een wel-
komslied werd Toon van Duren 
verrast en naar buiten gelokt en 
toegezongen door 49 Abrahams:
“Welkom bij de club der wijzen 
ouderdom die moet je prijzen
Daarvan staan hier de bewijzen
dus sluit je bij ons aan.”

Abraham welkom bij de club

Wil jij ook spelen in de natuur?

NISTELRODE - Scouting Mira 
Ceti is op zoek naar nieuwe le-
den, die dan ingedeeld worden 
bij de welpen op donderdag. 

Afgelopen vrijdag heeft de ver-
eniging de scouting gepromoot 
voor groep 3 van basisschool De 
Beekgraaf. Ze hadden die dag 
gezorgd voor drie verschillende 

activiteiten; een klimwand waar 
alle kinderen onder begeleiding 
konden klimmen, dassentrekker-
tje, waar het ging om wie er het 
snelst en sterkst was, en levend 
kwartet waar de kinderen zes 
verschillende kwartetten konden 
maken.
Lijkt het jou ook zo leuk om lek-
ker te spelen in de natuur en zit 

je in groep 4, 5 of 6? 
Kom gratis een keer kijken op 
donderdagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

Heb je vragen of zit je in een an-
dere klas maar wil je ook graag 
een keer komen kijken bij de 
scouting, neem dan even con-
tact met ons op: 06-29190683.

Gemeente Bernheze biedt aan:

Pachtgrond bij inschrijving

De percelen cultuurgrond in Heesch*:
- 5. 16. 70 ha, gelegen aan de Zoggelsestraat/Raktstraat te Heesch

De inschrijving staat open voor agrariërs uit de gemeente.

Voor nadere informatie en een inschrijfformulier verwijzen wij u naar 
www.pachtbank.nl, onze website of kunt u contact opnemen 
met Jean-Paul Vugts.

Inschrijven is mogelijk tot 12 april 2017, 12.00 uur.

*Er wordt nadrukkelijk verwezen naar de bijzondere voorwaarden in de brochure

taxatie - onteigening - gebiedsontwikkeling - planschade - nadeelcompensatie
schadevergoedingsrecht - vastgoed - planeconomie - voorkeursrecht - beleid - rentmeesterij

Postbus 455
5240 AL Rosmalen
Hintham 117c Rosmalen

T 073 641  12
F 073 64 03 98
I gloudemans.nl

De Roman-Visscher-kaart is een 
uniek cartografisch topstuk. 
De wandkaart van Brabant van 
Zacharias Roman (1595-cir-
ca 1675) en Nicolaas Visscher I 
(1618-1679), getiteld ‘Ducatus 

Brabantiae novissima descriptio 
per Nicolaum Ioa. Visscherum’, 
is het belangrijkste cartografi-
sche overzichtswerk van Brabant 
uit de 17e eeuw en een bijzon-
dere kunstuiting uit de Gouden 

Eeuw. Op dinsdag 4, woensdag 
5, donderdag 6 en zondag 9 
april kun je om 13.30 uur aan-
sluiten bij een lezing over deze 
unieke kaart. 
Entree: € 10,- (Museumkaart- 
houders en leden Brabants 
Landschap gratis). Voor meer in-
formatie kijk op 
www.kasteelheeswijk.com of 
www.nationalemuseumweek.nl.

Kasteel Heeswijk: Nationale Museumweek
HEESWIJK-DINTHER – Van dinsdag 4 april tot en met zondag 9 april 
vindt de Nationale Museumweek plaats. Tijdens deze week presen-
teren ruim 400 musea in Nederland een bijzonder pronkstuk. Op 
Kasteel Heeswijk staat deze week de Roman-Visscher, Kaart van 
Brabant, uit de Gouden Eeuw in de schijnwerpers.

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.
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Sweenslag... uw dier, onze zorg!

Ongeveer een jaar later werd 
de laatste hand gelegd aan de 
praktijkruimte, waarin ook een 
operatiekamer, een recovery en 
stallen gerealiseerd werden en 
was Paardenpraktijk Sweenslag 
een feit! Vanaf dat moment kon 
onder de bezielende leiding van 
onze chirurg, drs. Anne Brünott, 
gestart worden met de eerste 
operaties. 

Inmiddels bestaat het team van 
Paardenpraktijk Sweenslag uit 
vier vaste pijlers: drs. Christl 
van de Pol, naast erkend paar-
den- en keuringsdierenarts, ook 
osteopaat. Zij is de eigenaresse 
van de praktijk. Vrijwel vanaf het 

begin wordt zij op alle gebieden 
ondersteund door assistente/pa-
raveterinair Lobke van Popering. 
Europees specialist op het gebied 
van chirurgie en orthopedie drs. 
Anne Brünott is op dinsdag en 
soms op donderdag aanwezig op 
de praktijk voor de begeleiding 
van orthopedische patiënten en 
het uitvoeren van allerlei opera-
ties. 
Manager en manusje-van-alles 
Johan van de Pol is verantwoor-
delijk voor de afhandeling van 
alle administratieve, technische 
en financiële zaken. 
Op het gebied van de paarden-
geneeskunde heeft Paarden-
praktijk Sweenslag veel te bie-

den, waarbij kwaliteit hoog in 
het vaandel staat. Paarden en 
pony’s zijn in goede, professi-
onele handen voor vaccinaties, 
ontworming, merrie -en 
veulenbegeleiding, 
gebitsbehandelin-
gen,  aankoop- en 
verkoopkeurin-
gen en tevens 
PROK-keu-
ringen en 
OCD-scree-
nings voor
KWPN, NRPS en 
KFPS. Ook voor 
kreupelheden, on-
dersteund met röntgen 
en echo en alle planbare chi-
rurgische ingrepen, waaronder 
arthroscopieën. Natuurlijk kunt 
u ook 24/7 bij hen terecht voor 
spoedgevallen. Ook rijtechnisch 
gerelateerde problemen val-
len onder het aandachtsgebied 
van Paardenpraktijk Sweenslag. 
Met een zeer ervaren ruiter in 
de persoon van Lobke, worden 
rijtechnische problemen in kaart 
gebracht. Vervolgens wordt ge-
tracht deze problemen het hoofd 
te bieden door middel van gericht 
medisch onderzoek, osteopathie, 
dryneedling en/of massage.

Sweenslag wil haar klanten alles 
kunnen bieden op het gebied van 
de paardengeneeskunde. Daar-
voor ligt er een sterke basis met 
een goed op elkaar ingespeeld 
team, veel kennis, vaardigheden 
en de modernste apparatuur in 

huis. Het werkgebied strekt zich 
uit over het grootste deel van 
Midden-Brabant dus zeker ook 
in de gemeente Bernheze.

Sinds kort behandelen zij 
vanwege de steeds 

toenemende vraag 
ook gezelschaps-
dieren zoals 
honden en 
katten. Maak 
voor een vrij-
blijvende af-
spraak of voor 

een bezoek aan 
de praktijk een te-

lefonische afspraak: 
0413-350443 of 

06-23559667.

Erkend paarden- en 
keuringspraktijk Sweenslag
Sweenslag 20
5469 KA Erp
info@paardenpraktijksweenslag.nl
www.paardenpraktijksweenslag.nl
Wij zijn ook te vinden 
op Facebook.

VEGHEL/ERP - In januari 2011 zijn wij in Veghel een dierenartsenpraktijk gestart genaamd Paarden-
praktijk Sweenslag, die zich toegelegd heeft op de geneeskunde van het paard. Hoewel de bouw van 
de praktijk in eerste instantie wat vertraging opliep, werd al wel gestart met alle eerstelijns werkzaam-
heden aan huis. Dit was mogelijk omdat Paardenpraktijk Sweenslag vanaf het begin uitgerust was met 
mobiele röntgen- en echo-apparaten zodat het ook al direct mogelijk was om keuringen en kreupel-
heidsonderzoeken op locatie uit te voeren. 

Alles op het 
gebied van 
paarden-
geneeskunde

Maaskade 32 Oss   www.kringloopbedrijfoss.nl
Voorste Groes 1a Heesch  www.kringloopbernheze.nl

ZONNIGE 
ZATERDAG
LET OP! DIT IS ECHT GEEN GRAP! ZATERDAG 1 APRIL 
DE HELE DAG 50% KORTING OP ALLE KLEDING, 
BOEKEN, KASTEN, BANKEN, STOELEN, LAMPEN, CD’S, 
ELECTRA, CURIOSA, SPEELGOED, FIETSEN EN NOG 
VEEL MEER!  ZORG DAT JE ER OOK BIJ BENT!

50%
KORTING
ZATERDAG 1 APRIL

Ook 
rijtechnisch 
gerelateerde 

problemen vallen 
onder het 

aandachtsgebied 
van Paardenpraktijk 

Sweenslag
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Via SamSam kunnen mensen wat voor elkaar betekenen 
Positief instrument

Mensen moeten meer zelfredzaam zijn en minder gebruik maken van professionele hulpverlening. 
ONS welzijn wil daarbij helpen, onder andere met de digitale service SamSam. Deze keer over de 
omslag naar meer zelfredzaamheid via een positieve aanpak.

Gonnie Smulders, projectleider van SamSam, legt uit hoe SamSam de Kanteling, de omslag naar 
meer zelfredzaamheid, ondersteunt. “Vroeger was het – even kort door de bocht gezegd – ‘u vraagt, 
wij draaien’: wij kregen een vraag en zochten daar een geschikte vrijwilliger bij. Nu gaan we eerst 
met mensen om tafel zitten. We kijken of ze hun vraag zelf kunnen oplossen of eventueel binnen 
hun netwerk. Lukt dat niet, dan zetten we SamSam in. Pas als ook SamSam geen soelaas biedt, 
gaan wij op zoek naar een geschikte vrijwilliger.” Sterk is ook de wederkerigheid die in SamSam is 
ingebouwd. ”Als er een match is, vragen we altijd ‘wat zou u kunnen doen?’. Dat maakt SamSam 
een positief instrument om mensen bewust te maken dat ze wat voor elkaar kunnen betekenen.”

www.burenhulpnisseroi.nl - www.samsambernheze.nl

Eén van de bekende acties van 
Lichtpunt is de jaarlijkse inzame-
ling van kerstpakketten, maar 
ook met Pasen is het fijn als er 
wat extra’s gegeven kan worden. 
Dat kan met de inzamelingsac-
tie voor paaspakketten. Van de 
opbrengst worden paaspakket-
ten gemaakt voor gezinnen uit 
HDL die het financieel moeilijk 
hebben. Vorig jaar was deze ac-
tie een groot succes en het was 
enorm fijn dat we bij deze actie 
geholpen werden door enkele 
enthousiaste vormelingen uit 
Heeswijk-Dinther. Ook dit jaar 
zetten deze jongeren zich hier-
voor in.
Je kunt aan deze actie bijdragen 
door een extra boodschap (of 

meer) te kopen van de lijst die 
dan aangeboden wordt en ver-
volgens deze extra boodschap-
pen te doneren bij de kraam 
van Lichtpunt bij de ingang van 
Coop.

We hopen op je steun!

Levensmiddelen – 
inzamelingsactie HDL 
op 1 april; géén grap!
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Lichtpunt is de hulpdienst van 
de geloofsgemeenschappen van Heeswijk-Dinther en Loosbroek. 
Ook in deze parochie zijn er mensen die het moeilijk hebben en die 
steun behoeven. Zij zijn niet altijd zo zichtbaar. Lichtpunt wil hen 
hulp bieden en daarom staat deze hulpdienst op zaterdag 1 april bij 
Coop in Heeswijk-Dinther om levensmiddelen in te zamelen. De 
inzameling is van 10.00 tot 14.00 uur.

Thijs wint Vorstenbossche 
Biljartkampioenschappen

Naast kampioen Thijs Somers 
brachten de Vorstenbossche 
Biljartkampioenschappen 2017 
nog enkele talenten naar voren: 
2e Tiny Daandels, 3e Thijs Hurk-
mans en 4e William Verkuylen.

Jeugd
20 Maart werden de jeugdkam-
pioenschappen gespeeld voor 
de jeugd van elf tot en met 
zeventien jaar en daar voerde 
jeugd-biljartkampioen Bart San-
derse de top vier aan; nummer 
twee Tom van Kessel, nummer 
drie Thijme Vermeulen en num-
mer vier Teun Rijkers. 

De biljartkampioenschappen 
werden voor de 24ste keer ge-
organiseerd. Het afscheid van 
Peter en Jos betekent niet dat 
de kampioenschappen in gevaar 
komen. Jos van de Ven geeft het 
stokje over aan Jordy Kanters en 
naast de ervaren Sel Sommers 
komen Tom, Martijn en Robert 
de organisatie versterken. Naast 
de huldiging van de kampioe-
nen, werden ook de trouwe 
sponsoren bedankt. 
Ook voor het goede doel werd 
geld opgehaald; een bedrag van 
€ 523,- gaat naar Buro Lima.
Meer informatie: www.vbk1994.nl.

VORSTENBOSCH - Na een bijzondere finale waar de jonge Thijs en de 
ervaren Tiny voor een spannende finale zorgden kon Thijs Somers als 
kampioen de beker omhoog houden. Vrijdagavond 24 maart was de 
finale en deze avond kwam ook de 19-jarige kunststoter Jop de Jong 
om een mooie demonstratie te laten zien. Peter van der Zanden en Jos 
van de Ven namen deze avond respectievelijk na vijftien en acht jaar 
afscheid als organisatielid.

V.l.n.r.: nummer 1 tot en met 4: Thijs, Tiny, Thijs en William

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 8 april is de Bernhezer Dag van de Duurzaamheid met een Duurzaam-
heidsmarkt van 13.00 tot 17.00 uur op het terrein van Search aan de Meerstraat 7 in Heeswijk-Dinther. 
Het daar gevestigde bedrijf SGS Search is één van de organisatoren. Bedrijfsdirecteur Udo Waltman ziet 
het graag als een lokale laagdrempelige activiteit waar je leuke ideeën op kunt doen. “SGS Search werkt 
er graag aan mee en stelt ook haar bedrijfsruimte beschikbaar.”

“Om initiatieven te tonen, vraag 
en aanbod aan elkaar te koppe-
len en vooral ook om te laten zien 
hoe gaaf duurzaamheid is”, zegt 
Udo Waltman van SGS Search 
mee te werken aan deze Duur-
zaamheidsmarkt. “Daarmee ge-
ven we mensen met een initiatief, 
klein of groot, een podium en krij-
gen we meer enthousiasme voor 
duurzaamheid. Voor inwoners en 
bedrijven is het zeker interessant 
om de Duurzaamheidsmarkt te 
bezoeken. Het is een lokale acti-
viteit, die je laagdrempelig kunt 
bezoeken en je doet er altijd leuke 
ideeën op”, zegt Udo. 

Ook SGS Search heeft vergaande 
ambities op het gebied van duur-
zaamheid. Aan klanten worden 

duurzame diensten aangeboden 
om milieubelasting te minimali-
seren. Er wordt geïnvesteerd in 
duurzame gebouwen, duurzaam 
transport en meer van dat soort 
zaken. Search is van oudsher in 
Heeswijk-Dinther gevestigd en de 
directie is van mening dat het be-
drijf een lokale verantwoordelijk-
heid heeft en daarom graag een 
steentje bij draagt. Het is volgens 
de directeur “de onderneming 
eigen om verder te kijken, de lat 
hoog te leggen en nieuwe moge-
lijkheden te verkennen.”

Udo geeft aan dat het de eerste 
keer is dat een dergelijk lokaal ini-
tiatief zo wordt opgepakt.
”Alleen dat is al een succes en we 
hopen dit de komende jaren uit 

te kunnen gaan bouwen. Vooral 
toegankelijk en vol nieuwe inspi-
ratie”, aldus Udo Waltman. 
De duurzaamheidsmarkt is op 
8 april bij SGS Search in Hees-
wijk-Dinther.
Samen met BECO, SGS Search, 
Rabobank en ZLTO organiseert 
de gemeente deze Duurzaam-
heidmarkt. 
Een evenement waarbij tal van 
organisaties en bedrijven die iets 
met duurzaamheid doen zich 
presenteren. In een gezellige ont-
spannen sfeer kunnen er ideeën 
opgedaan worden. De toegang is 
gratis.

Initiatiefnemers die wat willen la-
ten zien kunnen zich nog aanmel-
den: c.derikx@bernheze.org.

Udo Waltman van sgs search over 
duurzaamheidsmarkt 8 april

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 29 MAART 2017

Spokenjagers: 
14:45 

Beauty and the Beast 3D: 15:00 17:45 20:15

Ballerina: 
15:15

De LEGO Batman Film 2D (NL): 15:15 

Power Rangers: 
17:45

Lion: 

17:45

Het Verlangen: 
18:00 20:30

Logan: 
20:15

Tuintje in mijn Hart: 
20:30

DONDERDAG 30 MAART 2017

Kong: Skull Island 3D: 
19:45

Beauty and the Beast: 
19:45

Het Verlangen: 
20:00

Fifty Shades Darker: 
20:00 

VRIJDAG 31 MAART 2017

Sing (NL): 
15:45

Beauty and the Beast: 
15:45 18:45

Tuintje in mijn Hart: 
16:00 19:00

De LEGO Batman Film 2D (NL): 16:00

Kong: Skull Island: 
18:45

Het Verlangen: 
19:00

Fifty Shades Darker: 
21:30 

Brimstone: 
21:30

Logan: 
21:30

Beauty and the Beast 3D:  21:45

ZATERDAG 01 APRIL 2017

Spokenjagers: 
16:00

Storm: Letters van Vuur: 13:15

Beauty and the Beast: 
13:15 16:00 21:45

Sing 2D (NL): 
13:30

De Smurfen en het verloren dorp: 13:30

De LEGO Batman Film 2D (NL): 15:45

De Smurfen en het verloren... 3D: 15:45

Power Rangers: 
18:45

Logan: 
18:45

Het Verlangen: 
19:00

Beauty and the Beast 3D:  19:00

Fifty Shades Darker: 
21:30

Kong: Skull Island: 
21:30

Tuintje in mijn Hart: 
21:45

ZONDAG 02 APRIL 2017

Spokenjagers: 
13:15

Sing 2D (NL): 
13:15

Ballerina: 
13:30

De Smurfen en het verloren... 3D: 13:30

De Smurfen en het verloren dorp: 15:45

De LEGO Batman Film 2D (NL): 15:45

Beauty and the Beast: 
15:45

Logan: 
19:30

Beauty and the Beast 3D:  19:30

Het Verlangen: 
20:00

Kong: Skull Island 3D: 
19:45

Tuintje in mijn Hart: 
15:45

MAANDAG 03 APRIL 2017

Het Verlangen: 
19:45

Kong: Skull Island 2D: 
19:45

Beauty and the Beast: 
19:45

Tuintje in mijn hart: 
20:00

DINSDAG 04 APRIL 2017

Logan: 
19:45

Beauty and the Beast 3D:  19:45

Het Verlangen: 
20:00

Fifty Shades Darker: 
20:00

WOENSDAG 05 APRIL 2017

Spokenjagers: 
14:45

De Smurfen en het verloren... 3D: 14:45

Ballerina: 
15:00

De LEGO Batman Film 2D (NL): 15:00

De Smurfen en het verloren dorp: 17:00

Power Rangers: 
18:00

Beauty and the Beast: 
15:45 20:15

Het Verlangen: 
18:15 20:45

Logan: 
20:30

Tuintje in mijn Hart: 
20:45

kOningSdag met... 
loosbroekOp weg naar

Een feestdag vol tradities
Zo’n 70 jaar 
bestaat het co-
mité nu. Vrij-
willigers zetten 
zich samen met 
dit comité in voor 
de viering van Ko-
ningsdag. 
Mathieu Bosch, Kitty van 
der Wijst, Chantal Kanters, Mi-
riam van de Berg en Erica van der 
Geld zorgen ervoor dat Konings-
dag ook dit jaar weer een feeste-
lijke aangelegenheid wordt. 
De avond voor Koningsdag, 26 
april, organiseert het comité om 
20.00 uur een heuse colorrun. Er 
wordt een route door het cen-
trum uitgezet die iedereen die 
graag mee wil doen, rennend of 
wandelend af mag leggen. De 
deelnemers bepalen zelf hoeveel 
rondes ze lopen, dus ook jonge-
re kinderen kunnen meelopen. 
Tijdens de colorrun staan er ver-
schillende verenigingen langs de 
route die kleurenpoeder over de 
deelnemers strooien en een aan-
tal dj’s zorgt voor muziek tijdens 
het lopen. Wil je meedoen met 
deze run? Dan hoef je alleen 
maar aan de start te verschijnen, 
aanmelden is niet nodig en de 
deelname is gratis!
Op Koningsdag zelf kunnen 

kinderen deel-
nemen aan de 
rommelmarkt, 
die van 10.00 

tot 11.30 uur 
plaatsvindt op 

het Dorpsplein. Bij 
slecht weer verhuist 

deze markt naar CC De 
Wis, waar de kinderen dan droog 
hun spulletjes kunnen verkopen. 
Tijdens de rommelmarkt deelt de 
organisatie pannenkoeken uit, 
zodat niemand iets tekort komt.
In CC De Wis is er in de ochtend 
ook een Koningsbingo, waar ie-
dereen gratis aan deel mag ne-
men. Om 13.30 uur start een 
fietstocht waarbij de deelnemers 
door de mooie omgeving van 
Loosbroek fietsen. Er zijn twee 
routes: een korte route van on-
geveer 15 kilometer en een 
langere route van ongeveer 25 
kilometer. Onderweg zorgt het 
oranjecomité voor een appel en 
wat drinken en iedere deelnemer 
krijgt een consumptiebon om in 
te leveren bij zaal Kerkzicht. 
Er is dus genoeg te beleven 
rondom de verjaardag van de 
Koning, voor jong en oud. De 
leden proberen er ieder jaar een 
laagdrempelig, oer-Hollands en 
gezellig feest van te maken.

LOOSBROEK - Sinds kort bestaat Stichting Oranjecomité Loosbroek weer uit vijf 
personen en samen zijn zij verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom Koningsdag. 
Koningsdag wordt een dag gevuld met oer-Hollandse activiteiten en de avond voor 
deze feestelijke dag staat in het teken van een colorrun. 

V.l.n.r. Kitty van der Wijst, Mathieu Bosch, Miriam van den Berg, Chantal Kanters. Het nieuwste lid Erica van der 
Geld ontbreekt op de foto  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

Colorrun, 
rommelmarkt,

bingo en
fietstocht

VRIJDAG 31 MAART
E-BIKE 
OPSTAPDAG
FIETSPLUS RINI  LAAR 27  5388 HB NISTELRODE     
T (0412) 61 12 31   E INFO@FIETSPLUS-RINI.NL      
W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL    DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!

legitimatie verplicht bij testrijden

ALLEEN HIER 
 8 JAAR E-BIKE FIETSPLEZIER
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Dat er nu water is hebben we gevierd met waterballonnen, fl essenvoetbal en zelfs een badje

Wereldse- en wereldmuziek in CC Nesterlé

De Syrische band was gevormd 
rond Hamed Alshaabi uit Heesch, 
rietfluitspeler. De overige bandle-
den kwamen uit Emmen en Zutp-
hen. De getalenteerde muzikan-
ten speelden erg goed en Hamed 
was in vorm met zijn rietfluit. Zo 
ook zijn vriend Mouafak, de luit-
speler, met zijn donkere, droeve 
stem. De percussionisten hielden 
de vele bezoekers minutenlang 
ademloos op de stoel. Uiteinde-

lijk werd het een Palestijns feest-
je: met een Palestijnse vlag werd 
door de bezoekers een volksdans 
uitgevoerd. 
De band uit Nistelrode, bestaan-
de uit Kyra Haerkens, Marcel van 
de Hanenberg en Dirk Vanden-
put bracht mooie nummers ten 
gehore. Mooi gezongen en pri-
ma entertainment. Zelfs de Syri-
sche bezoekers waardeerden het. 
Een prima vuurdoop!

Als apotheose werd door beide 
bands een lied ten gehore ge-
bracht, gezamenlijk gezongen 
door Mouafak en Kyra, met een 
Nederlands refrein, die het dilem-
ma van de vluchtelingen in Ne-
derland weergeeft:
‘Waar ben ik? Waar ben ik? In het 
enge grote buitenland misschien?
Weinig kans om mijn lieve mooie 
vaderland ooit weer terug te 
zien’.

De dag werd beëindigd met de 
woorden: “Als we samen zo’n 
mooie muziek kunnen maken 
dan moeten we toch ook samen 
kunnen leven!”

NISTELRODE - Een Syrische zesmans-band, gevolgd door een spik-
splinternieuwe band uit Nistelrode; van dit dubbeloptreden konden 
bezoekers genieten op zondag 19 maart. De zaal zat echt bomvol; 
naast lokale bezoekers ook veel Syrische bezoekers, zelfs uit Geleen, 
Sittard en Leiden. Blijkbaar was bij hen een snaar geraakt.

V.l.n.r.: Mouafak, Kyra, Hamed en Dirk

Anja voor ghana

Met het geld dat Anja verdiend 
heeft kan zij maar liefst 350 
schoolkinderen een heel school-
jaar een gratis lunch aanbieden. 
Maar Anja’s eerste doel was te 
kijken hoe het zat met de wa-
terpomp die gemaakt was van 
het geld dat zij van tevoren over 
heeft gemaakt vanuit Neder-
land. Gelukkig is er dus stro-
mend water en op drie plaatsen 
een kraan; ook op de wc is er 
een kraantje én er kan doorge-
spoeld worden. 
Tijdens Anja’s verblijf is de speel-
plaats verhard zodat de kleuters 
voortaan buiten kunnen spelen 
zonder te vallen. “Ook zijn er 
cirkels op de speelplaats geschil-

derd zodat er spelletjes kunnen 
worden gedaan. Daarnaast is er 
een groot afdak gemaakt zo-
dat de kinderen buiten kunnen 
eten waardoor de klas minder 

geveegd hoeft te worden én 
er minder met stoelen en tafels 
hoeft te worden gesjouwd. Op 
de speelplaats van klas 1 tot 5 is 
de betonnen riolering die onder 
het speelveld komt af en begin 

april komen achttien mannen 
en vrouwen uit Nederland naar 
het schooltje om een klimrek te 
plaatsen.”
Anja vertelt het erg jammer te 

vinden dat ze naar huis moest 
want “ik ben nog lang niet klaar 
hier.”
Ze heeft veel geld besteed 
aan 120 zakken cement, twee 
vrachtwagens vol stenen en 

zand en straatverlichting rond-
om school vanwege een eerde-
re inbraak. “Ook hebben we de 
schoolbus gerepareerd en verder 
hebben we veel geknutseld met 
de kids en heb ik een voetbal-
wedstrijd georganiseerd met een 
andere school.”
 
Anja legt verder uit dat het goed 
gaat met de school en dat dit 
project er bijna op zit op nog een 
paar aanpassingen en verbou-
wingen na. Zij staat binnenkort 
weer op markten, braderieën en 
op 13 april staat zij op de eerste 
carbootsale van dit jaar. Ook op 
Koningsdag verkoopt Anja weer 
spulletjes waarvan de opbrengt 
ten goede komt aan projecten in 
Ghana. 

Meer weten over Anja, haar 
werk en belevenissen in Ghana? 
Kijk op: www.anjavoorghana.nl.

GHANA/HEESCH - Na twee jaar spulletjes op braderieën en markten te hebben verkocht én haar vrije dagen op te hebben gespaard 
kon Anja weer naar Ghana, naar de Compassionate Kids School om precies te zijn. Anja is daar tien weken geweest en is 17 maart weer 
veilig op Nederlandse bodem geland. Haar jongste dochter Dominique heeft door plantjes te verkopen zelf een ticket gekocht en is haar 
moeder achterna gereisd om vervolgens twee weken in het West-Afrikaanse land te verblijven. 

Anja vindt het jammer dat ze 
naar huis moet:

“Want ik ben nog lang niet klaar hier”
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Student in Stockholm
Toen ik hier aankwam in januari lag er sneeuw, werd het om 15.30 uur donker en was 
mijn agenda volgepland met door de universiteit georganiseerde introductieactiviteiten. 
Er waren rondleidingen, kroegentochten, informatieavonden, een bustour en een heuse 
IKEA-trip voor nieuwe studenten. Via de universiteit heb ik ook een kamer gekregen met 
een eigen keukentje en badkamer in een studentenflat waar nog veel meer ‘internationals’ 
verblijven. Inmiddels heb ik vrienden gemaakt uit Denemarken, Kroatië, Finland, 
Duitsland, Frankrijk, Polen, de Verenigdse Staten, Italië, Canada en heb ik natuurlijk ook 
wat andere Nederlanders ontmoet. Zweden buiten mijn colleges om niet zo veel helaas; 
internationale studenten zoeken elkaar toch wat meer op. 

Ik woon nu alweer ruim twee 
maanden in deze mooie stad 
waar ik inmiddels echt een beetje 
verliefd op ben geworden. De stad 
bestaat uit een aantal eilanden 
en de gebouwen hebben veelal 
warme pasteltinten, geel, rood, 
roze en soms wat groen. In het 
oude stadsdeel, Gamla Stan, liggen 
de oude huisjes dicht tegen elkaar, 
gescheiden door smalle straatjes 
met kinderkopjes. Södermalm, het 
zuidereiland, wordt gezien als het 
hippe stadsdeel, waar veel jonge 
mensen wonen en designwinkeltjes 
gevestigd zijn. 

In het oosten heb je Djurgården, 
waar vooral veel groen is, maar 
ook een pretpark en een groot 
openluchtmuseum. De stad heeft 
echt van alles wat, natuur, winkels, 
musea (voor studenten vaak gratis) 
en heel veel koffietentjes. De 
Zweden doen elke dag, liefst een 
paar keer per dag, een Fika. Dat 
is een kop koffie met een zoet 
broodje of gebakje. Ik doe graag 
mee met de lokale gebruiken, dat 
snap je! 

Meestal zit ik overdag in college of in de bieb, maar als ik niet studeer maak ik graag 
een stadswandeling over één van de eilanden. Ook ben ik zes dagen naar Lapland 
geweest, waar ik op een hondenslee gereden heb en het noorderlicht heb gezien. Echt een 
geweldige ervaring. Als er mensen uit Nederland op bezoek komen hang ik graag even de 
toerist uit. In april en mei komen er weer mensen en dan staat onder andere een bezoekje 
aan de Archipelago op de agenda, een eilandengroep net buiten Stockholm bestaande uit 
tussen de 30.000 en 35.000 eilandjes. Je kan ook erg goed uitgaan in Stockholm. Alcohol 
in kroegen is erg duur, € 6,- voor een biertje en € 9,- voor een glaasje wijn, dus veel naar 
een kroeg ga je niet ’s avonds. Stockholm kent wel een paar hele leuke clubs waar je elk 
weekend en soms doordeweeks terecht kunt voor een dansje. 

Ik kan iedereen die de kans heeft het te doen van harte aanraden om een tijdje in het 
buitenland te studeren. Je hoeft niet ver weg te gaan, Stockholm is minder dan twee uur 
vliegen, om het gevoel te hebben dat je even helemaal opnieuw moet beginnen. Je bent 
op jezelf aangewezen en ik vond dat in het begin best wennen, maar nu echt heerlijk. Je 
ontmoet zo veel nieuwe mensen, die allemaal geïnteresseerd en betrokken zijn bij wat er 
in de wereld speelt. Het klinkt cliché maar ik had het nu al voor geen goud willen missen.

Vi ses i Bernheze! (Tot ziens in Bernheze!).

Hallå! Ik ben Floor Cremers, 24 jaar en tot 
ik ging studeren woonde ik in Heeswijk-
Dinther. Na het behalen van mijn Bachelor 
Theaterwetenschap in Amsterdam ben 
ik nu bezig met de internationale Master 
Dramaturgie. In januari ben ik naar Stockholm 
verhuisd, waar ik één semester studeer aan 
de universiteit van Stockholm. Ik volg vakken 
die inhoudelijk raken aan theaterwetenschap, 
sociale wetenschappen en genderstudies. 

lUchtpost 
floor cremers

gescheiden door smalle straatjes 

gevestigd zijn. 

paar keer per dag, een Fika. Dat 

In één van de vrachtwagens lig-
gen materialen die gebruikt gaan 
worden om een dierenstal bij 
een opvanghuis voor (demen-
terende) ouderen uit te breiden. 
Het tehuis vangt ouderen op die 
tussen wal en schip vallen, want 
deze mensen worden vaak aan 
hun lot overgelaten en hebben 
geen uitkering of pensioenvoor-
ziening. Dit opvanghuis stelt al-
les in het werk om de bewoners 
actief te betrekken bij de dage-
lijkse werkzaamheden. 

De vrijwilligers van Stichting Pep 
willen binnen vier dagen het 
dierenverblijf vergroten en op-
knappen; een flinke klus gezien 
de temperaturen in deze tijd van 
het jaar. Timmerlui en metselaars 
weten wat ze te doen staat en 
de rest van de vrijwilligers sjouwt 
en helpt mee. Na vier dagen kan 
iedereen het eindresultaat aan-
schouwen. Om trots op te zijn!

Voor deze ouderen, maar ook 
voor kinderen en kansarme jon-
geren, wil de stichting zich de 
komende jaren blijven inzetten. 
Je begrijpt dat hier veel geld no-

dig is! Het aanbieden van een 
zogenaamd sponsordiner, in 
nauwe samenwerking met res-
taurant De Waard in Heesch, is 
één van de vele manieren waar-
mee de stichting projecten in 
Roemenië kan financieren. Op 
www.pepbernheze.nl vind je 
meer informatie. 

Aanbieding
Op 21 april kun je genieten van 
een vijf-gangendiner bij restau-
rant De Waard voor € 42,50, 
inclusief twee consumpties en 
koffie/thee.
De aanvang is om 19.00 uur, de 
zaal is open vanaf 18.30 uur. 

Je kunt je opgeven door voor 15 
april een mail te sturen naar de 
heer Theunissen; 
e.theunissen44@ziggo.nl. 
Bellen naar het secretariaat van 
de stichting kan ook; 
0412-452208 of 06-12824929. 
Het bedrag kan worden overge-
maakt op rekeningnummer 
NL 84 RABO 0120027313 ten 
name van Stichting Pep-projec-
ten Bernheze onder vermelding 
van ‘sponsordiner’.

Mee-eters gezocht...
ROEMENIË/BERNHEZE - Twee vrachtwagens met goederen voor het 
Rode Kruis, vertrokken vanuit Bernheze, zijn in augustus vorig jaar 
op weg naar een schooltje en ziekenhuis. Ongeveer twaalf vrijwil-
ligers gaan een week aan het werk; het lossen van de goederen op 
diverse locaties en het uitvoeren van een vooraf uitgewerkt project 
behoort tot hun taken.
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auto & Motor NIeUWs

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

Audi A1 1.4 S line 2011
Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Astra 1.4 turbo cosmo 
   17.000 km 2015

Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Meriva 1.6 2005
Opel Meriva 1.4 60.000 km 2011
Peugeot 308 1.2 Vti navi airco
  57.000 km  2014
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
  airco pdc 2009
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

goodwill Tour

Stichting Opkikker vraagt de kin-
deren, die in veel gevallen nog 
steeds ziek zijn, of zij kindambas-
sadeur willen zijn. De kinderen 
kunnen zelf, op een vrijblijvende 
manier, invulling geven aan deze 
unieke functie. Deze invulling 
varieert van het verzamelen van 
mobieltjes en het organiseren 
van een sponsorloop tot het ver-
kopen van lootjes en het geven 
van een spreekbeurt.

Bas van de Ven, negen jaar uit 
Boekel is zo’n ambassadeur. Hij 
rijdt op zondag 2 april mee met 

de Goodwill Tour 2017 die ge-
organiseerd wordt door Motor-
club De Ketel uit Vorstenbosch. 
Samen met zijn vader rijdt hij op 
een Trike en ze worden begeleid 
door vrienden op de motor.

De opbrengst van deze motor-
tourrit gaat geheel naar Stichting 
Opkikker. Bas verheugt zich al 
weken op deze rit en hopelijk 
werkt het weer mee! We reke-
nen op een groot aantal motor-
rijders voor deze mooie rit.

Inschrijven kan van 9.00 tot 

11.00 uur bij Bar de Ketel; de 
route van circa 200 km is te vol-
gen via GPS.

De kosten zijn € 6,- en komen 
geheel ten goede aan Stichting 
Opkikker.

VORSTENBOSCH - Stichting Opkikker heeft meer dan 2.500 kind-
ambassadeurs in de leeftijd van zeven tot en met achttien jaar oud. 
Deze kinderen genoten in het verleden samen met hun familie van 
een Opkikkerdag. Hierdoor kunnen ze als geen ander beschrijven 
welke waarde een Opkikkerdag heeft. 

MC de Ketel organiseert:

  Inschrijven:  Bar de Ketel
      Kerkstraat 13  Vorstenbosch
  Aanvang:  09.00 t/m 11.00 uur
  Kosten:      6,- p.p. incl. kop ko�e/thee

zondag
2 april

Goodwill Tour
(route van ca. 200km)

De opbrengst van deze rit gaat naar: 

Stichting Opkikker

(route is alleen op GPS verkrijgbaar)

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Grand C-Max ................................ 2014

Ford Fiësta 1.0  ..................................... 2013

Ford KA 1.3 .................................. 2000-2006

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Peugeot 106 ......................................... 2001

Peugeot 107 ......................................... 2012

Peugeot  207 ........................................ 2008

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Toyota Aygo 1.0 4  drs .......................... 2012

Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014

Volkswagen Polo 1.2 .................... 2010-2012

Volkswagen Up ..................................... 2012

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 ecoboost ....................... 2012

Ford Focus 1.6D ................................... 2013

Ford Focus 1.6i ..................................... 2005

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

AART SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

 onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
 in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

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

Tips om met je auto de lente in te gaan
1. Wist je dat je auto langer goed blijft door deze te wassen? In vele delen van het land vind je zand, 

stof en zout in de lucht en op de straat. Al deze dingen vreten aan de buitenste laag van je auto. Aan 
het begin van de lente, of zelfs nog ervoor, is het dus een aanrader om je auto een goede wasbeurt 
te geven.

2. In de lente kan het vaak behoorlijk regenen. Laat daarom een nieuw stel ruitenwisserbladen op je 
auto zetten. Dit zorgt ervoor dat je zicht niet vertroebeld wordt door zware regen. Veiligheid staat 
immers voorop.

3. Wacht niet tot het te warm is om erachter te komen dat je airconditioning in de auto niet goed 
werkt. Laat de airco in één van de garages op deze pagina nakijken. 

 Na een lange winter is deze waarschijnlijk lang niet gebruikt en dat
 kan af en toe problemen veroorzaken. Een te hete auto is geen 
 pretje, dus de lente is de ideale tijd om dit te doen.

4. Ook de motorolie en het oliefilter moet je geregeld laten 
nakijken. Nadat het koude weer achter de rug is, aan het 
begin van de lente dus, is de ideale tijd om ervoor te 
zorgen dat je wagen opnieuw lekker loopt als een goed 
geoliede machine.

5. De remmen laten controleren is ook een echte must. De 
remmen van je auto hebben in de winter heel wat moeten 
verduren. Laat ze aan het begin van de lente weer checken 
om na te gaan of alles nog naar behoren werkt.
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Het motorseizoen is begonnen!

BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-

Chevrolet Aveo 1.2  5 drs 2010 € 4250,-

Citroën C3  1.4 HDi airco 2003 € 2450,-

Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-

Fiat Panda airco 2004 € 3450,-

Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3749,-

Ford Focus station 1.6 2003 € 1750,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Mitsubishi Colt 1.3 2006 € 2999,-

Opel Corsa sport 2007 € 4750,-

Peugeot 206 1.4 SW 2002 € 1999,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer 2004 € 6999,-

Toyota Aygo 5 drs grijs 2007 € 3750,-

Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-

Volkswagen Fox 1.2 2009 € 4450,-

Bedrijfswagens ex BTW:
Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-
Opel Combo 1.3 cdti 2004 € 1999,-

Motoren:
Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 2450,-

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,-

Inruilkoopjes voor MEENEEMPRIJZEN!

Citroën xsara picasso 1.8-16V 2003 € 1499.-

VW Golf Cabrio diesel 1998 € 1250,-

Renault Megane Scenic 1999 € 999,-

Ook na 25 jaar heeft Chris van Velzen er nog plezier in om schades te herstellen Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Van een kras op de bumper tot (bijna) total loss
cHRiS vaN vELZEN aUTOScHaDE EN aaNHaNGwaGENS

Zijn vader Frans maakte van zijn 
hobby zijn werk en begon uitein-
delijk met het bouwen, verkopen 
en repareren van aanhangwa-
gens. Zoon Chris had om te be-
ginnen een voorliefde voor auto-
schade en startte in 1992 onder 
zijn naam een autoschadeherstel-

bedrijf. “Als achtjarige reed ik al 
in een automaat en op elfjarige 
leeftijd kon ik een schakelauto 
rijden. 

Op de lagere school begon ik al 
met sleutelen”, meldt Chris op-
gewekt. 

De liefde voor auto’s, later aan-
gevuld met aanhangwagens, zat 
er dus al vroeg in. Na de middel-
bare school werkte Chris enkele 
jaren voor een baas, ging in mili-
taire dienst en drie weken na zijn 
22e verjaardag begon hij Chris 
van Velzen Autoschade.

“Wij lappen personen- en be-
drijfsauto’s op na een ongeluk, 
vandalisme, inbraak of storm-
schade. Van een kras op de bum-
per tot (bijna) total loss”, vertelt 
van Velzen. Zijn bedrijf bestaat 
25 jaar en het verveelt hem nog 
geen seconde. “Het is heel afwis-
selend en sociaal werk. Elke scha-
de is anders en je bent doorlo-
pend in contact met klanten. Dat 
maakt het opgeteld een mooi 
vak”, zegt van Velzen tevreden. 
Hij voegt eraan toe: “Een auto 
die echt flink in elkaar zit, weer 
als nieuw maken is het mooiste 
om te doen.” 

Chris begon met niets. Hij richtte 
zijn zaak in en zette zijn schou-
ders eronder. Nu, 25 jaar later, 
heeft hij een florerend bedrijf met 
vijf personeelsleden die, net als 
hij, weten waar ze het over heb-
ben en mee bezig zijn. “We re-
gelen niet alleen de schade, maar 
ook de papieren met de verzeke-
ring. Mensen krijgen kosteloos 
een leenauto mee en we hebben 
een haal- en brengservice.” 

In 1997 nam hij ook het bedrijf 
van zijn vader, gespecialiseerd in 

aanhangwagens, over. Ook in 
deze geldt dat van Velzen van 
wanten weet. “We zijn een spe-
cialist op beide vlakken”, stelt 
van Velzen resoluut en vervolgt: 
“We hebben een groot assor-
timent open- en gesloten aan-
hangwagens voor de verkoop en 
verhuur, er zijn inruilmogelijkhe-
den en voor de klusser hebben 
we onderdelen. Kortom, we zijn 
gespecialiseerd in aanhangwa-
gens en autoschade en op beide 
vlakken hebben we onze sporen 
verdiend.”

HEESWIJK-DINTHER – Hij is een autoschadehersteller pur sang en het geeft hem ook na 25 jaar nog 
steeds een kick als een personen- of bedrijfsauto in de kreukels binnen komt en na ‘behandeling’ weer 
als nieuw overgedragen wordt aan de klant. Daarbij is het bedrijf ook al ruim 30 jaar een specialist in 
het bouwen, verkopen, repareren, onderhoud en verhuur van aanhangwagens. Bij Chris van Velzen 
Aanhangwagens en Autoschade aan de Retselseweg 7 in Heeswijk-Dinther zit samengevat kennis, 
kunde en liefde voor het vak. 

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

Het is voorjaar!
Electrische 

Heggenscharen

Zeer lichte 
heggenschaar ideaal 

voor hagen en struiken

HSE 42  45 cm
 van 146,- nu 99,-

Retselseweg 7
5473 HC Heeswijk-Dinther
06-51588237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzen-aanhangers.nl 
www.chrisvanvelzen-autoschade.nl

Verkeersexamen 
voor basisscholen 
Heeswijk-Dinther 
HEESWIJK-DINTHER - Groep 7 
is zich op dit moment aan het 
klaarmaken voor het theore-
tisch- en praktisch verkeersexa-
men. 

Om het praktijkexamen te mo-
gen fietsen maken kinderen 
voorafgaand een theorie-ex-
amen dat bestaat uit twintig 
vragen over regels die gelden in 
het verkeer. Vervolgens zal op 
vrijdagochtend 7 april het prak-
tijkexamen plaatsvinden voor de 
scholen ’t Mozaïek, De Bolderik 

en ’t Palet. De route die kinderen 
afleggen zie je hierboven.
De scholen wensen alle kinderen 
veel succes!
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30 MAArT THE DANiSH girL
NISTELRODE - CC Nesterlé in 
Nistelrode vertoont elke laatste 
donderdag van de maand een 
film in haar theaterzaal.

Op 30 maart op het witte doek: 
‘The Danish Girl’. De film is geba-
seerd op het waargebeurde ver-
haal van Einar Wegener en Gerda 

Gottlieb, twee Deense kunstenaars uit de jaren twintig. Hun huwelijk 
nam een drastische wending toen Einar (Kidman) op een dag inviel 
voor een vrouwelijk model dat normaal door Greta (Paltrow) geschil-
derd zou worden. De portretten volgden elkaar op en werden derma-
te populair, dat Greta haar echtgenoot aanspoorde om van geslacht 
te veranderen. Wat begon als een onschuldig spelletje, eindigde met 
een geslachtsoperatie die heel de wereld met verstomming sloeg. Ei-
nar Wegener zou voortaan als Lili Elbe door het leven gaan.
The Danish Girl won maar liefst 26 prijzen en was goed voor 74 no-
minaties.

Elke laatste donderdag van de maand kunnen liefhebbers genie-
ten van een bijzondere film die met zorg is uitgekozen. Wie tijdig 
achtergrondinformatie wil ontvangen over de film die op het witte 
doek zal verschijnen, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief op 
www.nesterle.nl.

Na afloop van de film is er gelegenheid om de film onder het ge-
not van een drankje na te bespreken in de sfeervolle foyer. Tijdens 
de nazit worden twee vrijkaartjes voor een volgende filmavond 
verloot.

De filmavond begint om 20.15 uur. 
Kaartjes à € 5,- zijn voor aanvang verkrijgbaar 
aan de kassa die vanaf 19.30 uur geopend is.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Boek & Babbel 

Een selectie uit de nieuwe aan-
winsten, romans en informatie-
ve boeken voor volwassenen, 
van de bibliotheken Bernheze 
van afgelopen maanden wordt 
kort besproken door Désirée de 
Rooij, bibliothecaris in Heesch.
Zij nodigt iedereen uit om in de 
bieb weer aan de leestafel aan te 
schuiven. Aanmelden voor Boek 
& Babbel is niet nodig.

Hier een overzichtje van de vol-
gende Boek & Babbel data.

Bibliotheek Heesch
14.45 tot 15.30 uur
Donderdag 6 april
Donderdag 1 juni

Bibliotheek Heeswijk-Dinther
10.30 tot 11.15 uur
Vrijdag 7 april
Vrijdag 2 juni 

Bibliotheek Nistelrode 
14.45 tot 15.30 uur
Maandag 10 april
Maandag 29 mei 

Let op; in verband met Pink-
steren is de laatste bijeenkomst 
voor de zomer in Nistelrode op 
maandag 29 mei en daarom als 
eerste in de rij van deze laatste 
bijeenkomst in mei/juni.

BERNHEZE - Alweer acht weken geleden vonden de laatste Boek & 
Babbelbijeenkomsten plaats. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn 
op 6, 7 en 10 april in de bibliotheekvestigingen in Heesch, Hees-
wijk-Dinther en Nistelrode.

DE JEUGD heeft de toekomst Ruud van der Heijden
                         #icT #SkiLLS HEROES #TaLENT 

rOC de Leijgraaf nationaal kampioen meubelmaker
Niet alleen de uit Nistelrode af-
komstige Ruud heeft namens de 
Leijgraaf het podium gehaald, 
Wyno Zwanenburg heeft de 
tweede plek behaald in de vak-
richting ICT-beheerder. Bart Ruijs 
heeft in de vakrichting Autotech-
niek de derde plek op het podi-
um bemachtigd. 
Ereplaatsen in het zeer sterke 
deelnemersveld waren er voor 
Demi Akkermans (vierde plek 
vakrichting Etaleur), Noud Jan-
sen (vierde plek vakrichting Met-

selaar), Jawad Rezai (vierde plek 
vakrichting Verkoper/verkoop-
specialist), Jade van Delaux (vijf-
de plek vakrichting Verkoper/
verkoopspecialist) en Gulsum 
Çetinkaya (zevende plek vakrich-
ting Etaleur). 

Skills Heroes
Skills Heroes zijn vakwedstrijden 
voor mbo’ers voor ieder leerjaar 
en elk niveau. In verschillende 
vakrichtingen krijgen de leerlin-
gen tijdens de wedstrijden de 
kans om hun talenten te laten 
zien. Skills Heroes begint met 
voorrondes. 

Deze vinden plaats op een mbo-
school en de winnaars gaan door 
de kwalificaties om vervolgens 
geselecteerd te kunnen worden 

voor de nationale finales in Am-
sterdam. 

De nationale winnaars zijn Ne-
derlands kampioen in hun be-
roep en kunnen deelnemen aan 
WorldSkills in Abu Dhabi.

OSS/NISTELRODE – Zaterdag 18 maart heeft Ruud van der Heijden van ROC de Leijgraaf, in de vak-
richting Meubelmaker, de landelijke finale van Skills Heroes gewonnen. De finalewedstrijd vond plaats 
in de RAI in Amsterdam. Als winnaar vertegenwoordigt Ruud niet alleen de Leijgraaf, maar heel Neder-
land op de Wereldkampioenschappen in Abu Dhabi in oktober dit jaar. Tijdens Skills Heroes The Finals 
hebben in totaal 311 leerlingen in 35 vakrichtingen gestreden om de medailles. 

V.l.n.r.: Ruud, Wyno en Bart

In verschillende vakrichtingen 
krijgen de leerlingen de kans om 
hun talenten te laten zien

Tjeu maakt winnend ontwerp uitkijktoren

Gedeputeerde Christophe van 
der Maat maakte de winnaar 
vrijdag 24 maart bekend. “We 
hebben 43 inzendingen gekre-
gen van de meest fantastische 
torens. 

Torens met glijbanen, klimmoge-
lijkheden, loopbruggen en grach-
ten. Uit al die ontwerpen hebben 
we uiteindelijk de toren van Tjeu 
gekozen omdat deze stoer is, uit-
daagt om even te stoppen en te 
gaan spelen en heel mooi past bij 
het kasteel”, aldus Van der Maat. 

Lees meer over Tjeu in de ‘Mooi 
voor Jeugd & Jongeren’ pagina’s 
in DeMooiBernhezeKrant van 19 
april.

‘S-HERTOGENBOSCH/HEESWIJK-DINTHER - De elfjarige Tjeu Wijgergangs van basisschool De Bol-
derik heeft het winnende ontwerp gemaakt voor een nieuwe uitkijktoren langs de N279. De provincie 
Noord-Brabant had leerlingen van groep 8 van de basisscholen langs het tracé van de nieuwe N279 
tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel uitgedaagd om een uitkijktoren te ontwerpen. De toren wordt ge-
bouwd naast de ingang van Kasteel Heeswijk.
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Een hond is leuk, maar loslopen-
de honden waar dat niet hoort 
en hondenpoep zijn grote erger-
nissen van veel inwoners en an-
dere mensen die onze gemeente 
bezoeken. Daarom zorgen we er 
samen voor, dat we de overlast 
door honden zoveel mogelijk 
beperken. 

Hondenpoep
De gemeente maakt alle honden-
uitlaatstroken, velden en routes 
regelmatig schoon. Maar buiten 
de losloopvelden en de uitlaatge-
bieden zorgt u er als hondenbe-
zitter zelf voor dat de poep van 
uw hond wordt opgeruimd.
 
Los of aangelijnd?
Binnen de bebouwde kom houdt 

u uw hond altijd aangelijnd. Bin-
nen de (omheinde) losloopvel-
den kan uw hond loslopen. U 
mag uw hond aangelijnd uitlaten 
op de uitlaatroutes, alleen aan de 
kant van de weg waar de bordjes 
staan. Op sportvelden en speel-
terreinen zijn honden niet toege-
staan. Buiten de bebouwde kom 
mag uw hond loslopen, tenzij an-
ders wordt aangegeven, zoals bij 
de ingang van natuurgebieden. 
een overzicht van alle losloopge-
bieden binnen de bebouwde kom 
vindt u op www.bernheze.org
(zoekterm hondenuitlaatplaat-
sen). 

Extra controles
De gemeente ontvangt regelma-
tig klachten over hondenpoep-

overlast. Net als u vinden wij het 
belangrijk om de overlast van 
hondenpoep binnen onze ge-
meente zoveel mogelijk te beper-
ken. Onze BOA’s starten daarom 
binnenkort met extra controles in 
de gehele gemeente. Wij rekenen 
op uw medewerking. in de eerste 
week zullen wij vooral waarschu-
wen, daar waar nodig. Na die 
week zal er beboet worden op 
alle overtredingen. Na een waar-
schuwing volgt altijd een boete 
bij de volgende overtreding. De 
boetes zijn (inclusief € 9,- ad-
ministratiekosten): hond niet 
aangelijnd: € 99,-, hond bevindt 
zich in een speelgelegenheid: 
€ 149,-, uitwerpselen van de 
hond niet opruimen: € 149,-.

actie
Hondenbezitters die tijdens onze 
controles de hondenpoep van 
hun eigen hond opruimen, ont-
vangen van ons tijdens de actie 
een leuke attentie.

Het doel van dit onderzoek is om 
de woonwensen en woonbe-
hoeften van ouderen te peilen. 
Bovendien helpt het ouderen 
over hun toekomstige woonsi-
tuatie na te denken. Wethouder 
van Boekel: “een initiatief dat de 
gemeente van harte ondersteunt. 
Wij willen dan ook graag onze 
dank uitspreken naar de KBO-af-
delingen Bernheze, ANBO regio 
Oost-Brabant, ONS welzijn, Raad 
gecoördineerd Ouderenwerk 
Heesch en Nistelrode en Oude-
renplatform Heeswijk-Dinther/

Loosbroek voor hun betrokken-
heid bij dit onderzoek.”
in 2016 heeft de gemeente Bern-
heze haar woonvisie opgesteld. 
Daarvoor is in 2015 onder onze 
inwoners een breed woonwen-
senonderzoek uitgevoerd. 

in deze visie staat beschreven 
wat de gemeente moet doen om 
de verwachte hoeveelheid en 
soorten woningen te realiseren. 
Dit is uitgewerkt in een woning-
bouwkader voor nieuwe initia-
tieven, zowel voor de gemeen-

te Bernheze als geheel, als voor 
de vijf kernen. De gemeente wil 
deze woningbouwkaders jaarlijks 
herijken. Het doel is om op basis 
van een beknopte analyse van de 
woningmarkt te bepalen of de 
woonbehoefte is veranderd.

Het OOB wil hier ook een bij-
drage aan leveren. in overleg 
met de gemeente zet het OOB 
hiervoor nu het woonwensen-
onderzoek voor ouderen uit. De 
uitkomst hiervan is mede input 
voor onze toekomstige woning-
bouwplanning. Zo proberen wij 
zo goed mogelijk aan te sluiten 
bij de woonwensen van onze in-
woners en zo een duurzaam en 
toekomstbestendig woningbe-
stand op te bouwen.

Om deel te nemen aan het on-
derzoek kunt u zich gratis en 
anoniem aanmelden via 
www.tipmooibernheze.nl. 

Hondenpoep? Dat lossen we samen op! 

Woonwensenonderzoek 50-plus

tot zaterdag 15 april, 16.00 uur 
is op de N279 van ’s-Hertogen-
bosch richting Veghel één rij-
baan beschikbaar. Dit is nodig 
voor afrondende werkzaamhe-
den van de provinciale weg tus-
sen de Beusingsedijk en Veghel. 
in die periode worden er over 
de gehele lengte van de weg 
frees- en asfaltwerkzaamheden 
uitgevoerd. Hiervoor zijn ook op 
diverse dagen verschillende op- 
en afritten langs de N279 afge-
sloten. 

Meer informatie over de ver-
breding van de N279-Noord 
tussen ’s-Hertogenbosch en 
Veghel en de omleidingsroutes is 
te vinden op 
www.werkenaann279noord.nl.

Werkzaamheden 
N279 
’s-Hertogenbosch 
richting Veghel 

gEMEENTEBEriCHTEN

prAKTiSCHE iNfOrMATiE

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

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

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

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

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

AgENDA

8 april 2017
Bernhezer Dag van 
de Duurzaamheid 
SgS Search, 
Meerstraat 7, Heeswijk
13.00-17.00 uur

11 april 2017
Uitreiking cultuurprijs
cultureel centrum de Pas, 
Heesch
20.00-22.30 uur

Raadscommissie-
vergaderingen

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De raadscommis-
sievergaderingen zijn openbaar 
en worden gehouden in het 
gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.30 uur. be-
zoekers hebben de mogelijk-
heid om mee te praten over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. 

Raadscommissie bestuur en 
Strategie op maandag 
3 april 2017
- Stand van zaken regionale 

samenwerking

-  Presentatie Uitvoeringspro-
gramma integrale Veiligheid

- Opiniërende bespreking eva-
luatie visie burgerparticipatie 
en reactie op motie burger-
participatie

Raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op dinsdag 4 april 
2017
-  Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo/AWBZ en Participatie-
wet

-  Wijziging gemeenschappelijke 
regeling ggD 2017

-  Notitie ter informatie inkoop 
en transformatie specialisti-
sche jeugdhulp Noordoost 
Brabant

Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op woensdag 5 april 2017
-  Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders
-  Vaststellen bestemmingsplan 

Heeswijkse Aa-Beemden
-  Vernieuwde vaststelling be-

stemmingsplan Buitengebied 
Bernheze 2012-1

-  Beschikbaar stellen voorbe-
reidingskrediet aanpassing 
graafsebaan, Heesch

-  Recreatie in natuurgebied De 
Maashorst

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org. Met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

gEMEENTErAAD

Het Ouderen Overleg bernheze (OOb) houdt in april een woon-
wensenonderzoek onder inwoners die ouder zijn dan 50 jaar in de 
gemeente bernheze. 

uitreiking 
Cultuurprijs
Op dinsdag 11 april 2017 rei-
ken we de cultuurprijs 2015-
2016 uit tijdens een feestelijke 
bijeenkomst om 20.00 uur in 
cultureel centrum de Pas in 
Heesch. er zijn zeven inzendin-
gen genomineerd. U bent van 
harte welkom. 

verpakkingen 
van plastic, blik 
en drankkartons 

kunnen in 
dezelfde zak

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het 

gemeentehuis
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gEMEENTEBEriCHTEN

OffiCiËLE BEKENDMAKiNgEN

commissie bezwaarschriften 
bernheze

Op woensdag 5 april 2017 komt 
de commissie Bezwaarschriften 
Bernheze bij elkaar in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Hee-
sch. De commissie behandelt dan 
de volgende bezwaarschriften:

19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat door mr. Laatsman 
namens de heer Van Ballegooij 
is ingediend. Het bezwaarschrift 
is gericht tegen het besluit van 
de burgemeester van 20 febru-
ari 2017, waarbij een last onder 
bestuursdwang is opgelegd op 
grond van artikel 13b Opiumwet. 

19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat door mr. drs. Pasveer 
namens VOF van de Leest-Van 
der Biezen is ingediend. Het be-
zwaarschrift richt zich tegen het 
besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders van 30 
november 2016, waarbij een om-
gevingsvergunning is verleend 
voor het herbouwen van een bij-
gebouw op het adres Laag-Beugt 
5 in Heeswijk-Dinther. 

20.30 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat door buurtbewoners 
is ingediend tegen het besluit 
van het college van burgemees-
ter en wethouders van 21 de-
cember 2016. Het betreft het 
besluit waarbij een omgevings-
vergunning is verleend voor het 
bouwen van een kantoor met 
appartementen aan ’t Dorp 13 in 
Heesch.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft voor de 
volgende evenementen/activi-
teiten een vergunning/onthef-
fing verleend aan:
-  gemeente Bernheze voor het 

organiseren van een kermis in 
Loosbroek van 12 tot en met 
15 augustus 2017 dagelijks 
van 10.00 tot 2.00 uur op het 
dorpsplein aan Molenhoeven, 
5472 PX Loosbroek. Molen-
hoeven is van 9 augustus, 
17.00 uur tot 16 augustus, 
17.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voet-
gangers. De geluidsontheffing 

is verleend tot 1.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
21 maart 2017.

-  gemeente Bernheze voor het 
organiseren van een kermis in 
Heeswijk-Dinther van 10 tot 
en met 13 juni 2017 dagelijks 
van 10.00 tot 2.00 uur op 
Plein 1969, 5473 cA Hees-
wijk-Dinther. Plein 1969 is van 
7 juni, 17.00 uur tot 14 juni, 
17.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voet-
gangers. De geluidsontheffing 
is verleend tot 1.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
21 maart 2017.

-  Stichting De Kilsdonkse Mo-
len voor het organiseren van 
een Lentemarkt op de Molen 
op 2 april en het Oogstfeest 
van Akker tot Bakker op 1 ok-
tober 2017 bij de Kilsdonkse 
Molen, Kilsdonkseweg 4-6, 
5473 KK Heeswijk-Dinther. 
De Kilsdonkseweg (vanaf Bo-
terweg tot Laverdonk) wordt 
van 10.00 tot 17.00 uur, afge-
sloten voor alle verkeer, behal-
ve voor voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
23 maart 2017.

-  Stichting Ranja voor het or-
ganiseren van een Survival 
Koningsdag op 27 april 2017 
van 8.00 tot 15.00 uur in de 
omgeving van Aa-kantstraat, 
5473 HX Heeswijk-Dinther. 
tijdens het evenement wordt 
Aa-kantstraat en een gedeel-
te van Droevendaal (tussen 
Aa-kantstraat en Aa-brug-
straat) afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikking is 
verzonden op 23 maart 2017.

-  Stichting Oranjecomité Hees-
wijk-Dinther voor het organi-
seren van activiteiten tijdens 
Koningsdag op 27 april 2017 
van 10.00 tot 17.00 uur op 
Plein 1969, 5473 cA Hees-
wijk-Dinther. Plein 1969 en het 
plein aan graaf Wernerstraat/
Hertog Janstraat worden van 
7.00 tot 18.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. De beschik-
kingen zijn verzonden op 27 
maart 2017.

-  Stichting Oranjecomité Hees-
wijk-Dinther voor het organi-
seren van een stille tocht op 
4 mei 2017 van 19.00 tot 
20.30 uur. tijdens de stille 
tocht wordt de Mgr. van Oor-
schotstraat, 5473 AX Hees-
wijk-Dinther afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-

gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 27 maart 2017.

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:
-  A. Minten voor het organiseren 

van een fietstocht waarbij de 
route loopt over het grondge-
bied van Bernheze op 17 april 
2017 van 9.00 tot 14.00 uur. 
De toestemming is verzonden 
op 23 maart 2017.

-  Stichting classic Rally Adven-
tures voor het organiseren van 
een autotoertocht waarbij de 
route loopt over het grondge-
bied van Bernheze op 17 april 
2017 van 10.00 tot 16.00 uur. 
De toestemming is verzonden 
op 24 maart 2017.

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

incidentele festiviteiten
eetcafé ’t tunneke, ’t Dorp 148, 
5384 Me Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 4:3, lid 
1, van de APV Bernheze 2014 
een kennisgeving gedaan van 
een incidentele festiviteit op vrij-
dag 31 maart en zaterdag 1 april 
2017. Van deze mogelijkheid 
kan maximaal zes keer per jaar 
gebruik worden gemaakt.
tijdens de festiviteit gelden rui-
mere geluidsnormen dan nor-
maal. Voor de exacte normen 
verwijzen wij u naar artikel 4:3 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing.

verleende terrasvergunning
Aan Maashorst Activiteiten B.V. 
is een vergunning verleend om 
terrasmeubilair te plaatsen op 
het voor publiek toegankelijke 
(verharde) gedeelte van de weg, 
gelegen bij Winners café, Laar 
24, 5388 Hg Nistelrode.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

collectevergunningen
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft een ver-
gunning verleend aan:: 
-  Stichting goede Doelen Week 

Loosbroek i.o voor het houden 
van een openbare geldinzame-
ling in Loosbroek van 14 tot 
en met 20 mei 2017 voor de 
volgende goede doelen: Dia-
betes Fonds, Fonds gehandi-
capten, Hartstichting, Fonds 
verstandelijke gehandicapten,
KWF Kankerbestrijding, Long-
fonds, Nationaal epilepsie 
Fonds, Nationaal Fonds Kin-
derhulp, Nederlandse Brand-
wondenstichting, Nierstichting 

Nederland, Stichting Nationaal 
Reumafonds. De vergunning is 
verzonden op 24 maart 2017.

-  Harmonie St. Servaes voor het 
houden een donateursactie in 
de periode van 26 tot en met 
30 juni 2017 in Dinther. De 
vergunning is verzonden op 24 
maart 2017.

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

Melding maken uitweg
-  J.M. van Hoof, Strausslaan 34, 

5384 cX Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, 
lid 1 onder a, van de APV Bern-
heze 2014 een melding ge-
daan van het verplaatsen van 
een uitweg aan Strausslaan 32 
in Heesch.

-  J.P.M. Vermeulen, Burgemees-
ter Van de Veerdonkstraat 17, 
5473 gt Heeswijk-Dinther 
heeft in overeenstemming 
met artikel 2:12, lid 1 on-
der a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het maken van een 2e uit-
weg naar Burgemeester Van 
de Veerdonkstraat 17 Hees-
wijk-Dinther. Deze meldingen 
zijn op 22 maart 2017 ge-
accepteerd. Verzenddatum: 
22 maart 2017.

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

Drank- en horecawet
Aan Maashorst Activiteiten B.V. 
is vergunning verleend voor het 
uitoefenen van horecabedrijf 
Winners café, Laar 24, 5388 
Hg Nistelrode. De vergunning 
is verzonden op 22 maart 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

wet ruimtelijke ordening 

kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie 
Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
maakt op grond van artikel 6.24 
lid 3 van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat het op 21 
maart 2017 een overeenkomst 
heeft gesloten waarin een on-
derdeel over grondexploitatie is 
opgenomen.
Dit in het kader van de ontwik-
keling van het nog op te stellen 
wijzigingsplan graafsebaan ong. 
Heesch. De overeenkomst heeft 
betrekking op de bouw van 
vier vrijstaande woningen aan 
graafsebaan ong. in Heesch op 
het perceel kadastraal bekend 
Heesch, sectie B, nummer 7367, 
plaatselijk bekend als graafse-
baan ong. in Heesch. 
inzage: de zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in arti-
kel 6.2.12 van het Besluit ruim-
telijke ordening vanaf 30 maart 

2017 gedurende zes weken, op 
afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch.
informatie: domein Leefomge-
ving, team Uitvoeren Beleid 

wet milieubeheer 

algemene maatregel van 
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
-  Van der Lee-Van der Velden 

Beheersmaatschappij BV heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van een inrichting voor con-
structie-, stal- inrichting- en 
voersystemen op het adres 
Maxend 47, 5388 tW Nistel-
rode.

-  Mts. Van de Doelen heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van de inrichting op het adres 
Kameren 2, 5473 Vc Hees-
wijk-Dinther.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
-  Heescheweg sectie A nr. 4883

Aanleg houtwallen
Datum ontvangst: 20-03-2017

-  Achterstraat 29 
Plaatsen erker
Datum ontvangst: 24-03-2017

-  Achterstraat 31
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 24-03-2017

-  Delst 30, 5388 SV
Herbouwen woning met 
schuur
Datum ontvangst: 21-03-2017

-  toniesplein 7
Plaatsen dakraam
Datum ontvangst: 20-03-2017

-  Boekweitstraat 7
Aanpassen/vernieuwen voor-
gevel
Datum ontvangst: 22-03-2017

Heeswijk-Dinther
-  Hertog Janstraat 5

Bouwen blokhut/berging
Datum ontvangst: 20-03-2017 

-  Plan Rodenburg
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening/plaatsen unit
Datum ontvangst: 23-03-2017

-  Berg- en Dalseweg 3
Aanbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 23-03-2017

-  Heuvelstraat 9
Bouwen garage met carport
Datum ontvangst: 23-03-2017

-  Aa-brugstraat sectie e nr. 380
Benodigde voorzieningen 
(voor planten kersenbomen)

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
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Tot het moment dat we opeens 
een stichting en grootse plannen 
nodig hadden om de Maashorst 
beter te maken dan het allemaal 
al was. Nu, een paar jaar ver-
der, krijg ik het gevoel dat we 
de grootste groep gebruikers, 
gewoon de mensen uit de buurt, 
compleet uit het oog verloren 
hebben. Want zitten we te wach-
ten op al dat geëxperimenteer 
met wisenten en wie weet nog 
meer? 
Het feit dat de proef hiermee 
verlengd moest worden geeft 
volgens mij alleen maar aan dat 

die zeker nog niet geslaagd is. 
Hebben we een mini Veluwe no-
dig als we binnen een goed half 
uur op de echte kunnen staan. 
Nee! Geef ons maar gewoon 
ons gebied terug waar we kun-
nen wandelen of rijden waar we 
willen. Zet eens in op een stuk 
verdraagzaamheid onder de ge-
bruikers. 
Ga niet onnodig recreëren op 
plaatsen die voor andere gebrui-
kers ingericht zijn en vooral…
gun elkaar de ruimte. Dan blijft 
er nog zoveel Maashorst over om 
van te genieten.

Lokaal: De Maashorst 
voor iedereen?

Volgende week wordt er in de commissie 
Ruimtelijke Zaken weer eens gesproken 
over de Maashorst. Dat was altijd een heer-
lijk gebied voor mensen uit de omliggende 
gemeenten om lekker ongestoord te kunnen 
recreëren. Groot genoeg voor iedereen die 
elkaar de ruimte gunde om gewoon over-
al te wandelen, te fietsen of met paard te 
doorkruisen. Elke gemeente zorgde voor 

haar stuk en wij konden onbezorgd genieten.

John van den Akker

Het Kindpakket
Eén op de acht kinderen in Ne-
derland kan door het lage inko-
men van zijn ouders niet mee-
doen aan activiteiten die voor 
leeftijdgenootjes heel gewoon 
zijn. Daarom is het Kindpak-
ket opgezet. Het kindpakket is 
een gezamenlijk initiatief van 
verschillende gemeenten en de 
deelnemende fondsen om via 
één loket, en op een eenvou-

dige manier, een vergoeding te 
krijgen voor binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. Zo kunnen 
zij volwaardig deelnemen aan de 
maatschappij. 
Naar een sportclub gaan, kleding 
en schoolspullen kopen. Voor 
huishoudens met een laag inko-
men is het soms niet mogelijk 
om kinderen alles te geven. Soms 
kunnen kinderen om financiële 
redenen niet meedoen aan acti-

viteiten die voor hun leeftijdsge-
nootjes heel normaal zijn. Het is 
belangrijk dat ieder kind die mo-
gelijkheden wél krijgt. Er zijn ver-
schillende regelingen die hierbij 
kunnen helpen. 
Het kindpakket is voor iedereen 
tot achttien jaar, die opgroeit in 
een huishouden met een laag 
inkomen. Bernheze zou zich vol-
gens de SP snel moeten aanslui-
ten bij dit initiatief.

SP: Nu dringend behoefte aan een 
kindpakket

In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede. In Bernheze wonen 
helaas ook kinderen die opgroeien in armoede. De SP afdeling Bernheze wil 
daarom snel een kindpakket invoeren. Het kindpakket is bedoeld om te voor-
komen dat kinderen minder kansen krijgen voor de toekomst. Door armoede 
zijn opleidingskansen minder, lopen kinderen met dunne kleren in de winter, 
hebben te kleine schoenen aan en ontbijten ze niet voor ze naar school ko-
men. Trieste balans van neo-liberalisme. 

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

prOCEDurES
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch en raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Neem voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze contact op 
met de betreffende afdeling. 
Procedure 3b
iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Het bezwaar heeft geen schorsende wer-
king.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Het bezwaar heeft geen schorsende wer-
king.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. er zijn 
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 eA ’s-gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. er zijn griffierechten verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-

schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. er zijn griffierech-
ten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. er zijn griffierechten verschuldigd. 
Reageren
in een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van de-
gene die reageert, een omschrijving van 
het onderwerp, de reden waarom u be-
zwaar/zienswijze/bedenking indient en 
uw handtekening.

gEMEENTEBEriCHTEN

WWW.BErNHEzE.Org

Meld je nu aan voor woonwensenonderzoek 50plus
Je kunt jezelf aanmelden via www.tipmooibernheze.nl en na aanmelding krijg je op 6 april een mail met de 
digitale vragenlijst. De papieren vragenlijst zal vanaf 6 april in elke kern af te halen zijn. Meer informatie volgt.

Datum ontvangst: 23-03-2017
-  Nieuwe Steeg ong. (achterzij-

de waterzuiveringsinstallatie)
Kappen els (hinder maaien 
watergang)
Ontvangstdatum: 17-03-
2017

-  Nieuwlandsestraat en Roden-
burgseweg
Kappen 6 prunussen, 4 eiken, 
wilg en berk (bouwrijp maken 
plan Rodenburg)

Ontvangstdatum: 22-03-2017
Heesch
-   Beellandstraat 6

Aanbouwen mantelzorgappar-
tement
Datum ontvangst: 21-03-
2017

-   Bosschebaan 37a
Oprichten 2 loodsen
Datum ontvangst: 24-03-
2017

-  Burgemeester Woltersstraat 72

 Legalisatie erfafscheiding
 Datum ontvangst: 26-03-2017
-  Velftstraat 11
 Uitbreiden woning
 Datum ontvangst: 24-03-2017
Procedure 6 is van toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-

den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:

Nistelrode
- Kantje 40
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening
 Verzenddatum: 21-03-2017
vorstenbosch
- eggerlaan 6a en 8
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 22-03-2017
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 
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informatie voor de kernen

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

“Om fairtrade te blijven moe-
ten er nu bijvoorbeeld minimaal 
zes supermarkten, acht maat-
schappelijke organisaties en vier 
horecagelegenheden fairtra-
de producten aanbieden”, legt 
Bert Bakker, voorzitter van de 
Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Bernheze uit. Medebestuurslid 
Jan Burger: “Maar we bezoeken 
ook de bedrijven die al fairtrade 
zijn om te kijken hoe het er mee 
gaat, of ze nog steeds fairtrade 
zijn. Dat is meestal geen pro-
bleem, er komen steeds meer 
fairtrade producten bij zelfs.” 

Fairtrade Week
De werkgroep heeft daarnaast 
contacten gelegd met nieuwe 

deelnemers en de meesten heb-
ben wel de intentie om fairtrade 
te worden. Daarnaast is er over-
leg met bedrijven wat ze geza-
menlijk kunnen doen tijdens de 
Fairtrade Week die plaatsvindt 
van 6 tot 14 mei. Verder zoekt 
de werkgroep de samenwerking 
met Aangenaam Heesch om tot 
mooie ideeën te komen, bijvoor-
beeld rond Moederdag. Beide 
heren zouden overigens heel 
graag meer scholen erbij willen 
halen. Bert: “We willen hen ook 
heel graag bewust maken van 
fairtrade. Er zijn al enkele scho-
len die eenmaal per jaar een fair-
trade winkel in hun school orga-
niseren en het zou leuk zijn als 
meer scholen dit doen.” 

Bernheze groeit: 
Werkgroep fairtrade 
weer aan het werk

BERNHEZE - De Werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze is trots op 
het feit dat Bernheze nu de titel Fairtrade Gemeente draagt. Maar dat 
betekent geenszins dat de werkgroep nu achterover kan leunen. In-
tegendeel zelfs! De gemeente is in januari 2017 over de grens van 
30.000 inwoners gegaan, wat betekent dat er andere regels gelden. 

Robin Jansen, van COOP Heeswijk–Dinther. COOP is nu ook fairtrade en 
heeft de bijbehorende sticker inmiddels ontvangen

Inwoners uit de Schoolstraat, 
Raadhuisplein en Aa-brugstraat 
hebben ons benaderd omdat er 
iets gebeurt in hun achtertuin 
waar zij zich ernstige zorgen over 
maken. Er is namelijk een vergun-
ning verleend voor het planten 
van kersenbomen. 
Deze bomen komen op een paar 
meter van hun achtertuin te staan 
en daar waar ze voorheen vrij 
zicht hadden over het Aa-dal en 
genoten van de rust en de ruimte, 
dreigt er nu veel te veranderen.
Door nu een vergunning af te ge-

ven voor de aanplant van de ker-
senbomen neemt het college een 
voorschot op wat ongetwijfeld 
komen gaat en door aanwonen-
den wordt gevreesd: geluidsover-
last door oorverdovende knallen 
van zonsopkomst tot zonsonder-
gang om de vogels te verjagen, 
een wekelijkse wolk gewasbe-
schermingsmiddelen over het 
Aa-dal en over de aangrenzende 
tuinen en het verdwijnen van het 
vrije uitzicht door het verschijnen 
van een permanente overkap-
ping.

Politieke Partij Blanco maakt zich 
ernstige zorgen over deze ont-
wikkelingen en heeft kritische 
vragen gesteld. 

Tijdens onze thema-avond van 
vorig jaar over het Aa-dal hebben 
wij veel input gekregen van de 
aanwezigen. 

Deze zaken, die zeker niet altijd 
stroken met wat er nu gebeurt, 
nemen wij mee bij het opstellen 
van de visie. Wij houden u op de 
hoogte.

Blanco: Wie Aa zegt…

Binnenkort gaat de gemeenteraad een visie opstellen over het Aa-dal. 
Een mooi gebied met natuur en bedrijvigheid, dicht bij Heeswijk-Dinther. 
Maar zijn we wel op tijd met deze visie? Allerlei zaken zijn of worden in 
gang gezet, en wie nu a zegt kan straks waarschijnlijk niet meer terug. Een 
nieuwe zorgelijke ontwikkeling heeft zich inmiddels aangediend. 

Marko Konings

ik ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

‘Helpen geeft energie’
Gerard (74) en corrie (73) Spierings uit Heesch zijn echte 

vrijwilligers. Gerard zet zich in bij verenigingen die met zijn 
hobby te maken hebben; het brouwen van bijzondere bieren. 
Daarnaast is hij actief bij twee koren. corrie zet zich al 52 jaar 
in voor ‘haar’ EHbO-vereniging, maar ook als voorzitter van 
de lokale kwf kankerbestrijding waar ze ook voor collecteert, 

als voorzitter van Missie Ontwikkeling vrede en als 
bestuurslid van het kerkbestuur van vinkel. “we zijn 
nog best sociaal actief op onze leeftijd,” concluderen 
ze zelf terecht.
“Het is belangrijk om af en toe een handje te helpen. 
Uitgaan van de eigen kracht van mensen. Dat is 
de ruggengraat van een dorp en dat is ook wat 
D66 belangrijk vindt: samen dingen doen en een 
bijdrage leveren aan de gemeenschap. 
Dat bindt de partij met ons. vrijwilligers zijn 
hard nodig, op allerlei gebieden. Samen ben je 
sterk. verbindingen maken, samen echt wat voor 
elkaar proberen te krijgen, dat blijft leuk om te 

doen. Helpen geeft energie.”

Sterker nog misschien worden ze 
niet ‘meegenomen’, maar probe-
ren we ze juist te bewegen om 
met initiatieven te komen. Dat 
heet overheidsparticipatie; een 
gemeente die zich niet langer 
opsluit in het gemeentehuis maar 
zich juist actief in de gemeen-
schap begeeft. 

Want juist daar zitten vaak al 
heel veel goede ideeën die met 
de juiste ondersteuning tot bloei 

kunnen komen. Een mooi voor-
beeld daarvan is voor mij het 
plan voor de nieuwbouwwijk Ro-
denburg. Een plan waarin inwo-
ners veel ruimte krijgen voor ei-
gen ideeën en kijk eens wat voor 
mooi plan er uitkomt. 

Ook wij als Bernhezer politiek 
zouden wat mij betreft vaker op 
zoek mogen gaan naar deze ini-
tiatieven. Laten we het eens heb-
ben over dingen die niet altijd 

op de agenda staan. Misschien 
moeten we zelfs af en toe als col-
lectief de straat op om ideeën op 
te halen. Of gewoon eens goed 
luisteren. Lokale politiek raakt 
iedereen, dus zouden we ook 
moeten proberen zoveel moge-
lijk mensen te betrekken. Heeft u 
een goed idee of wilt u dat we 
gewoon eens komen luisteren? 

Mail ons dan! 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Van bureau naar wijk

Burgerparticipatie, een woord dat vaak wordt gebruikt in de politiek. Burgers 
moeten meedoen met de plannen die in het gemeentehuis worden bedacht. 
Althans zo werd er heel lang over gedacht. Tegenwoordig zien we iets veran-
deren in de manier waarop burgers worden meegenomen in onze initiatieven. 

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze 

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

iedere zondag

OPEN
VAN 12.00 
TOT 17.00 UUR

Primula acaulis. 
Diverse vrolijke kleuren, 
hoogte 15 cm, 
halfschaduw, 
potmaat 10,5 cm. 

SLEUTEL-
BLOEM 1.29

0.79

Gerard:‘Het is belangrijk om 
af en toe een handje te helpen’
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Tekst?

zomertijd: klok voorUit! Zie oplossing pagina 37

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

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Hetty van Herpen 
uit Heesch

winnaar:
Bettina van Dinther
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

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

 
 

  

Zoek: LENTE, ZON, TERRaS, fiETSEN, waNDELEN, LaMMETjES, bLOEMEN, 
bLOESEM, vROLijk, MaaRT, aPRiL, vOORjaaR

WOOrDzOEKEr

MooiBernhezertjes

te koop

nieUWe desso-
tapijttegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

heesakkers lichtvisie 
stopt!
Grandioze opheffingsuitverkoop 
van plafonnières, hang-,tafel-, 
en vloerlampen enzovoort.
Ook kado-artikelen, gloei-, en 
ledlampen, TL-buizen enzovoort. 
Kom snel want op= echt op!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

vers beenhammetje 
800 gram € 5,90.
hamlappen 
500 gram € 2,98. 
Slagerij Bert van Dinther, 
Heistaat 8, Oss.
0412-454536
www.slagerijvandinther.nl.

nog 2 Weken te gaan!
Totale opheffingsuitverkoop 
van onze winkelvoorraad!
Sla je slag, nog diverse 
interessante verlichting- 
armaturen. En kadoartikelen 
tegen belachelijk lage prijzen.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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

alle kado-artikelen 
nU met maar liefst 
50% korting
Scoor nu een leuk cadeau of 
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!

Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

printpapier
A4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

diverse 
groenteplanten
Libert van Boxtel
Groenstraat 31 Berlicum
Tel. 06-22381999.

aangeboden

tapijtmidgetgolfbaan, 
per ronde € 4,50. 
Kinderen tot 4 jaar gratis. 
Liempde 0411-631474, 
www.derekkendonken.nl

8-avonden Workshop
glas in lood
Bij Stijlvol glas in lood,
Retsel Heeswijk-Dinther.
Start 11 mei op donderdagavond. 
Voor informatie en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel. 0413-228377.

pedicUre nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

colorenta geeft 
Workshops 
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het 
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor 
alleen make up te boeken.

Leuk om cadeau te geven of 
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther. 

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

een avondje Uit
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. Activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

heb je aUtisme en/
of adhd en zin in een 
nieUWe sport?
Kom kennismaken met 
kanovaren. Meer info/contact 
via www.wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651.

stijlvol glas in lood
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en 
workshops.
Retsel Heeswijk-Dinther
www.stijlvolglasinlood.nl
0413-228377.

te hUUr

opslagUnits 
in nistelrode
Afmeting unit: 
24m2 voor € 90,- p.m. 
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

280 m2 bedrijfs- cq 
opslagrUimte
in Heesch.
Tel. 0412-452582.

personeel

zoek jij snel een 
leUke baan?
Kom dan werken in ons 
callcenter te Rosmalen.
Bel voor meer informatie 
Logic-Call 073-5286700.

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

Schoenmakerĳ 
Heesch

‘t Dorp 60a - 5384 MC Heesch
0412-484587 - info@schoenmakerijheesch.nl

• Schoen en 
lederreparatie

• Sleutelservice en 
autosleutels met 
transponder

• Stomerijservice
• Onderhoudsproducten
• Groot assortiment 

inlegzolen
• Riemen etc.
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ACTIVITEITENAGENDA
CABARET: MARK VAN DE 
VEERDONK
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,50
De Brabantse cabaretier staat met alweer 
zijn 15e voorstelling in de Pas. 

In zijn nieuwe voorstelling ‘Kaaskleum’ gaat hij op zoek naar 
dingen die er nog wel degelijk toe doen. De rest mag, wat 
hem betreft, gerust met de aanstaande zondvloed mee.

ZONDAGMIDDAGCONCERT: 
JAZZBAND SANDLAKE CITY
AANVANG: 14.00 UUR
ENTREE: € 10,-

Ruim tien jaar geleden richtte een aantal ‘oud’-muzikanten 
met liefde voor jazzmuziek de ‘Sandlake City Jazzband’ op. Een 
hechte vriendschapsband, een gevoel van nostalgie en een ge-
zamenlijk verlangen om dixielandmuziek te maken is het ken-
merk van deze jazzband. Én dat gaat u als bezoeker merken!

FILM: LA FILLE INCONNUE
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE:  € 5,-
Het leven op straat speelt in het werk van 
Waalse broers Jean-Pierre en Luc Dardenne 

een prominente rol. Buiten wordt minstens net zo veel bespro-
ken en bevochten als binnen de beschutte veiligheid van een 
woning. In hun nieuwste drama, La Fille Inconnue speelt de al-
lesbepalende gebeurtenis zich in de buitenlucht af, maar juist 
buiten het zicht van de hoofdpersoon en de toeschouwer.

OMDENKSHOW: LASTIGE KIN-
DEREN? HEB JIJ EVEN GELUK!
AANVANG: 20.15 UUR

             ENTREE: € 21,50
Het is vastdenken: kijken naar wat er niet is en wel zou-
moeten-zijn. Van een probleem een ramp maken. Eén van 
de grootste tragedies in het leven is om de perfecte ouder 
te willen zijn. Denk het om. Hoe? Simpel. Door te kijken naar 
wat er is en wat er zou-kunnen-zijn.

MUZIEK: THE YOUNG ONES
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Het concept is inmiddels bekend en vele jonge muzikanten 
hebben hun sporen achtergelaten op het Young Ones-podium. 
In ons café krijgen jonge bands de kans om zich te tonen aan 
het publiek. Wellicht een eerste stap op weg naar een mooie car-
rière? Deze keer op het podium:Labelled, Buckle Up en Zmac!

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

ZA. 1 
APRIL

MA.  10 
WO. 12 
APRIL

DO. 13 
APRIL

ZO. 9
APRIL

VR. 14
APRIL

Wat kan een ondernemer 
leren van criminelen?

Ondernemersvereniging Heesch 
heeft niet alleen als doel om de 
belangen van ondernemers te 
behartigen. Ook wil zij een plat-
form creëren om te ontmoeten 
zodat ondernemers elkaar op 
een informele manier leren ken-
nen. Dat kan onder andere tij-
dens de algemene ledenvergade-
ring. Bij de ledenvergadering van 
april is er vaak een interessante 
gastspreker die kan inspelen op 
actualiteiten of een toponderne-
mer binnen een bepaald gebied. 

Voor de komende ledenvergade-
ring is misdaadverslaggever John 
van den Heuvel uitgenodigd. 
John van den Heuvel is top- 
ondernemer op het gebied van 
verslaglegging over criminaliteit. 
Hij maakte naam met onthul-
lende artikelen over onder meer 
Desi Bouterse en Willem Hol-
leeder. Hij heeft diverse tv-pro-
gramma’s gepresenteerd zoals 
‘Op de vlucht’, waarin hij op 
zoek ging naar voortvluchtige 
criminelen. Inmiddels is hij ook 
bekend als schrijver. Hij heeft 
diverse bestsellers op zijn naam 

staan. In het boek ‘De spiegel 
van het recht’ laat hij bijvoor-
beeld zien dat er niet altijd een 
duidelijke grens is tussen goed 
en kwaad. 

Tijdens de ledenvergadering zal 
John van den Heuvel uitgebreid 
vertellen over de fascinerende 
wereld van de criminaliteit. 

Aan de hand van pakkende voor-
beelden vertelt John van den 
Heuvel over de georganiseer-
de misdaad en de soms dunne 
scheiding tussen boven- en on-
derwereld. En hij geeft antwoord 
op de vraag hoe bedrijven zich 
kunnen beschermen tegen cy-
bercrime. Na de presentatie is er 
voldoende gelegenheid om vra-
gen te stellen. De avond wordt 
afgesloten met een informele 
borrel om na te praten over deze 
inspirerende avond of om nog 
persoonlijk met John van den 
Heuvel te kunnen spreken. 

Wil je meer informatie over de 
ondernemersvereniging of wil 
je als potentieel lid graag op 18 

april aanwezig zijn? Neem dan 
contact op met Michiel Peters; 
06-10210573.

www.ondernemers
  verenigingheesch.nl.

HEESCH - Ondernemersvereniging Heesch is er ook dit jaar weer in geslaagd om een topspreker uit te 
nodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Op 18 april komt John van den Heuvel naar Heesch om 
de ondernemers mee te nemen in de wereld van misdaad en cybercrime. En wat kunnen ondernemers 
leren van criminelen? Daar geeft John van den Heuvel deze avond antwoord op. 

John van den Heuvel

Een ‘moordavond’ bij TV Arcadia
Komedie van Rob van Vliet gooit hoge ogen

Het decor alleen al was een ware 
lust voor het oog. Compleet met 
een bar, strandstoelen op het 
dek, een mooi verlichte trap, een 
bij tijd en wijle voorbijvliegende 
zeemeeuw én… een hut waar 
uiteindelijk een heuse moord 
werd gepleegd! Of toch niet?

Lof voor de mensen die dit decor 
hebben gebouwd!

‘Moord aan Boord’ speelde zich 
af op een luxe cruiseschip ge-
naamd ‘Princess Miracle’.

Natuurlijk liep niet alles van 
een leien dakje, of beter ge-
zegd ‘dekje’, want de proble-
men stapelden zich al meteen 
hoog op. Een oversekste kapi-
tein, twee steenrijke dames van 
adel, een nepscheepsarts, een 
botte schoonmaakster, een win-
nares van de Postcode Loterij 
én de winnares van de Poolse 
editie van ‘The Voice’, raakten 
verwikkeld in allerlei doldwa-
ze misverstanden. Gelukkig liep 
alles toch nog goed af, er werd  
uiteindelijk niemand vermoord. 

En wat het belangrijkste was; 
alle toeschouwers hadden een 
topavond, keerden met een flin-
ke lach op het gezicht huiswaarts 
en verheugen zich nu al op wat 
de Heesche toneelvereniging 
volgend jaar weer in petto heeft. 

Moord aan Boord gezien in CC 
De Pas op zondag 26 maart.

Met in de hoofdrollen Adrie 
Hendriks, Wil Cranenburg, Edith 
Kiestra, Marion Rovers, Elles van 
der Wielen, Helma Ruijs en Mary 
Verstegen.

HEESCH – De vaste bezoekers zijn het natuurlijk wel gewend van toneelvereniging Arcadia; een avondje 
lachen, gieren en brullen in een compleet uitverkocht CC De Pas. En ook dit jaar stelde het toneelgezel-
schap niet teleur, want met ‘Moord aan Boord’ liet zij wederom zien welke kwaliteiten zij in huis heeft 
om menigeen een topavond te bezorgen.

Voor meer foto’s en een veel 
uitgebreider verslag kijk op 
www.mooibernheze.nl

Lof voor de 
mensen van het 
decorbouw

Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen
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DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAP:
NU OP COOP.NL

• Gemakkelijk en snel

• Groot assortiment met dagverse producten

• Laten bezorgen op een moment dat het jou uitkomt

• of haal op bij jouw Coop

Ervaar zélf het gemak van online boodschappen doen, op Coop.nl

Coop Compact Hubers  073-5326080
Brugstraat 4, Vinkel  Hubers.Vinkel@coop.nl

HOE BESTEL IK DE 
BELANGRIJKSTE BOODSCHAP

• Ga naar coop.nl

•  Selecteer jouw Coop

• Ga naar ‘boodschappen’ en vul je mandje

• Selecteer ophalen of bezorgen

• Selecteer een moment dat het jou uitkomt

• Geniet van je boodschappen

Ervaar zélf het gemak van online boodschappen doen, op Coop.nl

Deze waardebon is uitsluitend geldig bij Coop Compact Hubers te Vinkel tot en met 31 mei 2017.

GRATIS BEZORGING OF OPHALEN 
VAN JE BOODSCHAPPEN TEGEN 

INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON!

uw specialist 
op JuriDiSCH- & 
LOONgEBiED

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
“Ik ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om on-
dernemers van raad te voorzien 
op hun accountancyvragen.” 

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens 
een gratis toegankelijk spreekuur 
op ons kantoor in Heesch (Ceres- 

laan 4, naast de Rabobank). 
Iedereen kan hier vrijblijvend 
binnenlopen om vervolgens in 
gesprek te gaan met een van de 
aanwezige specialisten, waarbij 
ze worden voorzien van een ba-
sisadvies. 

Hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 

voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-
fonisch uw afspraak te reserver-
en via 0412 - 45 90 00 (receptie 
Van Soest & Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen 
of gewoon binnen komen lopen.

Chris-Stan: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat, 
met het juiste advies, coaching en training, 
ondernemers in staat zijn het beste uit 
zichzelf te halen’

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 

15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in 

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, finan-

cieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Foto: Ad Ploegmakers

onze diensten o.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname
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Zaterdag 
1 april

Vatenstraat 23 in Nistelrode

Te koop Woonhuis

Geschakelde vrijstaande woning met garage. 
Instapklare uitstekend onderhouden woning (1986). Ruime 

woonkamer met open keuken en serre, geheel voorzien 
van vloerverwarming. Drie slaapkamers, tuin op het 

westen met  overkapt terras, en hardstenen vloertegels. 
Woning is gelegen in een kindvriendelijke buurt.

Vraagprijs: 
€ 259.000,- k.k.

Meer informatie en foto’s op: 
www.bernheze.nl

Open huis: 
zaterdag 1 april
11.00-15.00 uur

Sylk

+31 (0)413-29 39 13
+31 (0)6-27 51 56 41

www.sylk-beauty.nl
info@sylk-beauty.nl

Huidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

> 
> 
> 
> 
>  

Kom in beweging, fiets mee 
tegen kanker!

Keuze uit twee routes
Gezinnen, gezelligheidsclubjes, 
opa’s en oma’s, fietsfanaten of 
recreatiefietsers: iedereen moet 
kunnen meebewegen. Daarom 
zijn er twee routes: een kleine 
van ongeveer 17 kilometer en 
een grote van circa 33 kilometer. 
Fietsers die kiezen voor de gro-
te route kunnen starten tussen 
9.00 en 10.00 uur, fietsers die de 
kleine route besluiten te fietsen 
kunnen tussen 9.00 en 11.00 uur 
starten. Het start- en eindpunt is 
CC De Pas. Deelname is geheel 
op eigen risico.
Kom in beweging, fiets mee voor 
SamenLoop voor Hoop op Twee-
de Paasdag, 17 april. 
Doen!

HEESCH - Team ‘Walk of Life’ organiseert een mooie fietstocht voor jong en oud. Deelname kost 
€ 5,- per volwassene, inclusief een kop koffie of thee met wat lekkers. Kinderen mogen gratis meefiet-
sen (mits onder begeleiding van een volwassene). De opbrengst van de fietstocht komt geheel ten goe-
de aan SamenLoop voor Hoop Heesch. Jij fietst toch ook mee op 17 april, Tweede Paasdag?

Open zondag Nistelrode

TIPS VOOR DE VERKOPER

Aandachtspunten NVM Open Huizen Dag

•	 Zorg	voor	een	opgeruimd	en	schoon	huis.	

Verwijder zo veel mogelijk persoonlijke accenten.

•	 Creëer	een	prettige	woonsfeer.

•	 Zorg	voor	een	verzorgde	tuin.

•	 Breng	de	kinderen	en/of	de	huisdieren	elders	

onder.
•	 Laat	het	bezoek	rustig	rondkijken.	

 Volg het bezoek op gepaste afstand.

•	 Leid	het	bezoek	met	maximaal	één	persoon	rond.

•	 Geef	eerlijk	antwoord	opvragen.	Verwijs	bij	twijfel	

altijd door naar de makelaar.

•	 Je	hebt	het	recht	om	mensen	te	weigeren.	Het	is	

immers jouw huis.

•	 Besef	dat	veel	bezoekers	zich	slechts	komen	

oriënteren.

•	 Verwijs	bij	interesse	en/of	een	bod	altijd	door	naar	

de makelaar.

IK KRIJG KOFFIE 
AANGEBODEN.
IK WIL DIT NIET?

Koffie of thee kun je altijd 
weigeren. Zeker als je meer-
dere woningen wilt bekijken 
op een dag is het verstandig 
om niet te lang te blijven. Het 
gaat om een eerste indruk 
van het huis en niet om de 
details die tijdens de koffie of 
thee ter sprake komen.

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
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Zaterdag 
1 april

Een aandeel in elkaar

Kijk voor locatie en tijden op rabobank.nl/inloopspreekuur

Als je je droomhuis bent tegengekomen, loop dan meteen even binnen op ons Hypotheek

Inloopspreekuur op ons kantoor in Oss aan de Raadhuislaan 26. Onze adviseur beantwoordt

vrijblijvend al je woonvragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

1 april is het NVM Open Huizen Dag.

Notariskantoor Pinkse Philips en Huberts is aanwezig voor het beantwoorden van je vragen.

en meteen weten
waar je staat.

Je droomhuis
vinden

Stel ook je
vragen aan
de notaris

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

Dus voordat je op open huizen route gaat; 
loop even bij ons binnen en laat ’n maximaal 
berekening maken. Dan weet je precies welk 
huis bereikbaar is voor jou.
Binnenlopen zonder afspraak

1 APRIL!
die dag open tot 15.00 uur

zonder gekheid, wij zijn

TIPS VOOR DE OPEN HUIZENDAG 
Tijdens Open Huizen Dag kan je vrijblijvend alle deelnemende huizen zonder afspraak bezoeken. De deelnemende huizen vind je op funda. Bij het bezoek aan het huis is de eigenaar van het huis aanwezig, zodat je zelf naar de ervaringen van de bewoner kunt vragen.

Vooraf doen
•	 Stel	een	wensenlijst	op,	zoals	het	aantal	slaapkamers,	afstand woon-werkverkeer, winkels en scholen.•	 Bekijk	de	financiële	mogelijkheden.•	 Oriënteer	op	funda	naar	woningen	die	meedoen	aan	de	NVM Open Huizen Dag en in aanmerking komen qua prijs en locatie.

•	 Bekijk	in	de	week	voor	de	NVM	Open	Huizen	Dag	de	omgeving. Hoe ziet het er ’s avonds uit?
Op NVM Open Huizen Dag zelf•	 Stel	een	maximum	aan	het	aantal	te	bezoeken	huizen.•	 Stippel	een	handige	route	uit.	•	 Beperk	het	bezoek	tot	een	maximum	tijd.•	 Ga	gewoon	weg	als	de	eerste	indruk	niet	goed	is.Wanneer je een leuk open huis hebt gezien en verder wilt met dit huis, neem dan bij een tweede bezichtiging een NVM aankoopmakelaar mee.

Bron: www.nvm.nl

VOOR WIE IS NVM 
OPEN HUIZEN DAG?
De NVM Open Huizen Dag 
is voor iedereen die nog in 
de oriëntatiefase zit. Weet je 
nog niet wat voor een wo-
ning precies bij jou past, dan 
is NVM Open Huizen Dag 
de kans om je daadwerkelijk 
te oriënteren en geheel vrij-
blijvend ‘live’ huizen te gaan 
bekijken.

MOET IK BETALEN?
Nee, NVM Open Huizen Dag 
is voor de bezoekers gratis. Je 
kunt vrijblijvend een huis be-
kijken om een eerste indruk 
op te doen. Hooguit dat in de 
betreffende straat parkeer- 
tarieven worden gerekend.

MAG IK ROND-
LOPEN OF WORD 
IK RONDGELEID?
Dat is in elk huis anders. Het 
hangt af van de drukte in het 
huis en de keuze van de ei-
genaar. Maar… houd je aan-
dacht bij het huis en laat je 
niet afleiden.

hUis
te

koop
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN ROUTE OP 
ZATERDAG 1 APRIL TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl 

Meerstraat 19
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 432m³  Perc.opp: 315m²

Dr. Heijmanstraat 11   
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 432m³  Perc.opp: 193m²

Haverstraat 20    
NULAND   
Inhoud: 534m³  Perc.opp: 400m²

Zandkant 7a    
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 1.002m³  Perc.opp: 4.235m²

Vraagprijs: € 212.500,= kk

Vraagprijs: € 274.500,= kk

Vraagprijs: € 349.000,= kk

Vraagprijs: € 524.000,= kk

Rembrandstraat 5
VINKEL   
Inhoud: 405m³  Perc.opp: 310m²

Avensteinstraat 4   
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 404m³  Perc.opp: 336m²

Dalenstraat 4a    
VEGHEL   
Inhoud: 695m³  Perc.opp: 1.060m²

Hogeweg 6    
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 1.003m³  Perc.opp: 3.292m²

Vraagprijs: € 239.000,= kk

Vraagprijs: € 275.000,= kk

Vraagprijs: € 374.500,= kk

Vraagprijs: € 845.000,= kk

Antoon Coolenstraat 12
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 363m³  Perc.opp: 175m²

Abt van de Venstraat 20  
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 608m³  Perc.opp: 317m²

Hommelsedijk 11   
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 765m³  Perc.opp: 434m²

Vraagprijs: € 259.000,= kk

Vraagprijs: € 289.000,= kk

Vraagprijs: € 369.000,= kk

Abt Neefsstraat 17 
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 372m³  Perc.opp: 105m²

Willem Alexanderstraat 3  
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 493m³  Perc.opp: 208m²

Rodenburgseweg 49   
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 537m³  Perc.opp: 225m²

Rodenburgseweg 8   
HEESWIJK-DINTHER  
Inhoud: 660m³  Perc.opp: 1.248m²

Vraagprijs: € 204.000,= kk

Vraagprijs: € 269.000,= kk

Vraagprijs: € 289.000,= kk

Vraagprijs: € 475.000,= kk

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER
(0413) 29 15 23 - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Verkoopplannen?
Bel voor een 
vrijblijvende 

waardebepaling.

Twee Torenstraat 4
ERP
Woonopp:  125m2  Perc.opp.: 218m2

Vraagprijs: € 285.000,= kk

Schuurakker 29 
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 470m3  Perc.opp.: 242m2

Vraagprijs: € 249.000,= kk
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in de spotlights
Katja Brooijmans, tevens voorzit-
ter van de Toeristisch Recreatieve 
Vereniging Bernheze (TRV), is 
door gemeente Bernheze aange-
trokken als voorzitter van Open 
Monumentendag Bernheze. 
De gemeente, die tot op 
heden zelf het voor-
zitterschap vervul-
de, zocht naar 
een manier 
waarop dit 
evenement 
meer 
gedragen 
zou kun-
nen worden 
door haar 
inwoners en 
betrokken or-
ganisaties. De
zoektocht naar een 
nieuwe vorm en werk-
wijze is vervolgens in handen 
gegeven van Katja. Vanaf febru-
ari richt zij zich op haar taak om 
met Open Monumentendag de 
bijzondere monumenten uit onze 
kernen in de spotlights te zetten. 

open monUmenten 
festival
Voorheen organiseerden de 
werkgroepen van alle specifieke 
monumenten hun eigen activitei-
ten. Dat zal ook nu heel belangrijk 
blijven. Katja: “De monumenten 
staan centraal. Door de activitei-

ten eromheen dienstbaar te ma-
ken aan het hoofdmonument en 
deze ook direct en zichtbaar met 
elkaar te verbinden, program-
meer je een bredere beleving van 
dat ene monument. Zo willen 
we de programmering zichtbaar 

maken in tijd, zodat je als 
bezoeker geen enkele 

bijzonderheid mist 
en alle activitei-

ten rondom 
zo’n monu-
ment ook 
daadwerke-
lijk gezien, 
gehoord en 
geproefd

hebt. 
Je kunt het 

zien als een 
soort festival, 

waarbij Bernhe-
ze het festivalterrein 

vormt. Binnen dat festivalterrein 
heb je dan de monumenten die 
als hoofdpodia fungeren. Rond-
om ieder monument vinden ver-
schillende, passende activiteiten 
plaats, zoals bijvoorbeeld de 
fluisterboot tussen de Kilsdonk-
se Molen en Kasteel Heeswijk. 
Daarmee ontstaat die totaalbe-
leving.”

boeren, bUrgers 
en bUitenlUi
Open Monumentendag kent ie-
der jaar een ander thema. Voor 

2017 is gekozen voor het thema 
‘Boeren, burgers en buitenlui’. 
De Bernhezer monumenten zul-
len op zondag 10 september hun 
deuren openzetten. Katja: “De 
thematiek sluit uitstekend aan 

bij onze monumenten, maar ook 
bij onze Bourgondische Brabant-
se aard. Reden temeer om ook 
het immateriële erfgoed, zoals 
het worstenbroodje, een plek te 
geven binnen het Open Monu-
menten Festival. Daarbij denken 
we specifiek aan Abdijbier, ho-
ning, notenolie en versgebakken 
brood.” Binnen het thema past 
ook de natuurlijke omgeving van 
het monument, zoals het Beekdal 
de Aa en de Maashorst.

verbinding
“Ieder monument ademt zijn 
eigen geschiedenis en kent zijn 
eigen bijzonderheden. Tijdens 
het Open Monumenten Festival 
wordt per monument ingestoken 
op het thema en de specifieke 
kenmerken die daarbij passen. 
De verschillende betrokken or-
ganisaties en verenigingen pre-
senteren zich ook met passende 
activiteiten, aansluitend op het 
thema én het monument. 
Denk bijvoorbeeld aan het Gil-
de, imkers, heemkunde en an-
deren. Door de organisaties en 
verenigingen uit te dagen en te 
vragen naar een programmering 
in samenhang en samenwerking 

creëren we op een mooie ma-
nier één geheel, waarin heden en 
verleden samenkomen. Ook de 
leisure- en horecaondernemers 
worden daarbij niet vergeten, 
want ook zij dragen bij aan die 
fijne dag.”

bijzonder
“In de aanloop naar het Open 
Monumenten Festival zullen de 
plannen uiteraard steeds concre-
ter worden. Zo willen we ook een 
spetterende kick-off organiseren 

op zaterdagavond 9 september. 
Hoe die eruit komt te zien, weten 
we nog niet precies. Cube (Cul-
tuureducatie Bernheze) organi-
seert wederom de Klassendag, 
die dit jaar in het teken staat van 
architectuur van oude boerderij-
en en gevelkenmerken. Vaststaat 
dat in de samenhang een mooi 
podium ontstaat voor ons festi-
val, waar we héél veel inwoners 
én bezoekers van buiten de regio 
hopen te ontmoeten,” besluit 
Katja enthousiast.

Katja Brooijmans 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Ieder monument 
ademt zijn eigen 
geschiedenis en 
kent zijn eigen 
bijzonderheden

Tijdens de open Monumentendag in september zetten monumenten 
in het hele land ieder jaar hun deuren wijd open. 

In bernheze belooft open Monumentendag 
een bijzonder evenement te worden. 

Mede door een nieuwe voorzitter met een nieuwe aanpak 
van het evenement ontstaat een totaalbeleving waarin meer 

dynamiek, samenhang en verbinding tussen de monumenten 
én hun bezoekers centraal staan.

‘Je kunt het zien 
als een soort 
festival, waarbiJ 
bernheze het 
festivalterrein 
vormt’
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Maak de Tauros niet zwart, ook andere 
kleuren zijn mogelijk

Linde van Seggelen, vijfdejaars 
leerling op gymnasium Bernro-
de, maakte het proefontwerp. Ze 
symboliseert de liefde voor tauros-
sen door een groot hart bestaande 
uit twee handen, waarmee ze ook 
aangeeft dat je levenskansen met 
beide handen moet aannemen. 
Het beschilderen is Linde 100% 

meegevallen: “…bij het ontwer-
pen hield ik er niet echt rekening 
mee dat ik enkele weken later in 
de Maashorst een rund zou staan 
te beschilderen, het was wel even 
slikken toen mijn ontwerp uit-
gekozen werd. Achteraf bleek 
dit echt een geweldige ervaring 
waarmee ik grenzen voor mezelf 
kon verleggen.” 

De verf van natuurlijke pigmenten 
en kokosolie vult de huidvetten 
van de runderen aan en hecht uit-
stekend op de vacht. 
De schilderingen zijn tijdelijk: ze 

verdwijnen als medio oktober de 
wintervacht verschijnt. Een em-
mer met rozemarijn en pastinaak 
bleek voldoende om de tauros 
lang genoeg stil te laten staan tij-
dens het schilderen. 

Komende zaterdag is er een bui-
tenschilderdag gepland waarbij 

het mogelijk is zelf een tauros te 
beschilderen. Stuur je ontwerp 
vóór vrijdag 31 maart naar 
artauroskunst@gmail.com. Houd 
hierbij rekening met de zwarte 
ondergrond en de korte tijd waar-
in je kunt schilderen. Maximaal 
acht geselecteerden ontvangen 
vrijdagochtend bericht waar ze 
zich zaterdag kunnen melden. 
Voor schildermaterialen, rozema-
rijn en pastinaak zorgt ArTauros. 
Zet je creatieve beentje voor, stuur 
het ontwerp in en wie weet struint 
jouw ‘kunstkoe’ straks door de 
Maashorst!

BERNHEZE – ArTauros wil het imago van de Maashorst taurossen verbeteren. De oerrunderen werden in 
de media ‘zwart’ gemaakt: maar waarom zou je een zwarte koe zwart maken? Ondanks hun belangrijke 
functie voor de natuur maakt hun uiterlijk deze dieren niet geliefd bij sommige bezoekers. Tijd voor een 
make-over. Met een grote schildering op de flank vormt de kudde een levende beeldengalerie in een 
prachtige symbiose met het omliggende natuurgebied. 

Linde van Seggelen met beschilderde Tauros

Stuur het ontwerp in wie weet struint 
jouw ‘kunstkoe’ straks door de Maashorst

Rondom de molen zal een ge-
zellige markt zijn waar je heerlijk 
kunt proeven van de streekpro-

ducten, een abdijbiertje kunt 
nuttigen en de geur van de tul-
pen kunt opsnuiven. En natuur-
lijk zijn ook de producten van de 
Kilsdonkse Molen hier te koop. 

Ondernemers uit de regio pre-
senteren hun voorjaarsproduc-
ten voor in de tuin of op het 

terras: plantmateriaal, bollen, 
zaden, bloemen en hosta’s, voor 
elk wat wils. Maar ook zijn er 
streekproducten zoals aardbei-
en, kaas, honing, wijnen, jams 

en chutneys en nog veel meer 
heerlijke producten om mee naar 
huis te nemen.
En natuurlijk genieten op het 
terras met het uitzicht op het Aa-
dal met een lekker kopje koffie 
en molenkoek of een drankje. 

In de middag zal het koor Ami-
canto voor de muzikale noot 
zorgen. Ook zijn er allerlei acti-
viteiten voor kinderen, zoals een 
ballonnenartiest, pannenkoeken 
bakken en een springkussen. 

Een gezellig en leerzaam dagje 
uit voor jong en oud. De toe-
gang is gratis en er is volop par-
keergelegenheid. 
Het bezoekerscentrum zal in 
het zomerseizoen geopend zijn 
op woensdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur en op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. Overige da-
gen op afspraak.

En ben je op zoek naar een nieu-

we uitdaging als vrijwilliger, dan 
is dit een goede gelegenheid om 
kennis te komen maken. 
De Kilsdonkse Molen is altijd op 
zoek naar enthousiaste mensen!

Lentemarkt bij de Kilsdonkse Molen
HEESWIJK-DINTHER - De feestelijke opening van het zomerseizoen gaat plaatsvinden op zondag 
2 april. De molen zal haar wieken en waterrad laten draaien en de rondleiders zullen je het verhaal ver-
tellen van deze unieke molen. Je bent welkom van 10.00 tot 17.00 uur.

Een gezellige markt waar je heerlijk kunt proeven

Ze zijn er weer... de eerste verse 
Hollandse aardbeien, asperges 

en diverse streekproducten
Ook dagelijks vers verkrijgbaar:

(on)geschilde asperges en vers gemaakte aspergesoep

Zie ook www.geschildeasperge.nl of op facebook

Openingstijden dagelijks van 8.00  tot 18.00 uur of in de automaat.

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther - 0413-291211  
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Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, www.hartje-maashorst.nl, 0412-611577

Los door het bos
Bed en Breakfast De Maashorst
Centrum Maia - Mandalart
Natuurlijk Behandelen
Nellie Timmers Den Dekker Natuurgeneeskundige

VerBiNDeN eN DieNsTBaar aaN De MaashorsT

Centrum Timmers MeDiTaTieaVoND 7 april , 20.00-22.30 uur€ 15,-
DruMCirkeL9 april, 10.00-12.30 uur€ 7,50

Goede Vrijdagviering 14 april van 10.00 –16.00 uur.
Christushealing door Nellie Timmers

klankschalen door Mientje van de Graaf
schilderen met Ellen

Onkosten € 45,- inclusief lunch
Opgeven: info@nellietimmers.nl - 0412-611577

Palmenweg 5 – Nistelrode – 06-22509314

Open dag
9 april

11.00 tot 16.00 uur

Escape 
into 
nature

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTIËELE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Natuurwandeling in de Maashorst
NISTELRODE - Vogelwacht 
Uden houdt op zondag 2 april 
een publiekswandeling in de 
Maashorst met als thema ‘Vo-
gels in het Voorjaar’. 

De wandeling start om 9.00 uur 
vanaf het grote parkeerterrein 
van Natuurcentrum De Maas-
horst aan de Erenakkerstraat 5 in 
Nistelrode. Voor ouders met jon-
ge kinderen, of degenen die wat 
minder ver willen lopen, is een 
kortere route uitgezet. De deel-
name aan de wandeling is gratis. 

Een verrekijker is bij deze wan-
deling een praktisch hulpmiddel. 
Laarzen of stevige schoenen zijn 
in dit seizoen aan te bevelen. Na 
afloop van de wandeling kun je 

een bezoek brengen aan het na-
tuurcentrum waar veel informa-
tie over natuurgebied de Maas-
horst te verkrijgen is.

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Jan-Willem 
Hermans, 0413-269804. Of kijk 
op www.vogelwachtuden.nl.

Jeugdvogelwacht heeft meet and greet met wisenten

Al snel trekken de jeugdleden 
verder richting het wisentgebied; 
dat is tenslotte waar ze écht voor 
gekomen zijn. 
Ruim voordat de uitkijkwand be-
reikt wordt hebben de kinderen 
de wisenten al gespot. Aan goe-
de ogen ontbreekt het ze
in ieder geval niet. Bij de wand 
hebben ze een mooi uitzicht op 
het gebied waar wisenten samen 
met exmoorpony’s leven. De kin-
deren staan dan ook te popelen 
als ranger Martien de grote toe-
gangspoort opent en ze het wen-
gebied in mogen. 

De wisenten krijgen in de gaten 
dat ze bezoek krijgen, alle kop-
pen gaan omhoog. Ze blijven 
echter rustig liggen en vele fo-
to’s worden door de enthousiaste 
jeugdleden gemaakt. Ook door 

de verrekijkers zodat de dieren 
nog dichterbij kunnen worden 
gehaald. Wat het verschil is tus-
sen wisenten en runderen hoe-
ven ze ranger Martien niet te 
vragen. 
Daar heeft Sieb al het juiste ant-
woord op: “Wisenten zijn wild 
en taurossen niet… en wisenten 
liggen lui op het gras!”

De Jeugdvogelwacht is een 
zelfstandige werkgroep binnen 
Vogelwacht Uden en omstre-
ken. Elke derde zaterdag van de 
maand op zaterdagochtend van 
9.00 tot 12.00 uur wordt er een 
jeugdactiviteit georganiseerd. 
Kinderen, tussen acht en vijftien 
jaar, kunnen zich daarvoor aan-
melden bij Peter van de Braak, 
0413-253586 of 
jeugd@vogelwachtuden.nl.

MAASHORST - Bang zijn de twaalf jeugdleden van Vogelwacht 
Uden zaterdag niet als ze onder begeleiding van een ranger het wen-
gebied van de wisenten in de Maashorst bezoeken. Even daarvoor 
hebben ze het Natuurcentrum De Maashorst achter zich gelaten en 
zijn ze het natuurgebied in getrokken. 

De jeugdvogelwacht gaat op pad
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1 april start het recreatieseizoen

     Vind je 
draai bij de 
Kilsdonkse 

Molen!Molen!
wordt ook molenvrijwilliger

De Kilsdonkse Molen,  
een parel in het gebied  

Beekdal de Aa, en uniek 
in Europa. De molen draait 

niet alleen dankzij wind en/
of water, maar ook dankzij 
een aantal gemotiveerde 

vrijwilligers. Wilt u meer weten 
over de mogelijkheden van 

vrijwilligerswerk op de molen?  
Neem dan contact op voor  
een vrijblijvend informatief 

gesprek of kijk op 
www.kilsdonksemolen.nl/

vrijwilligers. 

Kilsdonkseweg 4-6, Heeswijk Dinther T 06-45762839 info@kilsdonksemolen.nl

Draai mee  
vanaf 4 uur 
per week

als gastvrouw/
gastheer!

Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk      www.maashorst.nl      (0486) 745006      contact@maashorst.nl

Ontdek de rust, vrijheid en schoonheid van Maashorst

Heeft u hier al eens over nagedacht?
 

Het wordt weer voorjaar. De natuur ontwaakt. Een mooi moment om 
kennis te maken met natuurbegraafplaats Maashorst.

• Eeuwige grafrust in een natuurgebied
• Éénmalige kosten
•  Geen zorgen of kosten voor nabestaanden 

- over grafverlenging 
- over onderhoud

• Zelf uw plek(ken) kiezen
• Alles juridisch geborgd door de notaris

Spreekt dit u aan?  
Maak dan een afspraak met een van onze 
medewerkers. Bel (0486) 745006 of mail naar 
contact@maashorst.nl. U bent 7 dagen in de 
week welkom en de koffie staat klaar.

  Volg ons om op de hoogte te blijven.

Eeuwige rust 
in de schoon-

heid van de 
natuur vanaf 

€ 3.250,-

Drachtige wisent vindt een rustige plek 
in de Meierijsche Museumboerderij

Vanaf aanstaande zaterdag ben 
je dus weer van harte welkom! 
En er is ook nog spectaculair 
nieuws te melden want het is 
het museum niet ontgaan dat 
er problemen zijn/waren met 
de kudde wisenten op de Maas-

horst. Na zorgvuldig en uiterst 
geheim overleg, waarbij vele 
deskundigen werden geraad-
pleegd, hebben de medewerkers 
van het museum unaniem be-
sloten om een drachtige wisent 
van de Maashorst te adopteren. 
Deze wisent krijgt een eigen 
plekje in de eeuwenoude pot-
stal. Zo wordt het mogelijk voor 
deze wisent om, zonder last te 

hebben van dominante stieren 
en lastige recreanten, in alle rust 
te bevallen. Prachtig toch, om te 
zien, hoe een eeuwenoude boer-
derij een veilige plek wil bieden 
aan een nog veel oudere, bijna 
uitgestorven diersoort. 

Zaterdag 1 april is het dan zo ver; 
om 14.00 uur komt de wisent 

bij het museum aan, waarna ze 
door enkele deskundige mede-
werkers wordt begeleid naar de 
potstal. De rondleidingen voor 
bezoekers kunnen ondertussen 
gewoon doorgaan. 

Voor meer informatie over het 
museum kijk je op: 
www.museumboerderij.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Dit museum is op afspraak het hele jaar open voor groepen bezoekers. Vanaf za-
terdag 1 april tot en met zondag 1 oktober ook voor individueel bezoek! Elke dinsdag en woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur en elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Dit seizoen gelden er opnieuw 
bescheiden entree- en consumptieprijzen. 

DrachtiGe wisent 
kriJGt eiGen PlekJe 
in De eeuwenouDe 
Potstal

Jubilarissen zLTO Bernheze

Als spreker was uitgenodigd algemeen voorzitter van de ZLTO Hans Huijbers, die 
een lezing gaf met de titel ‘Boeren hebben een oplossing’. Er werd ingegaan op 
een vitaal platteland, het klimaat en op voedselveiligheid en gezondheid.
Hierna werden door Martien van Zutphen, voorzitter ZLTO Bernheze, de leden 
gehuldigd die 40, 50 en zelfs 60 jaar lid zijn. 

50 Jaar lid zijn van links naar rechts Wim Dortmans, Toon en Annie van Doorn 
uit Vorstenbosch, Piet en Betsie van der Heijden uit Nistelrode, Harrie en Mien 
Hanegraaf uit Dinther en Piet en Marietje van Krieken uit Loosbroek. Aansluitend 
werden thuis nog bezocht Wim van der Zanden uit Loosbroek, Marcel en Ria Voet 
uit Heesch en Henk en Annie van de Broek uit Heeswijk die 60 jaar lid is.

In de avond werd de gezinsdag voortgezet met een gezellig samenzijn; hier was 
de jongere generatie meer vertegenwoordigd.

BERNHEZE - Op vrijdag 24 maart hield ZLTO Bernheze haar jaarlijkse gezinsdag. 
Na een eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk te Loosbroek werd de dag 
voortgezet met een uitgebreide koffietafel in zaal Kerkzicht in Loosbroek. 

Foto: Tinie van Nistelrooij
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AAN HET WERK

The Duke is een exclusieve Business Club met een 18-holes golfbaan 
die zich richt op de zakelijke markt. In 2017 vindt er een uitbreiding plaats 

met een exclusief vijfsterren- Suite hotel, inclusief conferentiezaal.
Onze doelstelling is voor de, bij The Duke aangesloten ondernemers, de meest 

optimale ambiance te creëren voor relatiemanagement. Van onze medewerkers 
verwachten wij dan ook volledige commitment wat betreft onze doelstelling 

alsmede een zeer gastgerichte instelling.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar
RANGER VOOR 24 - 40 UUR IN DE WEEK (M/V)

Als Ranger ben je het aanspeekpunt voor de golfer. Zowel voorafgaand aan- of 
tijdens een speelronde. Je bent het gezicht in de baan. Samen met je collega’s 

zorg je dat de spelers een prachtige dag beleven. Je informeert en ondersteunt 
de spelers bij de golfregels en etiquette en houdt toezicht dat deze ook worden 
gehandhaafd. Daarnaast bewaak je het speeltempo, maar ook het opnemen en 
bezorgen van een horecabestelling in de baan behoort tot de werkzaamheden.

Een Ranger moet tactvol kunnen handelen en anticiperen op alle denkbare 
situaties. Gastheerschap staat voorop, goede verbale communicatie is essentieel. 
Golfkennis is een grote pre. Je bent in bezit van rijbewijs B. Je beschikt over een 
minimale afgeronde MBO opleiding. Je hebt het diploma Regelcommissaris 1 

of bent bereid zijn deze te behalen. 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar
HH-DIENST MEDEWERKER VOOR 12 -16 UUR (M/V)

OPROEPKRACHTEN 
VOOR IN DE BEDIENING / SPOELKEUKEN

Bent u gemotiveerd, flexibel (weekend- en feestdagen) én gepassioneerd, 
stuur dan uw sollicitatiebrief met uitgebreide cv naar:

The Duke 
t.a.v. de heer M. Arts - Slotenseweg 11 - 5388 RC NISTELRODE 

Telefoon: 0412-611992 - receptie@thedukegolf.nl

Gezocht

VOORMAN BETONTIMMERWERK
Aannemingsbedrijf Van de Camp - Verstegen B.V. is zoekende naar een geschikte 

kandidaat voor de functie van Voorman/Uitvoerder betontimmerwerk.

Ben jij de kAndidAAt die wij zoeken? 
Stuur een reactie met CV naar a.langens@vdcampverstegen.nl

Functie omschrijving
Als voorman betontimmerwerken neem jij het voortouw tijdens het werk en stuur je je 
collega’s aan. Je bent in staat om aan de hand van tekeningen je werkzaamheden te verrichten. 
Je bedenkt hoe een bekisting of constructie eenvoudig te maken is om tot het gewenste 
eindresultaat te komen. Waar nodig pas je nieuwe werk aan op oude onderdelen. 
Daarnaast zie jij toe op de benodigde grondwerken en het storten van werk- en betonvloeren. 
Ook ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig stellen en afstorten van bekistingen. 
Tot slot ben je verantwoordelijk voor een goede communicatie op de werkvloer met collega’s en 
leidinggevende.

Functie (eisen) wensen:
•	 In het bezit van een geldig VCA-VOL diploma;
•	 Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en kunt zelfstandig werken;
•	 Bij voorkeur ben je in het bezit van Leermeester diploma;
•	 Je bent bekend met Doka bekisting;
•	 Je bent bekend met pal-toren ondersteuningsconstructie;
•	 Je kunt tekeningen lezen, zowel bekisting als wapening. En kunt hierover terugkoppeling 

geven aan leidinggevende;
•	 Je bent flexibel en hebt geen 9-5 mentaliteit
•	 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werkt en bent nauwkeurig;
•	 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de 

Nederlandse taal;
•	 Je bent creatief in het vinden van oplossingen;
•	 In het bezit van een geldig rijbewijs B + eigen vervoer;
•	 Bij voorkeur ben je in bezit van heftruck/verreiker diploma;
•	 Woonplaats in de buurt van Heesch (regio Oss-Uden-Den Bosch)

wij bieden
Wij bieden een uitdagende functie binnen een gezonde en stabiele onderneming 
die continu in ontwikkeling is. 

Sollicitaties binnen 2 weken met CV naar:
Van den Elzen Groentenverwerking BV

Duifhuizerweg 21, 5406 TB Uden
Of naar: vacature@elzengroentenverwerking.nl 
Meer informatie: 0413-782999 of www.prei.nl 

Wij zijn een modern bedrijf, dat zich volledig heeft gespecialiseerd in de teelt, 
verwerking en het verpakken van prei. 

Voor ons bedrijf in Uden zijn wij per direct op zoek naar een:

ERVAREN TRACTORCHAUFFEUR / MONTEUR (FULLTIME)
Functieomschrijving
Jouw functie bestaat hoofd-
zakelijk uit het rijden en werken 
met een tractor.
Daarnaast verzorg je in een 
rustige periode onderhoud en 
reparaties aan machines en 
voertuigen.

Functie-eisen
• Je neemt je verantwoordelijk-

heid serieus en werkt gestructu-
reerd

• Je kunt goed zelfstandig werken 
en bent � exibel

• Kennis van hydrauliek, elektra 
en computers is een pré.

• Ervaring als monteur is een 
must

• Ervaring als tractorchauff eur 
 is een must
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden
• Marktconform salaris
• Uitzicht op een vaste baan
• Aanvang per direct

Serre Bouw Brabant
Mountbattenweg 3, 5466 AX  Veghel
Telefoon 0413-29 39 38

www.serrebouw-brabant.nl

Serre Bouw Brabant vervaardigt aluminium 
constructies zoals serres, veranda’s, lichtstraten 
en kozijnen. Al onze producten worden in eigen 
fabriek geproduceerd. Hierdoor kunnen wij voor 
een zeer hoge kwaliteit garant staan.

Wij zijn met spoed op zoek naar:

Productiemedewerkers 
32/40 uur

Wij produceren een grote diversiteit aan producten, jouw 
werkzaamheden zullen dan ook erg afwisselend zijn. Wij zijn op zoek 
naar collega’s met technisch inzicht, doorzettingsvermogen en een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ben je zelfstandig, stressbestendig, 
accuraat en punctueel? Dan is deze baan zeker iets voor jou!

Voor meer informatie over deze functie of over Serre Bouw Brabant kun je 

contact opnemen via telefoon of mail. Bij de vacature geldt dat de aanvang zo 

spoedig mogelijk, in overleg, ingaat. Ben jij woonachtig in de omgeving van 

Veghel en wil jij carrière maken in een sterk bedrijf en onderdeel zijn van een 

gemotiveerd team? Stuur dan een korte motivatie met cv naar Martijn Daling, 

mail: martijn@serrebouw-brabant.nl. 



Woensdag 29 maart 2017 35
  

Vrijwilligerspunt Bernheze

Koffiebalie vrijwilliger 
Natuurcentrum De Maashorst

Het Natuurcentrum De Maashorst is gevestigd in 
een monumentale boerderij. Zij zijn op zoek naar 

vrijwilligers die voornamelijk in het weekend onder 
aanvoering van de weekendbeheerder allerlei 

koffiebalie activiteiten zullen uitvoeren.

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

Gezocht: stratenmaker
We zijn per direct op zoek naar een 

stratenmaker voor 40 uur in de week.

We zoeken iemand die gemotiveerd is en netjes werk levert. 
Je werkt met een vaste collega die al bij P. Zegers in dienst 
is. Het liefst zien wij iemand die in het bezit is van rijbewijs 

B & E en VCA, daarnaast zou het erg fijn zijn 
als je al kan werken met G.W.W.-machines.

Bij interesse bellen met Paul Zegers 06-50265859.

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DE WIT
 ZOEKT JOU

Content beheerder Magento (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Logistiek medewerker orderpicker (m/v)
Fulltime / parttime functie

Afdelingsverantwoordelijke Tenten (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker
Caravan en Camper accessoires (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Bernhezer Solistenconcours 
dit jaar in Heesch

Vier fanfares en één harmonie 
uit Bernheze vaardigen solisten 
af voor blaasmuziek en slag-
werk. Dat doen zij na een inter-
ne voorronde op basis van nomi-
natie. Met het concours bieden 
de verenigingen de veelal jonge 
muzikanten een extra podium 
om hun talenten te laten horen 
aan het publiek. 

Het idee van het Bernhezer solis-
tenconcours is geboren in over-
leg van voorzitters van de vijf 
muziekverenigingen, te weten:
De Notenkrakers uit Vorsten-
bosch, Sint Willibrord uit Hees-
wijk, Sint Lambertus uit Nistel-

rode, Sint Servaes uit Dinther en 
Aurora uit Heesch. 

Voor behoud en versterking van 
de muziekcultuur in de gemeen-

te Bernheze wisselen de vereni-
gingen kennis en ervaring uit en 
zoeken ze samenwerking in ge-
meenschappelijke doelstellingen. 

Deelnemers aan het solisten-
concours laten vanaf 11.00 uur 
achtereenvolgend hun muziek-
stukken horen waarna een jury 
de muziekwerken beoordeelt. 

Rond 13.00 uur is de prijsuitrei-
king. Voor iedere deelnemer is er 
naast het juryrapport een mooie 
oorkonde en een tastbare herin-
nering.

HEESCH - Voor de vijfde keer organiseren de gezamenlijke Bernhezer muziekverenigingen een solisten-
concours. Dit jaar is de organisatie in handen van Fanfare Aurora uit Heesch. Het concours vindt plaats 
op zondag 2 april in het verenigingsgebouw van Fanfare Aurora aan ’t Dorp 138. Belangstellenden zijn 
vanaf 10.45 uur van harte welkom; het concours begint om 11.00 uur. 

Een extra podium voor jonge 
muzikanten om hun talenten te 
laten horen aan het publiek

zeer geslaagde voorspeelmid-
dag bij Harmonie St. Servaes

Niet alleen het publiek was en-
thousiast, maar ook de jury 
sprak lovende woorden over het 
groeiende niveau van alle leer-
lingen. De jury, gevormd door 
Coen Blokx voor slagwerk en 
Arian Deckers voor de blaasin-
strumenten, beoordeelde de 
optredens en onderbouwde het 
puntenrapport met bouwstenen 
voor de muzikale ontwikkeling 
van iedere deelnemer. Daarnaast 
onthulde zij degene die Harmo-

nie St. Servaes gaan vertegen-
woordigen op het Bernhezer so-
listenconcours. 

Dit jaar kwam Rion Meulen-
broek als beste slagwerker uit 
de bus en de beste blaasmuzi-
kant was Sieuwtje van Oorschot 
op dwarsfluit. De ‘wildcard’ 
was voor Jeroen de Groot op  
Euphonium. Wij zien deze mu-
zikale talenten terug tijdens het 
Bernhezer solistenconcours zon-

dag 2 april in het verenigingsge-
bouw van Fanfare Aurora aan ’t 
Dorp 138 in Heesch. 

Harmonie St. Servaes kan terug-
kijken op een geslaagde mid-
dag. Getalenteerde deelnemers, 
een gevarieerd programma, en-
thousiast publiek, een prachtige 
locatie in combinatie met een 
vakkundige jury zorgde voor een 
fantastisch geheel. St. Servaes, 
daar zit muziek in!

HEESWIJK-DINTHER - Natuurlijk in het eigen verenigingsgebouw, De Muziekfabriek, werd afgelopen 
zondag de jaarlijkse voorspeelmiddag van Harmonie St. Servaes gehouden. Vanaf 11.00 uur hoorde het 
publiek een diversiteit aan solo-optredens, duo’s en kleine ensembles. Melodieuze klanken wisselden 
af met ritmische bewegingen en zorgden voor een gevarieerd programma. 
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• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

HVCH doet zich tekort 

Na rust ging SC ‘t Zand direct 
op zoek naar de gelijkmaker en 
zette HVCH onder grote druk. 
Met snelle tegenstoten kwam 
HVCH daar zo nu en dan on-
deruit. Toch was het in de 61e 
minuut raak voor de Tilburgers. 
Een ongevaarlijk lijkende vrije 
trap van Daan van Hal werd 
echter van richting veranderd 
en belandde buiten bereik van 
keeper van Erp in het doel: 1-1. 
Tot ontzetting van de vele Hee-
sche supporters was het SC ‘t 
Zand dat op voorsprong kwam 
door wederom Daan van Hal. 
Hij ontsnapte in de 84e minuut 
aan de aandacht van de HVCH 
defensie en scoorde koelbloedig 
de 1-2. Vlak daarna brak HVCH 
aanvoerder Roy Vissers door en 

ging alleen op de keeper af maar 
werd onreglementair gestopt net 
buiten het strafschopgebied. De 
toegekende vrije trap leverde 

niets op zodat HVCH puntloos 
terugkeerde naar Heesch daar 
waar het zeker een puntje ver-
diend had.

TILBURG/HEESCH - HVCH heeft zich tekort gedaan in de wedstrijd tegen SC ‘t Zand in Tilburg. In de 
16e minuut kwam HVCH op voorsprong uit een snelle counter. Sjoerd Schobbers ging door naar de ach-
terlijn en zette goed voor op de vrij gelaten Roy Vissers die beheerst raak schoot: 0-1. SC ‘t Zand kreeg 
in het eerste bedrijf ook nog een goede mogelijkheid maar Rob van Erp keerde bekwaam. 

voetbal

Vrouwen laten eerste punten 
liggen in 2017
NISTELRODE - Voor de eerste keer in 2017 verlies voor de Prinses 
Irene vrouwen, Maarssen won met 2-1. Terecht? Gezien het wed-
strijdbeeld wel. Maarssen was gedurende de hele wedstrijd dreigen-
der en hun sterke middenveld en laatste linie waren gretiger. Duidelijk 
was dat ze wilden knokken voor de punten. De rust ging in met 1-1. 
Veerle Donkers (foto) scoorde voor Prinses Irene.

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
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HBV ook in eigen huis succesvol

HEESCH - Afgelopen zondag 
organiseerde de Heesche Bad-
minton Vereniging voor de zes-
de keer haar HBV Open Jeugd 
Toernooi. Ruim 90 jeugdspelers 
van tien verschillende vereni-
gingen uit de regio reisden naar 
sporthal ’t Vijfeiken in Heesch 
af om daar te strijden voor de 
dagprijzen en de Hebris.nl Wis-
seltrofee voor de best presteren-
de club. 

Verdeeld over drie verschillende 
leeftijdscategorieën en drie ver-
schillende spelonderdelen (en-
kel, dubbel en gemengd dubbel) 
werden gedurende de dag ruim 
250 wedstrijden gespeeld op 
de negen banen die sporthal ’t 
Vijfeiken heeft. In veel van die 

wedstrijden was de Heesche 
club, met 17 spelers op het eigen 
toernooi actief, zelf partij. 

Niet zonder succes: veel Heesche 
badmintonners wisten de poule-
fase te overleven en door te stro-
men naar de finalerondes. Drie 
spelers wisten zelfs prijzen in de 
wacht te slepen. In de U12 was 
het Marnix Reijs die het zowel in 
het enkel- als gemengd dubbel-
spel ver wist te schoppen. In het 
enkelspel was de halve finale, 
die maar nipt door Marnix werd 
verloren, het eindpunt voor de 
Heesche badmintonner. In het 
gemengd dubbelspel werd de fi-
nale wel bereikt en streden Mar-
nix en zijn partner Mara Lusthof 
voor wat zij waard waren. Helaas 

was het net niet genoeg voor de 
eerste plaats. Maar de Heesche 
spelers mogen met een tweede 
plaats meer dan tevreden terug-
kijken op het toernooi in eigen 
huis. 
De overige prijzen werden bin-
nen gesleept door de spelers 
in de categorie voor de oud-
ste jeugdspelers, de U18. Tessa 
Hoeks sleepte daar de eerste 
prijs in het enkelspel in de wacht, 
won samen met haar zus Mirne 
Hoeks de eerste prijs in het dub-
belspel en wist ook in het ge-
mengd dubbelspel een prijs te 
veroveren. 

Meer over de Heesche Badmin-
ton Vereniging: 
www.hbv-heesch.nl. 

badminton

V.l.n.r.: Tessa Hoeks, Marnix Reijs en Mirne Hoeks

OSS/HEESCH - Tijdens de eerste wedstrijd van de Dutch Masters of 
Motocross in Oss is Raivo Dankers van het HSF Logistics Motorsport 
team als tweede geëindigd in de 125cc klasse. De rijder uit Heesch 
werd in beide manches tweede en maakte hiermee een goed begin 
in het kampioenschap.

raivo Dankers tweede in Oss

motorcross
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dansen

HELMOND/NISTELRODE - Nog 
ruim een maand en dan is het 
Europees Kampioenschap in 
Zonhoven, Belgie. 

Zonhoven zal op 5, 6 en 7 mei 
helemaal in het teken staan van 
garde- en showdanssport. Ook 
al zijn de resultaten in Helmond 
van afgelopen weekend op lan-
delijk niveau gemeten en DV 
Dancing Kids staat er goed voor 
met alleen maar podiumplaat-
sen!

Lise 274 punten 3e plaats
Lindsey 276 punten 2e plaats
Minigarde 236 punten 1e plaats
Melody 241 punten 1e plaats

Miracle 283 punten 1e plaats
Release 233 punten 2e plaats
Spirit 278 punten 1e plaats
Karakter Minioren 235 punten 
1e plaats
Emeralds 278 punten 1e plaats
Untouched 296 punten 
1e plaats
Guusje 289 punten 1e plaats 
Jade 291 punten 1e plaats
Diamonds 269 punten 2e plaats
Touch 291 punten 1e plaats

Dv Dancing Kids in Helmond
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Dames DOS’80 gelijk, 
knappe winst heren

Uit het ritme
Waar de dames de laatste wed-
strijden uitstekend uit de start-
blokken kwamen, lukte dat in 
deze wedstrijd niet. DOS’80 
kwam maar niet in het ritme 
waardoor het snelle spel niet 
goed uit de verf kwam. HMC 
trof ook gemakkelijk doel, in te-
genstelling tot de Heesche da-
mes, die moeizaam tot scoren 
kwamen. Met een ruststand van 
één doelpunt verschil was er nog 
niets beslist. 

De tweede helft ging ook vrijwel 
gelijk op. DOS’80 wist vlak voor 
tijd nog wel op voorsprong te 
komen, maar door slordig bal-
verlies wist HMC langszij te ko-
men en de eindstand op 21-21 te 
bepalen. “Al met al een terechte 

uitslag”, aldus scheidend coach 
Henri van Boxtel. Hij eindigt met 
zijn team op de derde plaats. Alle 
ogen zijn nu gericht op de halve 
finale voor de beker, waarvan de 
loting nog moet plaatsvinden. 

Niet van de wijs
De heren van DOS’80 speelden 
hun voorlaatste wedstrijd van 
het seizoen. De dit seizoen door 
blessures geplaagde ploeg van 
coach Frank Schellekens ging er 
vol tegenaan. 
Dat wierp zeker vruchten af. 
Door een scherp begin kon 
DOS’80 goed meekomen met 
hun veel hoger geplaatste gast-
heren. Zij wisten met een mi-
nimale voorsprong van één 
doelpunt verschil de rust in te 
gaan. Dat gaf de Heeschenaren 

voldoende vertrouwen voor de 
tweede helft, ze lieten zich nim-
mer van de wijs brengen. Met 
mooie aanvallende acties van 
Gerrald Westerhout wisten zij de 
winst veilig te stellen. Eindstand: 
28-30.

HEESCH - De dames van DOS’80 speelden hun laatste competi-
tiewedstrijd in Raamsdonksveer tegen HMC en moesten genoegen 
nemen met een puntendeling. De heren daarentegen wisten er met 
de volle buit vandoor te gaan tegen Zephyr uit Schijndel. 

handbal

Gerrald Westerhout
Foto:Ruud Schobbers

Bjorn en Esli in top drie
VIANEN/BERNHEZE - Zondag 
26 maart was in Vianen de 
jeugd/junioren en veteranen-
cup. Er kon gestreden worden 
op vier onderdelen: tuls, spar-
ring, hoogtesprong en teamtuls.

Op het onderdeel tuls werden de 
volgende prijzen behaald:
3e plaats voor Lieke van den 
Berk en Romy Staal

2e plaats voor Esli van Leuken 
uit Heesch 
1e plaats voor Bjorn van Krieken 
uit Nistelrode en Stef van den 
Berk

Op het onderdeel sparring wer-
den heel veel prijzen behaald:
3e plek: Hugo Colle, Teun van 
den Bosch, 
2e plek: Benthe Matthieu, Rens 

van Thiel, Wessel Gremmen, Lie-
ke van den Berk, Niels Vasterink, 
Stef van den Berk, Romy Staal. 
1e plek: Danique Boelhouwer, 
Niek Landman, Imke van der 
Zande, Bjorn van Krieken, Esli 
van Leuken.
Met in totaal 25 individuele me-
dailles en drie teammedailles 
was het een zéér succesvolle dag 
voor Taekyon Berghem.

budo

geflatteerd verlies prinses irene
NISTELRODE - Prinses Irene ver-
loor van koploper Best Vooruit 
met maar liefst 0-4. 

Als je dat leest denk je ‘kansloos’, 
maar de mannen van Van Tilburg 
Mode & Sport schonken in de 
1e helft twee doelpunten aan 
Best Vooruit en verzaakten zelf, 
vooral in de 2e helft, een paar 
100%-kansen te verzilveren. Na 
een 0-2 ruststand via doelpun-
ten van uitblinker Buiks en Fiolet, 
scoorde Best Vooruit in de slotfa-
se nog twee keer via een pingel 
van Buiks en een doelpunt van 
de ingevallen Witjes.

voetbal

Foto: T. Bevers

OSS/HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 25 maart turnde de onder-
bouw van de selectie tegen Turnoss haar derde competitiewedstrijd. 

De onderbouw bestaat uit de volgende turnsters: Nikki, Noor, Lieke, 
Siena, Estée en Gijsje. Het was een spannende wedstrijd, maar de 
turnsters van Sine-Cura hebben met slechts een half punt meer in de 
totaalscore gewonnen van Turnoss. Sine-Cura feliciteert deze turn-
sters met hun overwinning!

Winst voor Sine-Cura

De wedstrijd van deze week 
tegen EVVC uit Vinkel leek in 
veel opzichten op die van vo-
rige week. Opnieuw waren de 
blauw-witten sterker, speelden 
ze beter voetbal, kregen ze de 
beste kansen en raakten ze twee 
keer het houtwerk. En ook deze 

keer leverde het geen punten op. 
De bezoekers wonnen met 1-2 
dankzij doelpunten van Nicky 
van der Heijden en Gerwin van 
den Boom uit een penalty. Voor 
Heeswijk scoorde Arjen Haast uit 
een strafschop.

Beter Heeswijk vergeet 
opnieuw te winnen

HEESWIJK-DINTHER - Vorig week op bezoek in Erp was de ploeg 
van trainer Marc van de Ven de betere, had het de betere kansen, 
maar vergat het zichzelf te belonen met doelpunten, ook omdat het 
houtwerk tot twee keer toe niet meewerkte. 

voetbal

Foto: Hans Heesakkers 

turnen

WHV verliest streekderby nipt

Na rust werd het een echte 
streekderby. WHV vocht voor 
elke bal en drukte Avesteijn terug 
op eigen helft, maar toch was 
het Avesteijn dat de 0–2 maak-
te. Gelukkig waren het in de 65e 
minuut broers Roel en Thijs die 
de spanning terugbrachten in 

deze derby. Roel Lunenburg pas-
te op zijn broer en invaller Thijs 
Lunenburg die de kans direct 
door de benen benutte 1–2. 
Hierna golfde het spel op en neer 
en beide ploegen streden met 
volle overgave voor de volgende 
goal, maar deze viel maar niet. 

Vooral WHV had geen geluk bij 
de afronding waardoor Avesteijn 
aan het eind van deze avond de 
gelukkigste was. 
Zij gingen met een 1–2 overwin-
ning naar huis, terwijl een pun-
tendeling meer dan terecht was 
geweest.

LOOSBROEK - Het was zaterdagavond gezellig druk op sportpark de Hoef bij de streekderby tussen 
WHV en Avesteijn. Mede door het mooie weer waren er honderden toeschouwers op deze wedstrijd 
afgekomen. In de eerste helft was het een matig potje voetbal waarbij Avesteijn het betere van het 
spel had en WHV vast zette op eigen helft, zonder echter tot veel kansen te komen. Het verschil op de 
ranglijst was hierna amper te zien en WHV voetbalde goed mee met de gasten uit Dinther. Er waren 
nog enkele kansen aan beide zijden maar de rust werd bereikt met de 0 – 1 voorsprong voor Avesteijn. 

voetbal

de oplossing
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De badmintonclub werd in au-
gustus 1972 opgericht door de 
vier vrienden Jo Putmans, Annie 
van Aarle, Wil van Oss en Ma-
rian Coppens. De club begon in 
de oude Stokzaal, speelde ver-
volgens in D’n Tol en badmintont 
vandaag de dag in de sporthal 
Bernrode bij het gymnasium. BC 
Argus biedt vanaf vorig jaar twee 
speelavonden aan aan haar le-
den.

Hans Barten, Danny Voets, 
Hein de Greef en Christ van den 
Boogaard omschrijven badmin-
ton als een sport ‘die in de familie 
zit’ en die ‘zeker geen campings-
port is’. “Wie wel eens badmin-
tont op de camping probeert de 
shuttle zo vaak mogelijk over te 
spelen. Als je bij een club bad-
mintont, probeer je de shuttle zo 
snel mogelijk naar de grond te 
slaan”, legt Christ het verschil uit.

En badminton is ook totaal an-
ders dan tennis. “Toen ik eens 
last had van een blessure, zei de 
huisarts dat ik maar moest gaan 
tennissen”, zegt Hein met een 
lach. Badminton vergt een hele-
boel conditie en is heel intensief. 
“De ene seconde hang je naar 
voren en daarna meteen naar 
achteren’, zegt Hein weer. “In 
vergelijking met badminton zijn 
voetballers stijve harken”, vindt 

Christ. Badminton geeft ontspan-
ning door inspanning, maar het 
viertal noemt het badmintonnen 
erg gezellig. “Iedereen is welkom 
bij Argus. De badmintonclub is 
the place to be!”, jubelt Hans. 
Naast leden uit Heeswijk-Dinther 
telt de club ook leden uit Vor-
stenbosch, Loosbroek en Nistel-
rode.

De club telt vier seniorenteams 
en ook een groot aantal jeugdle-
den, van wie de jongste zo’n zes 
jaar is. Argus is aangesloten bij 
de Bossche bond en met ande-
re aangesloten clubs wordt een 
competitie gespeeld. Deze com-
petitie is niet individueel, maar in 
een team. En volgens het viertal 
is het mooie van badminton dat 
je het van jong tot oud kan doen 
en vooral ook samen. “Leden ne-

men mensen mee naar de vereni-
ging om te badmintonnen”, zegt 
Hans.

Jaarlijks huldigt de club de jubi-
larissen. Leden die vanaf de start 
lid zijn heeft Argus niet, maar de 
club telt wel een groot aantal le-
den in de categorie veteranen, 
waarvoor ieder jaar een vete-
ranentoernooi wordt georgani-
seerd. Verder zijn er jaarlijks de 
instapweken waarbij potentiële 
leden vrijblijvend in aanraking 
kunnen komen met badminton. 
Net voor de zomervakantie is er 
de Kids Zomerbadminton waarbij 
kinderen van de basisschool kun-
nen kennismaken met de bad-
mintonsport en de club Argus. 
“Op die manier wordt de groep 
jongste leden aangevuld”, besluit 
Danny tevreden.

De kampioenen met de beker Tekst: Matthijs van Lierop

‘badmintonclub Argus is the place to be!’
HEESWIJK-DINTHER - Met regelmaat zet DeMooiBernhezeKrant een club of vereniging in het zonnetje. Deze keer is het de beurt 
aan Badmintonclub Argus uit Heeswijk-Dinther. De club telt 115 leden van jong tot oud, “Want badminton is een sport voor alle 
leeftijden”, zo zegt het bestuur. “We willen open staan voor iedereen”, zegt een tevreden voorzitter Hans Barten.

Uitgelicht

sponsoring jongens D1 van Dos’80

De jongens waren in hun spel al een echt 
team maar stralen dat nu naar de buiten-
wereld ook uit. 
Gozi.nl is een initiatief van Roy van Doorn 
en Guus Munsters, die samen eigenaar 
zijn van Druko, de specialist uit Veghel in 
drukwerk en speciaal drukwerk. Het bij-
zondere aan Gozi.nl is dat je jouw produc-
ten rechtstreeks bij de drukker bestelt. 
Koops en Romeijn grondmechanica is een 
samenwerkingsverband van meerdere 
zelfstandige adviseurs op het gebied van 
grondmechanica, funderingstechniek en 
geohydrologie. Eigenaar Jean Nicolasen 
is regelmatig in de sporthal te vinden als 

trainer/coach van de Heren B Jeugd en 
trainer van de Jongens D1 van handbal-
vereniging DOS’80. 
Als je bewust de keuze maakt voor een 
staalconstructie kun je de realisatie met 
een gerust hart aan Ferross overlaten. 
Zij heeft alle kennis en vakmanschap in 
huis om tot innovatieve ideeën te komen 
en deze om te zetten in professionele ont-
werpen. 

De jongens D1 willen dan ook via deze 
weg hun sponsoren bedanken en hopen 
het seizoen in de top drie te kunnen af-
sluiten.

HEESCH - De jongens D1 van handbalvereniging Dos’80 hebben hoge ambities voor 
dit seizoen. Ze willen meedraaien in de top drie. Zowel in de zaal- als in de veldcom-
petitie draaien ze daadwerkelijk bovenin mee. Extra stimulans dit jaar was de spon-
soring van trainingsjassen door Gozi.nl, wedstrijd- en keepersbroeken door Koops en 
Romeijn en tassen door Ferross staalbouw. 

hVCh zoekt meisjes
HEESCH - HVCH zoekt meisjes die geboren zijn tussen 
2001 en 2006. Ben je sportief en heb je zin om een keertje 
mee te trainen? Meld je dan aan bij Annemarie van Kessel 
coordinatorenmeisjes@hvch.nl.

LOOSBROEK - Op woensdagavond 22 
maart werd de laatste wedstrijd van het 
binnenseizoen gespeeld tegen Prinses 
Irene. 

Dat Korloo kampioen werd was al zeker, 
zelfs een verloren wedstrijd zou hier niet 
meer aan af doen. Maar uiteraard waren 
alle spelers erop gebrand om ook deze 
wedstrijd weer te winnen. De wedstrijd 
eindigde in een 6-6 gelijkspel.

Ondanks het gelijkspel heeft Korloo 
daarna toch het kampioenschap ge-
vierd. Na de wedstrijd stond de sponsor, 
houthandel Verstegen, klaar met een lek-
kere traktatie en een aantal supporters 
had voor champagne gezorgd. Sponsor 
en supporters bedankt hiervoor. 
Ook Rosalie van der Heijden, de vaste 
invalkracht, werd hartelijk bedankt voor 
haar inzet gedurende het afgelopen sei-
zoen.

Korloo midweek zaalkampioen
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‘traject Bouwmeester en Architect
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
Chris van Velzen Aanhangers & 
 Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers

Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso, loopbaanbegeleiding en 

coaching
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel

Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats 
 Jan Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEEFT ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Sfeerhuys bloem & styling
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks

NISTELRODE - Het B2 korfbalteam, dat onder leiding staat van 
Gaby van Santvoort en Hilde Pittens, speelde zaterdag 11 maart 
haar kampioenswedstrijd tegen Avanti B2. 

De meiden maakten er een spannende wedstrijd van, maar één ge-
lijkspel was genoeg om het kampioenschap te vieren. De eindstand 
was 3-3.

Korfbal B2 KampioenMoeizame winst Avesteyn

Daarom stonden Nick van der 
Heijden, Roel van der Leest en 
Rick van Grinsven in de basis. 
WHV startte voortvarend en 
kreeg de beste kansen in het 
begin van de wedstrijd. Daar-
na nam Avesteyn het initiatief 
over en creëerde een behoorlijk 
overwicht. WHV liet zich steeds 
verder terug zakken waardoor er 
meer druk op haar doel ontstond. 
Avesteyn kreeg vooral kansen uit 
vrije trappen en scoorde daaruit 
dan ook de 1-0. Een vrije trap 
van Avesteyn kon niet goed ver-
werkt worden waardoor Ron van 
Driel vrij in kon koppen. Dit was 
tevens de ruststand.
Na de rust was hetzelfde spel-
beeld te zien. En weer kon 
Avesteyn uit een vrije trap toe-
slaan. De keihard werkende Nick 
van der Heijden werd beloond, 

hij kon een vrije trap van Rens 
van Vugt binnen werken, 2-0. 
Een overwinning was aanstaan-
de. Net daarna viel Tjeu Adank 
geblesseerd uit en kwam Stan 
de Laat in het veld. WHV rook 
haar kans en ging opportunis-

tisch spelen. Alle ballen werden 
richting het 16-meter gebied van 
Avesteyn ‘gepompt’. Niet on-
verdiend scoorde zij dan ook de 
1-2. Gelukkig trok Avesteyn deze 
stand over de streep en boekte 
een benauwde overwinning.

LOOSBROEK/HEESWIJK-DINTHER - De wedstrijd tegen hekkensluiter WHV was verzet naar zaterdag-
avond. Hierdoor was er veel publiek naar Loosbroek gekomen. Avesteyn trad weer aan met een gewij-
zigd team. Er kon geen beroep gedaan worden op A-spelers omdat die net daarvoor de topper tegen 
WEC in de benen hadden zitten.

voetbal

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
Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?

kom vrijblijvend langs
Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

www.mooibernheze.nl

Kijk voor de actuele 
agenda op



  
Woensdag 29 maart 201740

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

www.mooibernheze.nl

donderdag 30 maart

annelies medi spa 
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

centrum maia: Workshop 
celzouten & bloesems
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: the danish girl
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 18

informatiebijeenkomst 
lekker leuk lang thuis
Willibrorduscentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 4

vrijdag 31 maart

bonte avond
CC De Wis Loosbroek

hadee kwis
Heeswijk-Dinther

e-bike opstapdag
Fietsplus Rini Nistelrode

annelies medi spa 
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

centrum maia: 
tai chi/ qi gong voor 
beginners - reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Wmo koffie- en 
informatiemiddag
CC De Pas Heesch
Pagina 4

zaterdag 1 april

open huizendag
Pagina 27

opening sylk
Raadhuisplaza 12
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

bonte avond
CC De Wis Loosbroek

start inschrijving: 
beachvolleybaltoernooi
Nistelrode

annelies medi spa 
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

levensmiddelen- 
inzamelingsactie hdl
COOP Heeswijk-Dinther
Pagina 12

ontspanningsmiddag
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

visagie Workshop 
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

zondag 2 april

annelies medi spa 
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

publiekswandeling: 
vogels in het voorjaar
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
Pagina 32

goodwill tour
Bar de Ketel Vorstenbosch
Pagina 16

parochiedag h. augustinus
Middelrode
Pagina 6

lentemarkt
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
Pagina 31

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Uitvoering johannes 
passion
Heilig Hart kerk Oss
Pagina 9

bernhezer 
solistenconcours
’t Dorp 138 Heesch
Pagina 35

communieviering
St. Lambertuskerk Nistelrode
Pagina 6

benefietconcert 
soroptimistclub
Dijkstraat 13 Nistelrode

hollandse middag
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

concert: cohda-krek
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 3 april

voorlichtingsavond: 
stichting gezondheids-
voorlichting heesch
CC De Pas Heesch

informatieavond 
eucharistie
Parochiezaal Nistelrode
Pagina 6

dinsdag 4 april

paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Maximum Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatieavond 
eucharistie
Petrus’ Banden kerk Heesch
Pagina 6

Woensdag 5 april

buurtavond met oude 
filmpjes
Heemkamer Nistelrode

frankie & liberty event
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

inloopspreekuur 
van soest & partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan Heesch
Pagina 26

kienen kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

imeet: eieren
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

centrum maia: reiki 
oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

donderdag 6 april

paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
Pagina 18

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Walking dinner
De Toren Heeswijk-Dinther

vrijdag 7 april

paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

karin seethaler: de kracht 
van de contemplatie
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Workshop: chocolade 
paasei nr 3
Creatief & Lekker Nistelrode

open heesche bridgedrive
CC De Pas Heesch

teenage party 12+
Lunenburg Loosbroek

kaartavond kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

bonte avond
CC De Wis Loosbroek

90’s & 00’s party
Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther

zaterdag 8 april

bernhezer dag van 
de duurzaamheid
Bernheze
Pagina 12

ophaalochtend 
rommelmarkt nistelrode
Nistelrode

expositie sculpturen 
en installaties
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

toneelstuk: amateurs
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 7

zondag 9 april

vroege vogelwandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

thézinda: assepoester
CC De Pas Heesch

open dag: los door het bos
Palmenweg 5 Nistelrode

expositie sculpturen en 
installaties
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

aa-land ondernemers 
luiden het voorjaar in
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther

koopzondag - 
lentepodium
Heesch

opening theatherhuis joris
De la Sallestraat 3 Heesch

dé passie
Abdij van Berne

toneelstuk: amateurs
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 7

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 10 april

boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 18

film: la fille inconnue
Filmhuis De Pas Heesch

dinsdag 11 april

paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

zonnebloem nistelrode: 
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur 
fysio steins hoogstraat
Maximum Heesch

cursus: reanimatie 
& aed-bediening
Laar 50 Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther


