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De bedrijventerreinen staan onder de aandacht en deze 
week is loosbroek aan de beurt. ondanks dat er geen echt 
bedrijventerrein in loosbroek is, gaan we daar toch naar toe 
voor bedrijvig loosbroek. Met ongeveer 1300 inwoners doet 
loosbroek in zijn aantal bedrijven niet onder aan de andere 
kernen van Bernheze. 

Naast de ondernemers zijn ook de andere inwoners van 
loosbroek erg ondernemend. Zoals Vera oomen, die stemmen 
probeert te verkrijgen voor haar titel, ze is namelijk aanbeland in 
de finale van Miss Teen Noord-Brabant. SMS poll Noord Brabant 
Vera naar 3010 (let op: dit kost € 1,10 per ontvangen bericht). 

ook de voorpagina aan de andere kant van de krant, in 
Mooi MaN, is de foto van de hand van een loosbroekse 
fotograaf: Jan Gabriëls. in de themapagina’s van Mooi MaN 
meer daarover.

MOOI Man
Deze week geen agenda op de achterkant van de krant, maar 
op pagina 48. De krant telt maar liefst 60 pagina’s deze week. 
Wanneer je de krant omdraait beginnen de thema-pagina’s 
Mooi MaN. Een aantal pagina’s waarin de mannen met 
redactionele artikelen en advertenties op ideeën gebracht 
worden. Een paar onderwerpen die aan bod komen: ‘De 
wetenschap van het wielrennen’, ‘40 jaar in de zorg met riny van 
der Ven’, ‘Walking football: gezellig én gezond’, ‘Bomendokter 
bekijkt Bernheze van boven’ en enkele pSV ballen trekken 
aandacht voor het goede doel. 
ook op deze pagina’s komt het goede doel aan bod, omdat Vera 
oomen voor de linda.foundation geld ophaalt. 

Een mooie dikke krant waarmee je je de komende week niet 
hoeft te vervelen.

Niet te vergeten - benefiet festival 
31 MaarT oM 20.30 uur
in cc De pas Heesch

MET: FRANK ANthoNY, RoCKiNG 
CoAsts, KERElZ, YosEE, RANDY VoEt, 
QuAlAWAAi, PiCCADillY’s, DENNis 
JoNEs

opbrengst komt geheel ten goede aan onderzoek 
naar FTD (dementie bij jonge mensen).

Jouw
stem
telt...

21 maart tot 21.00 uur
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aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 

Zondagmiddag 25 maart: con-
cert door ‘Mannen met baarden’. 
Twee generaties muzikanten die 
elkaar hebben gevonden in hun 
liefde voor Amerikaanse roots 
muziek. Gewapend met gitaren, 
mandoline en (contra) bas zingen 

zij vol overgave de allermooiste 
murder ballads, sad love songs 
en cowboy liedjes. Bart van Asten 
gitaar & zang, Martijn Kuijten gi-
taar & zang, Karel van Bokhoven 
mandoline en zang en Marc Lem-
men contrabas. Aanvang 15.00 
uur, kosten € 5,- contant te beta-
len bij binnenkomst van de zaal. 
Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl                     

Donderdag 5 april: lezing door 
Liesbeth van Beekveld over le-
venslessen van oudere mensen, 

met muziek door Agnes van de 
Loo. Liesbeth heeft de afgelopen 
twee jaar 100 ouderen geïnter-
viewd met als doel het ‘vangen’ 
van een levensles. Liesbeth: ‘Ik 
geloof in het besef, dat er wijs-
heid leeft in ouderen en dat het 
een taak is om deze wijsheid in 
de vorm van levenslessen in de 
wereld te brengen.” Aanvang 
20.00 uur, kosten € 7,50 con-
tant te betalen bij binnenkomst 
in de zaal. Aanmelden via info@
kloosterkapelvorstenbosch.nl. of 
0413-366032 of 06-53483923.

coloFoN
DeMooiBernhezeKrant

oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven

administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTp
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout

 Advertorial

aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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.

Jong en oud, lekker bezig 
bij De Eijnderic
EDELSMEDEN
Leer de grondbeginselen van het edelsmeden in zes lessen: 
het zagen, klinken, boren, vĳ len, schuren en polĳ sten van 
metaal. We geven het eerlĳ k toe: het vergt enig geduld en 
doorzettingsvermogen. Maar áls je deze grondbeginselen 
eenmaal in de vingers hebt kun je zelf aan de slag met het 
maken van je eigen unieke sieraden. In overleg met de 
docente ontwerp je een eigen hanger, collier of broche. 
Wĳ  zorgen voor het gereedschap en de benodigde 
materialen zoals alpaca en messing.

Dinsdag 10 april: 19.30 tot 22.00 uur

SCHILDER JE EIGEN BUITENSCHILDERĲ 
Je gaat je eigen kunstwerk voor in de tuin maken! Er zĳ n 
twee opties: je maakt een buitenschilderĳ  op een houten 
plaat of je kiest voor twee steigerplanken die je later in de 
tuin of in een pot kunt plaatsen. Het onderwerp kies je zelf, 
wĳ  zorgen voor alle materialen.

Zaterdag 7 april: 10.00 tot 15.00 uur

MMM... MAAK EEN OVERHEERLĲ KE SNOEPBOOM
- VOOR JEUGD VAN ZEVEN TOT EN MET TWAALF JAAR -

Dit ga je leuk én 
heerlĳ k vinden! Een 
heuse snoepboom 
die je in één les zelf 
maakt en waar je 
lekker lang van kunt 
smullen; alleen of 
met je vriendje of 
vriendinnetje. 

Ook leuk om cadeau 
te doen.

Woensdag 4 april: 15.00 tot 16.30 uur.

‘Waar je lekker lang
van kan smullen’

WATerBOyS
op donderdag 29 maart op 
het witte doek bij Nesterlé de 
film Waterboys.

Een greep uit de lovende 
recensies:
✶✶✶✶ Telegraaf ‘Intiem en 
humoristisch portret van 
vader en zoon 
✶✶✶✶ Filmkrant ‘Alles is raak’ 
✶✶✶✶ Trouw ‘Ontroerende 
reis van toffe pa en zijn te 
serieuze zoon’
✶✶✶✶ De Filmkrant ‘Alles aan 
Waterboys ademt liefde’.

Waterboys vertelt het intens 
grappige en ontroerende ver-
haal van misdaadromanschrij-
ver Victor en zijn cello spelen-
de zoon Zack.

Op dezelfde dag door hun vrouwen het huis uitgezet, moeten de 
mannen zichzelf en hun relatie opnieuw zien uit te vinden tijdens 
een turbulente reis naar Schotland ter promotie van Victors nieuwste 
boek. Een film over een vader die maar niet volwassen wil worden en 
zijn zoon die het leven wat minder serieus zou moeten nemen. 

Hoofdrollen in deze film van Robert Jan Westdijk (Zusje, Phileine 
Zegt Sorry) worden vertolkt door Leopold Witte (Gooische Vrouwen, 
Ventoux, Dokter Deen) aanstormend talent Tim Linde en de Schotse 
actrices Helen Belbin en Julie McLellan. Met soundtrack en special 
appearance van de vermaarde band The Waterboys (The Whole of 
The Moon).

Elke laatste donderdag van de maand organiseert cc Nesterlé 
een filmavond. Voor tijdige achtergrondinformatie over de 
eerstvolgende films kun je je aanmelden voor de filmmail via 
www.nesterle.nl.

Na afloop van de film is er een gezellige nazit in de foyer, waar 
twee vrijkaartjes voor een volgende filmavond verloot worden.

Kaartjes à € 5,- zijn vanaf 19.30 uur aan de 
kassa verkrijgbaar. aanvang van de filmavond 
op donderdag 29 maart is 20.15 uur.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

serieuze zoon’
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dumpers en doeners
Vorige week plaatste ik een foto op Twitter. Van een bank in een 
sloot, en nog een bank in een sloot en niet één, niet twee, maar 
acht afvalzakken. Gedumpt binnen een afstand van nog geen 100 
meter. Aan een willekeurige weg in ons buitengebied. Ik vroeg 
me publiekelijk af wie dat afval had gedumpt en hoe die mensen 
hun kinderen opvoeden. Er kwamen vele reacties op mijn tweet 
en bijna iedereen deelde m’n verontwaardiging. 

Waarom dumpen mensen hun afval als je (goed bruikbare) 
huisraad kunt laten ophalen door de kringloopwinkel, de 
milieustraten in Bernheze tegen schappelijke tarieven alle soorten 
afval innemen en papier, blik, plastic, drinkkartons en GFT gratis 
wordt opgehaald? Is het laksheid, hufterigheid of een grenzeloos 
vertrouwen in de overheid die het toch wel schoonmaakt (en 
waarvoor wij dus met z’n allen de rekening betalen)? 

De landelijke discussie over zwerfafval stemt ook al niet gelukkig. 
Iedereen ergert zich aan zwerfafval en toch lukt het niet om er 
echt iets aan te doen. Bewustwording helpt, maar nog effectiever 
vind ik een financiële prikkel. Helaas blijft de regering maar 
dralen met het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes. 
De macht van de verpakkingsindustrie is blijkbaar groter dan de 
zorg voor ons milieu. 

Gelukkig zijn er ook hoopvolle berichten van het ‘afvalfront’. Deze 
maand vinden op diverse plekken in Bernheze de 

jaarlijkse natuuropschoondagen plaats. 
Veel vrijwilligers trekken er met prikstok 
en vuilniszak op uit om onze omgeving 

te ontdoen van zwerfafval. Dat doen ze 
onbetaald, met lol en betrokkenheid. 
Ze zetten hun ergernis over zwerfafval 

om in een productieve daad voor een 
schone omgeving. Voor die mensen 
heb ik heel erg veel waardering. Van 
deze doeners kunnen de dumpers 
nog heel veel leren.

Column
Marieke Moorman

burgemeester bernheze

maand vinden op diverse plekken in Bernheze de 
jaarlijkse natuuropschoondagen plaats. 

Veel vrijwilligers trekken er met prikstok 
en vuilniszak op uit om onze omgeving 

te ontdoen van zwerfafval. Dat doen ze 
onbetaald, met lol en betrokkenheid. 
Ze zetten hun ergernis over zwerfafval 

om in een productieve daad voor een 

burgemeester.moorman@bernheze.org

Puur Zang’s Passion
paKKEND EN HET GEHoorSTrElEND

Vocal group Puur Zang bestaat 
uit allemaal mannen en vrouwen 
die graag zingen en zich geoe-
fend mogen noemen omdat ze 
deze kunst al jarenlang beoefe-
nen. Af en toe richten zij zich op. 
“Wij zijn een gelegenheidsfor-
matie speciaal voor Puur Zang’s 
Passion. 
We gaan weer ter ziele als de 
concerten voorbij zijn. Wij be-
staan maar af en toe”, lachen 
Angelie Peters en Irene Gloude-
mans. Zij hebben zitting in het 
(tijdelijke) bestuur en wonen net 
als de overige zangers en zange-
ressen (bijna) allemaal in Bernhe-
ze en omstreken.

De liefde voor zang en muziek 
bracht hen enkele jaren gele-
den al samen. Toen organiseer-
de Puur Zang voor het eerst een 
uitverkocht kerstconcert. Het 
succes smaakte naar meer, dus 
werd het later nog eens her-
haald. Vervolgens werd het weer 

even stil. Tot vrijdag 30 maart en 
maandag 2 april. Dan pakt de 
vocal group uit met een speciaal 
samengesteld paasconcert onder 
de welluidende titel ‘Puur Zang’s 
Passion’. “Het wordt zeker bij-
zonder, want wij vertellen het 
lijdensverhaal van Jezus op onze 
eigen manier in een boeien-
de combinatie van klassieke en 
moderne nummers. Gastheer/
presentator René van Helvoort 
uit Loosbroek smeedt het geheel 
verder aaneen”, doen Angelie 
en Irene uit de doeken.

Onder leiding van professioneel 
dirigent Ruben Smits en met 
muzikale begeleiding van pianist 
Piet Bron wordt al vanaf okto-
ber wekelijks geoefend in CC 
De Wis. De concerten vinden 
plaats in de plaatselijke Sint An-
toniuskerk. Een bewuste keuze 
want: “De akoestiek in de kerk 
is zo goed dat wij zonder ver-
sterking tot in alle hoeken van 

dit prachtige gebouw goed te 
horen zijn”, weten de dames. 
Het gaat in deze, zo wordt be-
nadrukt, niet om een kerkdienst, 
maar echt een concert waarin 
Puur Zang vierstemmig uitpakt, 
maar waarin ook talloze solo’s 
verweven zitten en highlights uit 
de musical Jesus Christ Superstar 
afgewisseld worden met korte 
passages uit de Matthäus Passi-
on, maar er tot slot ook ruimte 
is voor Mozart en Boudewijn de 
Groot. Samengevat, heel divers 
en toch één geheel. Pakkend en 
het gehoorstrelend.

Kaartjes voor het bijwonen van 
het concert kosten € 5,- en zijn 
te reserveren via puurzang@
outlook.com met opgave van 
naam, de gewenste datum en 
het aantal personen. Voor beide 
data geldt: vol is vol, maar indien 
er nog kaartjes zijn, zijn deze op 
de concertdata te koop bij de in-
gang van de kerk.

LOOSBROEK – individueel hebben ze hun sporen in de muziek al verdiend en zijn het geoefende zan-
gers/zangeressen. Zet je hen allemaal bij elkaar dan heb je nóg meer kwalitatief goede puur Zang uit 
loosbroek. Een twaalfkoppige vocal groep die slechts sporadisch en alleen bij speciale gelegenheden 
uitpakt. Dat gaan zij vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, om 20.00 uur en Tweede paasdag, maandag 
2 april, om 14.30 uur doen met puur Zang’s passion. Een concert waarbij modern en klassiek elkaar 
omarmen in een naadloos in elkaar overlopend muzikaal verhaal, opgevoerd in de Sint antoniuskerk in 
loosbroek.

‘Puur Zang’ en dirigent Ruben Smits pakken bij deze speciale gelegenheid uit
 Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Wim Roefs

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

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl

KINDEREN EN 
SCHEIDING: 
VERDER ALS   

  OUDERS

De zoon van de Amerikaanse president 
Donald Trump en zijn vrouw maakten 
vorige week bekend dat ze gaan scheiden. 
Samen hebben ze 5 kinderen. Ze beloofden 
het ouderschap voorop te blijven stellen. 

Dat moet geruststellend klinken als je zelf in je nabije 
omgeving met een scheiding te maken hebt. Vaak maken 
opa, oma, oom of tante zich zorgen over de impact van een 
scheiding op de kinderen. Gelukkig zie ik in mijn praktijk veel 
ouders die - al gaan ze samen niet meer verder - het beste met 
hun kinderen voorhebben. 

Wat dat inhoudt, is voor iedereen verschillend. Het maken 
van een goede regeling rond de zorg voor de kinderen is in 
mijn praktijk dan ook altijd maatwerk. Je zoekt samen met 
ouders naar een schema dat voor ouders én kinderen prettig 
én praktisch haalbaar is. Een scheiding is al vervelend genoeg, 
dus moeten er oplossingen komen waar iedereen mee vooruit 
kan. 

Soms denken ouders dat de kinderen precies 50% van de 
tijd bij elke ouder moeten zijn. In de wet staat immers dat 
kinderen na de scheiding recht hebben op een gelijkwaardige 
verzorging en opvoeding door beide ouders. Toch betekent dat 
niet dat je de kinderen verplicht fifty-fifty moet verdelen.

Dat zou alleen maar kunnen leiden tot ‘touwtrekkerij’ om de 
kinderen precies 50% van de tijd bij je te hebben. Dat is niet 
de bedoeling. Wat wél het doel is, is dat ex-echtgenoten na 
een scheiding samen als ouders verder gaan. Dat betekent: het 
belang van de kinderen voorop stellen. 

Op de ouders rust de verantwoordelijkheid om - in het 
belang van de kinderen – invulling te geven aan gelijkwaardig 
ouderschap. Vaak is het prettig als wordt aangesloten bij het 
‘schema’ dat al bestond toen het gezin nog bij elkaar was. Dus 
als woensdag ‘papa-dag’ is, moet je dat vooral zo houden. 
De afspraken over de zorg voor de kinderen worden altijd 
vastgelegd in een ouderschapsplan. 

Je mag dus best rekening houden met de werktijden van de 
ouders, de woonsituatie, de leeftijden van de kinderen en hun 
school- en sporttijden. Het maken van een goede zorgregeling 
is een belangrijk – en soms lastig - onderwerp waar in de 
scheidingsbemiddeling veel aandacht aan wordt besteed. 

Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

COLUMN
Bernadette

Wilhelminalaan 41 - 5384 KP Heesch - 0412-647777

info@beautysalonlavida.nl - www.beautysalonlavida.nl

Beauty Massages Welness Men Only

Al 14 jaar uw adres voor permanente make-up

Stichting Buro Lima biedt war-
me, contactgerichte en verant-
woorde zorg aan kinderen met 
een verstandelijke beperking, 
een bijzondere en/of intensieve 
hulpvraag én hun gezin.

Veel gehoord over Buro Lima, 
maar nog nooit met eigen ogen 
gezien? Kom dan zeker even 
kijken en praten op maandag 
26 maart. Deze avond zou zo-
maar het begin van jouw toe-
komst bij ons kunnen zijn. Van-
daar dus jouw avond! 

De deuren staan vanaf 18.30 
uur voor je open op Raadhuis-

plein 22 in Heeswijk-Dinther. Tot 
20.00 uur laten Lianne, Inge en 
Jeroen je zien wat Buro Lima is 
en geven ze antwoord op al je 
vragen.

Wil je vooraf nog wat meer we-
ten? Bel dan met Inge Venrooij 
(06-47497853). Kijk sowieso 
even op de website voor een 
kleine indruk van deze kleurrijke 
organisatie: www.burolima.nl

Open avond Buro lima 
HEESWIJK-DINTHER - Neuzend naar een nieuwe baan? op zoek 
naar een stageplaats? of wil je als vrijwilliger aan de slag? Wil je 
kortom een plek in ons team? aarzel niet en kom langs. Wees wel-
kom! Dit is jouw avond!

Op donderdagmiddag om 17.00 
uur wordt in de barzaal van Ser-
vaes een gezonde 3-gangen 
maaltijd geserveerd, die bereid 
is door de keuken van Laverhof. 
Het menu bestaat uit soep, aard-
appels/puree/rijst, vlees of vis en 
twee soorten groenten met aan-
sluitend een toetje.

Je kunt telefonisch aanmelden 
bij de coördinator van het eet-
punt, Tonny van der Ven op 
06-20216398 of via de mail: 
eetpunthdl@ccservaes.nl. Aan-
melding graag een week van 
tevoren. Voor aanvullende in-
formatie kun je ook via boven-
staand telefoonnummer contact 
opnemen. De kosten zijn € 9,50,- 
te voldoen na de maaltijd.

De gemeente Bernheze vindt 
het belangrijk dat je gezond eet 
en ook dat je bij een eetpunt 
gaat eten. Omdat de prijs voor 
mensen met een laag inkomen 

een probleem kan zijn, heeft de 
gemeente een regeling waarbij 
het mogelijk is om een tege-
moetkoming te krijgen voor de 
maaltijdprijs. Mocht je hierover 
meer informatie willen of wil je 
weten of je in aanmerking komt, 
neem dan contact op met mevr. 
Carmen van den Boom van Ons 
Welzijn. Telefoon: 088-3742525 
of via mail: carmen.vanden-
boom@ons-welzijn.nl

eetpunt Hdl
Sociaal Eetpunt in Cultureel Centrum Servaes: 
samen eten, gezond en gezellig

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Sinds maart 2015 worden in-
woners van Heeswijk/Dinther/loosbroek in de gelegenheid gesteld 
om één keer per week in een gezellige omgeving een gezamenlijke 
maaltijd te gebruiken in cultureel centrum Servaes, waarbij ontmoe-
ten en contact centraal staan: gezellig samen met anderen aan tafel 
eten.
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Tijdens een Brabantse Heem-
kundebijeenkomst hoorden ze 
van Gerard Van Nes over het 
Zijper Collectie Beheer Systeem 
(ZCBS); gratis software waarmee 
je beeldmateriaal met zoekfunc-
tie online kon zetten. Peter van 
de Wetering en Jack Geurts do-
ken in de techniek, creëerden 
een testomgeving, schaften ver-
volgens een websitepakket aan 
met onbeperkte opslag, en de 
nieuwe Beeldbank was een feit. 
Gezamenlijk zetten de mannen 
de schouders onder dit enorme 

project: Wim van Driel en Harrie 
van Grinsven doen de online bi-
bliotheek, Henk Geurts verzorgt 
de coördinatie, Lambert van den 
Bogaart doet de bidprentjes en 
Peter van de Wetering en Rien 
van de Graaf scannen de foto’s 
in. 

Enorm archief
In de Beeldbank vind je een 
enorm archief aan bidprentjes, 
foto’s en boeken over Nistelrode 
en Vorstenbosch, van een paar 
honderd jaar geleden tot nu. Het 

ligt in de bedoeling om straks 
ook voorwerpen in de Objec-
tenBeeldbank te plaatsen. Al het 
materiaal kan gebruikt worden 
bij stamboomonderzoek of on-
derzoek naar (familie)geschiede-
nis. 
Om privacy-redenen zijn alle fo-
to’s voorzien van een watermerk 
en kunnen ze alleen in het klein 
worden gedownload. Foto’s in 
groter bestandsformaat kunnen 
tegen een kleine vergoeding bij 
de Heemkundekring worden be-
steld. 

Gezocht: helpende handjes!
Heb jij tijd en zin om de Heem-
kundekring een helpende hand 
toe te steken? We zijn heel blij 
met hulp op het gebied van fo-
tografie, digitaliseren, scannen 
en materialen verzamelen. Maar 
ook als je oude foto’s, filmpjes of 

voorwerpen hebt: gooi ze niet 
weg, maar lever ze in. Herken je 
mensen op foto’s of zie je dat iets 
niet helemaal klopt? Laat het ons 
weten. Samen dragen we zorg 
voor het zichtbaar maken én be-
waren van een dierbaar verleden. 
Iets dat nooit meer terugkomt, 
maar wat we wel kunnen blijven 
koesteren. 
Dankzij deze groep enthousiaste 
aanpakkers die onze afkomst en 
geschiedenis waarborgen voor 
de toekomst. Chapeau mannen, 
petje af! 

Heemkundekring Nistelvorst. Niet op de foto: Harrie van Grinsven 
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Yvonne Rosenhart

Je digitaal verliezen in mooie beelden

Bidprentjes

Een enorme beeldbank

Op zoek naar een stukje eigen geschiedenis 
of stamboom?
Duizenden oude foto’s en bidprentjes uit Nistelrode en Vorstenbosch zijn nu online te vinden
in de Beeldbank van Heemkundekring Nistelvorst

NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het was en is een flinke klus, je zou er bijna bang van worden. Toch 
pakte Heemkundekring Nistelvorst de handschoen op en vulde een digitaal zoeksysteem met duizenden 
foto’s en bidprentjes uit de oude doos. De Heemkundekring was al zo’n twaalf jaar bezig met archiveren 
en gebruikte daarvoor een collectiebeheersysteem, waarmee ze echter niets konden publiceren. 

foto’s en boeken 
over nistelrode 
en vorstenbosch
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Want het verhaal van Pasen 
gaat niet over ‘iets van vroeger’, 
maar over dodelijk leven dat 
maar voortkabbelt richting graf. 
Pasen gaat over de diepe hoop 
dat niets tevergeefs is, dat de 
liefde en het leven het ondanks 
alles winnen van de dood. Al ons 
zwoegen en zweten, wat bij ons 
mensenbestaan hoort, blijkt zin 
te hebben. 

Vieringen in Heesch, Nistelrode 
en Vorstenbosch 
Het verhaal van Pasen kent ge-
beurtenissen die elk jaar worden 
herdacht en/of gevierd. Witte 

Donderdag gaat over Jezus die 
voor het laatst brood en wijn 
met zijn vrienden deelt. Op Goe-
de Vrijdag sterft hij aan het kruis 

en op Stille Zaterdag ligt hij in 
zijn graf. 
Op Paasmorgen wint het licht 
het van het duister. Jezus leeft. 
Pasen is leven, zoals de natuur 
na een doodse winter tot leven 

komt. In de parochie De Goede 
Herder openen wij graag onze 
kerkdeuren om dit verhaal van 
hoop, liefde en nieuw begin met 
jou te delen. 

Op 29 maart om 18.00 uur in 
Vorstenbosch, op 30 maart om 
15.00 uur in Heesch, Nistelrode 
en Vorstenbosch, op 31 maart 
om 19.00 uur in Nistelrode en 
om 21.00 uur in Heesch, op 1 
april om 9.00 uur in Heesch, om 
9.30 uur in Nistelrode, om 11.00 
uur in Vorstenbosch en op 2 april 
om 9.30 uur in Nistelrode en om 
10.30 uur in Vorstenbosch.

Met Pasen naar de kerk? 
BERNHEZE - Misschien kijk je ervan op. Een op de zes Nederlanders gaat op of rond pasen naar de kerk. 
Daarom tussen alle paasaanbiedingen en -evenementen een uitnodiging om (weer) eens een viering in 
de kerk mee te maken. 

Jubileumconcert Forza Vocale in Abdijkerk

HEESWIJK-DINTHER - Forza 
Vocale is een gemengd koor uit 
Berlicum en omstreken met 35 
gemotiveerde en gezellige men-
sen. 

Het koor zingt gevarieerde mu-
ziek, van klassiek tot heden-

daagse popmuziek. De dirigent 
is Dennis van den Tillaart, een 
jonge, enthousiaste en deskun-
dige dirigent.

Op zondag 25 maart viert Forza 
Vocale het 25-jarig jubileum met 
een concert in de Abdijkerk. Het 

gemengd koor Vivace uit Hees-
wijk-Dinther treedt als gastkoor 
op met dirigent Rein Boeijen. 

Je bent van harte uitgenodigd 
om bij dit concert aanwezig te 
zijn. Het begint om 14.00 uur en 
de toegang is gratis.

verhaal van hoop, 
liefde en nieuw begin 
met jou delen

BernhezefamilieBerichten

De avond staat geheel in het te-
ken van het goede doel. Onder 
de noemer ‘doelbewust voor het 
goede doel’ worden er diver-
se activiteiten ten behoeve van 
stichting Vrienden van Buro Lima 
georganiseerd en ten behoeve 
van diverse plaatselijke jeugd-
verenigingen. 

De bingoavond vindt plaats in 
gemeenschapshuis de Stuik en 
start om 20.00 uur. De zaal gaat 
open om 19.00 uur.
Om zeker te zijn van een plaats 
kan vooraf een toegangskaart 
worden gekocht bij Johnny & 
Mieke’s Dagwinkel in Vorsten-

bosch, Dio Sparkling in Nistel-
rode en bij Paperpoint in Hees-
wijk-Dinther. Je kunt ook op  

29 maart een kaart kopen aan de 
kassa, maar... vol = vol. Een toe-
gangskaart kost €10,-. 
Tegen inlevering van het toe-
gangsbewijs ontvang je op 
de bingoavond een compleet 
bingoboekje waarmee je de ge-
hele avond kunt meedoen met 
de bingo. 

Meer info over de doelbewuste 
acties vind je op 
www.bvvorstenbosch.nl.

Paasbingo voor het goede doel
met meer dan honderd prijzen
VORSTENBOSCH - Kom op donderdag 29 maart gezellig mee kienen. Voor de tweede keer wordt er een 
crazy bingoavond ten behoeve van het goede doel georganiseerd. crazy klinkt misschien wat vreemd, 
maar dat heeft alles te maken met de vele prijzen die deze avond te winnen zijn. Het wordt weer een 
gezellig avondje ouderwets kienen waarbij meer dan 100 prijzen worden weggeven. Het is zelfs mo-
gelijk om met een mooie prijs naar huis te gaan zonder dat je zelf bingo hebt. De avond zal op zijn 
paasbest gepresenteerd gaan worden. 

bingo voor het 
goede doel
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
22 t/m 28 maart

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Verse asperges geschild/ongeschild

AVOCADO per stuk € 0,95
+ gratis kraskaart

GESNEDEN SPITSKOOL 500 gram € 0,95
PRUIMEN 500 gram € 1,75

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

Gehaktschijven & 
stroganoffschijven

100 gr. € 0,89

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Bourgondische of
oosterse rib

Runder ribstuk

100 gr. € 1,55

€ 1,45100 gr.

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

1,00

Bij aankoop van
1 brood naar keuze: 

4 gesorteerde 
krokante witte bol4,95

Paasbroeder nu

Roomboterdeeg gevuld met chocolade, 
amandelspijs, room & advocaat

Sinds 1 maart heeft Heesch 
een nieuwe centrummanager
Wie is deze energieke duizendpoot en wat zijn zijn ambities en 
drijfveren? Even voorstellen: Henk Brocx.

centrummanager Heesch
Met al die verschillende werk-
zaamheden had Henk ook ver-
schillende woonplekken. Zijn 
wieg stond in Eindhoven, ver-
volgens woonde hij 18 jaar in 
Mierlo, 4 jaar in Deventer en nu 
alweer 20 jaar samen met zijn 
echtgenote in een appartement 
in Eindhoven. Henk heeft twee 
dochters en drie kleinzoons. De 
vraag is: waarom nou net cen-
trummanager in Heesch?

Henk: “Ik ben ook centrumma-
nager in Mierlo. Qua centrum-
gebied lijkt Mierlo wel wat op 
Heesch. Ik ben aangesteld door 
het bestuur van de Stichting Cen-
trum Management in Heesch 
en wil graag zo’n vier dagen in 
de week bezig zijn. Deze functie 

past bij me en is prima te com-
bineren.” 

Voor de mensen
Henk is vooral een mensenmens: 
“Ik ben er voor de ondernemers 
in het centrum, maar vergeet 
de bewoners die er ook wonen, 
zeker niet. Het belangrijkste is 
goed communiceren. Naar ie-
dereen, de deelnemers, maar 
ook naar de bezoekers van het 
centrum.” Henk vindt het be-
langrijk om een goede balans te 
creëren in het centrum. Eén van 
zijn uitdagingen is de aanloop-
straat ’t Dorp: “Ik wil het ‘lint’ 
betrekken in de plannen voor 
volgend jaar. De aanloopstraat 
moet geen verloren hoek lijken. 
Verder willen we het centrum 
aantrekkelijker maken voor be-

zoekers, om daarmee ook de 
economische functie in het cen-
trum te versterken.”

Henk fungeert als klankbord, 
en is ook een belangrijke scha-
kel tussen de deelnemers en de 
gemeente. Hij zal dan ook zeker 
nauw contact onderhouden met 
de gemeente over de centrum-
plannen en veiligheidsaspecten. 
Henk: “Ik heb de indruk dat het 
tussen de gemeente en aanne-
mers heel goed gaat lopen, in 
goed overleg en in goede sa-
menwerking. Ik begin nu met 
kennismaken met alle deelne-
mers, om me vervolgens hon-
derd procent voor hen te gaan 
inzetten.” Dat gaat met deze 
enthousiaste aanpakker vast wel 
goedkomen. 

HEESCH - Henk Brocx is een druk baasje. Want ook al is hij 70 en de pensioenleeftijd voorbij: achter 
de geraniums is voor hem geen optie. Henk is in zijn jonge jaren technisch- en bedrijfsorganisatorisch 
opgeleid, en ging gedurende zijn werkzame leven nogal wat uitdagingen aan. Zo bekleedde hij 20 jaar 
lang managementfuncties, werkte evenzo lang als zelfstandig ondernemer in metaal, in een houtbewer-
kingsfabriek, ontwierp telescooptribunes, leverde onderdelen in automaterialen en deed in Dru-kachels. 
Eigenlijk kunnen we beter stellen: wat deed Henk niét. 

Henk Brocx Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen
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Kbo bernheze

kBO HeeSCH

Weer vrije inloop 
computerhoek

Jo van Breemaat 
wint de dertien-
de ladder

NISTELRODE - Met een mooie 
gemiddelde score van 59.74% 
heeft Jo van Breemaat de der-
tiende ladder gewonnen van de 
vrije bridge inloop van de KBo 
in Nistelrode. 

Voor deze prestatie kreeg zij een 
prachtig boeket bloemen. An 
van Meurs kwam met 49.64% 

het dichtst bij de 50.00% en ook 
voor haar was er een leuke at-
tentie. Ook de laagst geplaatste 
werd niet vergeten; ook die ging 
met een attentie naar huis.
Door wat extra’s bij de koffie 
krijgt zo’n middag iets feeste-
lijks. Iedereen ging tevreden naar 
huis!

Vrije inloop 
computerhoek 
weer open

HEESCH - Het verheugt KBo 
Heesch dat de vrije inloop van 
de computerhoek op donder-
dagmorgen weer open is. Vanaf 
donderdag 15 maart tot pinkste-
ren kun je weer wekelijks bin-
nenlopen met je computerpro-
blemen of aanverwante vragen.

Dankzij de extra mankracht van 
enkele nieuwe vrijwilligers, te 
weten Gonny Naalden, Gerard 
Wolters en Mart Jenneskens, die 
het reeds bestaande team, ge-
vormd door Henry Thijssen, Wim 

van Gogh, Jan de Kroo, Sjaak 
van Elst en Jeanny Bevers komen 
versterken, kan deze service van 
KBO weer vlot getrokken wor-
den.

Voor computerlessen kun je je 
opgeven bij Jeanny Bevers. Re-
cent is men gestart met nieuwe 
cursussen, maar vanaf medio 
september ben je ook op maan-
dagochtend of -middag van har-
te welkom en zijn vrijwilligers be-
reid je de beginselen op gebied 
van PC Windows, tablet Sam-
sung of iPad en gsm uit te leg-
gen.
KBO Heesch blijft op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die de com-
puterhelpdesk willen bemensen 
en de leden vooruit willen hel-
pen. Mocht je zelf belangstelling 
hebben of ken je iemand die dat 
werk zou willen doen? Neem dan 
contact op met Peter Gommers, 
06-44978123 of meld je aan via 

‘uurtje klassiek’ laverhof

Het Jan van Lee Mannenkoor 
bestaat al sinds 1962. Het heeft 
34 koorleden en staat onder 

de bezielende leiding van Car-
la Bons uit Rosmalen. Het koor 
heeft een veelzijdig repertoire en 

de concerten worden zeer en-
thousiast ontvangen.

HEESWIJK-DINTHER - aanstaande zondag treedt het Jan van lee Mannenkoor op in de grote kapel van 
laverhof in Heeswijk-Dinther. Het koor zal een mooi programma ten gehore brengen binnen de serie 
‘uurtje Klassiek’. Het concert is voor de bewoners georganiseerd, maar ook andere geïnteresseerden 
zijn van harte welkom! De toegang is gratis en het concert begint om 15.00 uur.

Ouderen en veiligheid 
in huis
De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen 
blijven wonen. Dit heeft gevolgen voor zorg, welzijn, mobiliteit 
en wonen van ouderen. Dat vraagt om toekomstbestendig, com-
fortabel en veilig kunnen wonen en leven. Hierbij gaat het om 
veiligheid zowel buiten als binnenshuis. In huis gaat het om meer-
dere vluchtwegen bij brand of om andere calamiteiten, zoals on-
gevallen in huis. Is rekening gehouden met het in een noodsituatie 
kunnen ontsluiten van de vluchtdeur? Of is de woning zodanig 
afgesloten dat er bij een geblokkeerde voordeur geen alternatieve 
vluchtweg is? Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid én de 
goede werking van rook-, hitte- en koolmonoxidemelders die bo-
vendien regelmatig getest moeten worden. 

Het op gas koken is één van de meest voorkomende oorzaken 
van brand, rookontwikkeling en koolmonoxidevergiftiging, voor-
al bij alleenwonende ouderen, waarbij een partner ontbreekt om 
waakzaam en adequaat actie te kunnen ondernemen. Andere 
aandachtspunten zijn nachtverlichting en valrisico’s in de wo-
ning, zoals hoge drempels, steile trappen en losse vloerkleden in 
de woonkamer, slaapkamer en badkamer. En niet te vergeten het 
gebruik van huishoudtrapjes en opstapjes om bij hoge kasten te 
kunnen komen. Woonadviseurs van ouderenorganisaties kunnen 
ouderen hierover van praktische adviezen voorzien. Kijk op hun 
websites of op www.brandveilig-nederland.nl en 
www.brandpreventienederland.nl.

Henk Verschuur verzorgt als gecertificeerd ANBO 
Woonconsulent veiligheidchecks in woningen van ouderen. 
Zijn telefoonnummer is 06-12097550.

bERNhEZE ACtuEEl!

nieuwe cursussen 
vanaf medio 
september

Vriendenconcert Maaslands 
Senioren Orkest

De donaties die door de vrien-
den worden gedaan, worden 
gebruikt voor onder andere de 
aankoop van nieuwe muziek-
stukken. Jaarlijks geeft het MSO 
een tiental concerten in verzor-
gingshuizen en verenigingen 
in de regio. Afgelopen jaar was 
de opkomst overweldigend en 
natuurlijk hoopt het MSO ook 
dit jaar weer een mooi concert 
te mogen presenteren voor veel 
muziekvrienden.
De toegang is gratis. Niet-leden 
zijn ook welkom. Bij een vrijwil-
lige donatie ter plekke is men lid 
van ‘VriendenMSO’. En natuur-
lijk, de koffie en thee staan klaar 
bij binnenkomst.

Het vriendenconcert is in: 
‘t Tunneke, ‘t Dorp 148 Heesch.
Zaal open vanaf 13.30 uur.
Concert vanaf 14.00 tot 16.00 
uur. Voor verdere informatie: 
www.maaslandsseniorenorkest.nl
of bel 06-22545937.

HEESCH - op zondag 25 maart vindt het jaarlijks vriendenconcert 
van het Maaslands Senioren orkest (MSo) uit Heesch plaats. Jaar-
lijks worden vrienden van het MSo uitgenodigd voor een speciaal 
concert.
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Al tien jaar een specialiste
in permanente make-up

“Ik ben altijd een cosmeti-
cameisje geweest”, vertelt  
Rachel. “Voordat ik de deuren van  
Beauties opende ben ik acht jaar 
bij een bekende parfumerie werk-
zaam geweest en ik heb daar veel 
ervaring opgedaan op het gebied 
van visagie en cosmetica.”
Rachel is opgegroeid in een on-
dernemersgezin en droomde er 
altijd van een eigen salon te heb-
ben met een luxe en lichte uit-
straling. “En dat is werkelijkheid 
geworden. Met Beauties heb ik 
nu het salon waar ik altijd van 
droomde!” 

Bij Beauties kun je terecht voor 
permanente make-up, visagie, 
make-up advies, workshops en 
voor een mooie nieuwe lipstick, 
mascara of een ander make-up 
product. Bij permanente ma-
ke-up worden wenkbrauwen, 
eye- en lipliners met behulp van 
een fijn naaldje permanent aan-
gebracht waardoor je altijd een 
verzorgd uiterlijk hebt. “Wenk-
brauwen bijvoorbeeld zijn ont-
zettend belangrijk voor onze uit-
straling en hiermee kun je door 
de natuurlijke wenkbrauw te per-
fectioneren optisch een enorme 

lift krijgen! Super is het dan ook 
om te zien dat mensen uit andere 
delen van ons land naar Geffen 
komen voor mijn ‘permanente 
make-up handschrift’!” 

Een behandeling bestaat wan-
neer je het voor het eerst doet 
uit twee behandelingen, waar-
bij tijdens de eerste behandeling 
de make-up wordt aangebracht 
op een hele natuurlijke en rusti-
ge manier. “Ik breng alles in de 
eerste behandeling subtiel aan, 
zodat ik dat nog bij kan wer-
ken tijdens de tweede keer, als 
de klant toch wat meer of wat 
dikkere lijnen wil.” Rachel vindt 
het belangrijk dat al haar klanten 
blij de deur uit gaan. “Vaak is de 
klant een beetje gespannen voor 
de behandeling en hebben ze er 
al lang over nagedacht en ge-
twijfeld. Ik stel ze dan op hun ge-
mak, zodat zij relaxed de behan-

deling kunnen ondergaan. Dan 
kunnen ze daarna met prachtige 
permanente make-up en een fijn 
gevoel naar huis!” 
Vind je het toch wat spannend 
om de stap te maken, dan ben je 
altijd welkom bij Rachel voor wat 
extra uitleg. En omdat Beauties 
By Rachel tien jaar bestaat wil ze 
dat graag vieren. “Ik ben trots op 
wat ik heb opgebouwd in de af-
gelopen tien jaar.” Om dat feest-
je te vieren ontvang je tot 31 mei 
10% korting op alle behandelin-
gen en is er voor iedere klant een 
mooie make-up attentie!

Maak dus snel je afspraak bij Be-
auties By Rachel en geniet iedere 
dag van een mooi verzorgde uit-
straling. Een afspraak maken kan 
telefonisch via 06-21644798 of 
mail naar info@bbyr.nl. 

Tot Beauties!

GEFFEN – Waar ze tien jaar geleden op een slaapkamer omgebouwd tot salon begon, doet ze dat nu in 
haar eigen salon. rachel Machielse-Weijenberg is op 21 maart al tien jaar lang de trotse eigenaresse 
van Beauties By rachel aan de Heesterseweg 3a. in deze salon helpt rachel je graag met er altijd ver-
zorgd uit te zien op een subtiele manier met behulp van permanente make-up en kan ze je een heleboel 
tips en trics geven met betrekking tot make-up van het italiaanse merk pupa. 

Beauties By Rachel Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers 
Heesterseweg 3a - Geffen - 06-21644798

info@bbyr.nl - www@bbyr.n
workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

LADIES E(N)VENT ACTIE
tegen inlevering van deze advertentie, enkel op deze avond

35% korting 
op een permanente 
make-up behandeling.

Wilt u zeker zijn van een plaatsje, 
reserveer nu!
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Kort nieuws

rommelmarkt 
Buurtvereniging 
de drie dreven
HEESWIJK-DINTHER - De 
eerste zondag in mei orga-
niseert buurtvereniging De 
Drie Dreven de jaarlijkse 
rommelmarkt. Dit jaar is dat 
op zondag 6 mei. Met zo’n 
90 kramen en grondplaatsen 
is er een groot en gevarieerd 
aanbod. 

De rommelmarkt strekt zich 
uit over de Kastanjedreef, Lijs-
terbesdreef en Lindedreef. Je 
vindt hier de meest uiteenlo-
pende snuisterijen. Op het ge-
zellige terras kun je genieten 
van een hapje en een drank-
je. Ook de kinderen hoeven 
zich niet te vervelen door het 
springkussen en speeltuin. 
Van 10.00 tot 16.00 uur kun 
je je slag slaan op de rom-
melmarkt. De entree is € 2,- 
per persoon en kinderen tot 
twaalf jaar zijn gratis. 

Wil je zelf op de markt staan? 
Dat kan!
Neem dan contact op met 
Riek van der Aa voor het 
huren van een kraam of een 
grondplaats. 0413-291004 
(liefst voor 19.00 uur).

Snuffelmarkt 
Willibrord-
centrum

HEESWIJK-DINTHER - Een 
ruim aanbod aan elektroni-
sche apparaten, huishoude-
lijke spullen en meubilair 
op zondag 25 maart bij de 
snuffelmarkt in het Willi-
brordcentrum. op zoek naar 
iets leuks voor in of rondom 
huis of zomaar nieuwsgierig 
naar het aanbod? Kom lekker 
rondsnuffelen! 

aanleveren/ophalen 
van spullen
Goed bruikbare spullen le-
ver je na aanmelding aan. 
Aanmelden kan via 06-
20031590. Ook kun je deze 
aanleveren op de zaterdag 
vóór de snuffelmarkt, 24 
maart, van 10.00 tot 14.00 
uur bij het Willibrordcentrum, 
naast de Heeswijkse kerk. Op 
die dag halen vrijwilligers ook 
spullen aan huis op. Meld je 
aan via 06-20031590. 

iedereen is welkom!
De snuffelmarkt is vanaf 
10.00 uur geopend en duurt 
tot 15.00 uur. Je bent van 
harte welkom. Voor meer in-
formatie ga naar 
www.willibrordcentrum.nl.
Tot ziens!

Steven werd geboren in Suriname 
en sprak op hele jonge leeftijd al-
leen met zijn moeder. Zelfs als ze niet 
thuis was wachtte hij op haar met 
zijn vragen. Eenmaal in Nederland 
en wat ouder vormde hij zijn eigen 
mening. Maar dit werd niet gewaar-
deerd door zijn ouders. Hun wil was 
wet. Een eigen mening werd gezien 
als brutaal en onbeschoft. En dat ter-
wijl hij juist zoveel te vertellen had. 
Dit symboliseert voor Steven de Ne-
derlandse maatschappij. Vaak wil hij 
wel iets zeggen, maar vraagt hij zich 

af of het wel sociaal verantwoord is. Iemand die uit zijn mond stinkt, een 
scheet laat of zijn kind slaat in de supermarkt. Vaak zeggen we er niets 
van. Waarom eigenlijk niet? Daar gaat ‘Als ik mezelf kon zijn’ over.

Steven Brunswijk speelt zijn voorstelling op don-
derdag 5 april in CC De Pas. 

De voorstelling begint om 20.15 uur en kaarten 
à € 12,50 zijn te reserveren via de website van 
CC De Pas.

steven brunswijk laat zijn 
ware aard zien in zijn nieuwste 
cabaretvoorstelling

hEEsCh - steven brunswijk, onder andere bekend van het 
tv-programma ‘De braboneger Verkaast’, vraagt zich in zijn 
nieuwste programma ‘Als ik mezelf kon zijn’ af wanneer je 
nou helemaal jezelf kunt zijn. Als iedereen kon zeggen wat 
hij of zij wil zonder consequenties en zonder schaamte, zou 
de wereld er heel anders uitzien. Regels zijn goed maar ze 
belemmeren ook onze vrijheid. Daarom gaat steven bruns-
wijk dieper in op deze gevoelens en laat mensen tijdens zijn 
voorstelling ‘zijn’ én hun ware aard zien.

Anita en Kristel willen hun ken-
nis graag met anderen delen. 
Tijdens de workshop geven zij 
een korte introductie over de 
techniek van letters en begelei-
den daarna de cursisten om een 
mooie tekst op papier te zetten. 
Na afloop ga je met een mooie 
creatie naar huis. Breng je zelf 
een mooie tekst mee?

Deelname aan de workshop, 
inclusief materialen, bedraagt 
€ 10,- voor bibliotheekleden 

en € 12,50 voor niet-leden. De 
workshop begint om 19.30 uur 
en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Voor meer informatie en kaart-
verkoop kun je terecht in onze 
filialen en op www.nobb.nl/
nobb/home/bernheze.

Workshop handletteren
HEESWIJK-DINTHER - op maandag 26 maart geven anita van Hel-
voort en Kristel van Driel een workshop handletteren in de biblio-
theek van Heeswijk-Dinther. in 2015 is dit creatieve duo uit Hees-
wijk-Dinther begonnen met hun bedrijfje ‘Streep en Krul’. als je 
goed rondkijkt in het dorp zie je vast en zeker een van hun creaties.

Racoon

Zaterdag 24 maart gaan alle 
voorstellingen in de verkoop. 
Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl en bij Paper-
point Heeswijk. 

Theater, concerten en cabaret
Met dit programma laat het 

unieke buitentheater zien dat 
een keur aan artiesten zich thuis 
voelt op de podia in de bossen 
van Heeswijk. 
Op www.kersouwe.nl vind je de 
komende weken het hele pro-
gramma en alle info. Kaartver-
koop vanaf 24 maart.

Ook racoon en nick & 
Simon in de kersouwe
Kaartverkoop voor alle voorstellingen vanaf 24 maart

HEESWIJK-DINTHER - Natuurtheater de Kersouwe heeft voor deze 
zomer ook nog racoon en Nick & Simon geboekt om te spelen in 
het prachtige theater in de bossen van Heeswijk. Het unieke thea-
ter presenteerde al een divers programma met artiesten als Brigitte 
Kaandorp, lil’ Kleine, Herman van Veen, Elvis: comeback special, 
Wende, Dutch Eagles, Hippe gasten, Jett rebel, yuri Honing, eigen 
producties, diverse jeugdvoorstellingen en met als afsluiter van het 
seizoen de populaire band Bløf.

Nick & Simon  Foto: ©Mark Uijl

De Koning en Koningin openen 
om 10.30 uur het feest, samen 
met het Jeugdorkest en Con Brio 
van Fanfare Aurora, die daarna 
een fantastisch concert geven 
met pop, rock en musical. 

Speciaal voor de jeugd komt dit 
jaar Joris Brukx, onder andere 
bekend als DJ bij Efteling Kids 
Radio. Tijdens de Koningskwis 
kun jij je kennis testen over het 
koningshuis en misschien win jij 

wel een mooie prijs! Daarna lek-
ker de armen en benen losgooi-
en tijdens het dansen. 
Als hoogtepunt gaan ze met alle 
kinderen die er zijn een echte vi-
deoclip opnemen en zie jij jezelf 
daarna terug op Facebook, stra-
lend als een echte ster! Zorg dat 
je erbij bent want dit wil je niet 
missen! 

Voor de ouderen is er een ge-
zellig terras met barbecue en 
vanaf ‘s middags doorlopend 

live-muziek met twee fantas-
tische bands: Co-Incidental en 
Qualawaai. 

Dit en nog veel meer kun je ver-

wachten op 27 april op De Mis-
se. Volgende week meer!

Je kunt hen ook volgen op Face-
book: Oranjecomité Heesch. 

Koningsdag wordt financieel 
mede mogelijk gemaakt door 
Vloerenbedrijf Frans van Berkel, 
Maas Coating, Van de Wetering 
Materieel, Kapsalon Jos Win-
gens, Schoonheidssalon Thea en 
Eline van Dijk en Marvy’s Speel-
wereld.

koningsdag 2018 in Heesch:
de Misse kleurt oranje!
HEESCH - Het nieuwe oranjecomité Heesch doet er alles aan om 
dit jaar van Koningsdag een fantastisch feest te maken voor jong en 
oud. Van 10.30 tot 17.00 uur is er een doorlopend programma op 
De Misse en ze lichten alvast een tipje van de sluier op. 

‘Als hoogtepunt gaan ze met alle 
kinderen die er zijn een echte 

videoclip opnemen’
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Doe jij waar jij goed in bent, 
doen wij de rest

WET- EN rEGElGEViNG
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten 
en regels. Wij bieden ondersteuning bij het voldoen 
aan deze verplichtingen, zoals het samenstellen of 
controleren van de jaarrekening en het verstrekken 
van controleverklaringen, onder andere bij subsi-

die-verantwoordingen. Wij doen ons werk graag 
en goed en bieden professionele dienstverlening in 
een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden 
wij maar heel gewoon. 

Als accountantskantoor leveren wij een diversiteit 
aan diensten, maar je kunt ons ook alles in handen 
geven. In een totaalpakket regelen wij al jouw za-
ken. Gewoon onder één dak. 

Handig en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zo-
wel de korte als op de lange termijn. Kun jij rustig 
blijven ademhalen, nu én straks.

oNTZorGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu 
gaat om die complete financiële administratie, het 
samenstellen van de jaarstukken of het opstellen 
van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen 
omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje per-
soonlijke aandacht dat jij en je bedrijf verdienen. 

Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij 
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen 
met onze partners hebben we alle expertise in huis 
die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceer-
de vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner 
en coach, maar vooral als accountantskantoor met 

een breed en compleet aanbod in professionele 
dienstverlening.

VraGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblij-
vende afspraak. Met een kop koffie erbij bekijken 
we graag wat we voor je kunnen betekenen. 

Voel je welkom!

Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het 
runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die zakelijke kant. Dan is het fijn 
als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt 
overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & partners is zo’n specialist. al ruim veertig jaar 
zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een 
geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
Geffen - Dorpstraat 43
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

‘Ontzorgen, dat is waar wij voor staan’

Statiegeldactie voor Alpe d’HuZes

Als gezin nemen we in 2018 
voor de derde maal deel aan dit 
evenement. Helaas hebben we 
door de rotziekte te veel fijne 
mensen in onze omgeving ver-
loren. Door deel te nemen aan 
Alpe d’HuZes kunnen we ons 
steentje bijdragen om kanker 
beheersbaar te krijgen. Dit kan 
gerealiseerd worden als iedereen 
bijdraagt aan de onderzoeken 
tegen kanker. Er zijn reeds gro-
te stappen gezet, maar we zijn 

er nog niet, helaas. Om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor 
onze actie heeft Jumbo Hees-
wijk-Dinther de mogelijkheid 
geboden om statiegeldbonnetjes 
te doneren voor het onderzoek 
tegen kanker. 

Dit kan gedurende de maan-
den maart en april bij de statie-
geldinname. Iedere bijdrage is 
welkom, want alle kleine beetjes 
helpen om het doel te bereiken:  

’Niemand meer dood aan kan-
ker’. De opbrengst gaat volledig 
naar het onderzoek tegen de 
ziekte. Alpe d’HuZes garandeert 
een 100% anti-strijkstok be-
leid. Alle kosten om deel te ne-
men worden gedragen door de 
deelnemers, zodat alles voor het 
goede doel is.

Bij voorbaat danken wij iedereen 
voor zijn of haar bijdrage.
Familie van Zutphen.

HEESWIJK-DINTHER - alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend 
onder het motto ’opgeven is geen optie’ op één dag tot maximaal zes keer de legendarische berg alpe 
d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten 
wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te 
krijgen zodat er in de toekomst niemand meer aan doodgaat.

V.l.n.r.: Bo, Rob, William en Conny. Kim ontbreekt maar gaat in 2018 ook mee.
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De hel van oost Ghouta 

Als gevangenen in hun eigen huis kijken mensen naar de wereld 
vanachter gesloten ramen en deuren. Luchtraketten en stukken 
beton vliegen voorbij en als de inwoners van Oost Ghouta geluk 
hebben, kunnen ze één maaltijd per dag eten. Mijn hart breekt als 
ik denk aan de mensen in Oost Ghouta. In mijn land. 

Elke dag worden ze gebombardeerd met lichte en zware wapens 
en het enige dat de inwoners daar kunnen doen is wachten. Wat 
gaat de wereld doen voor Syrië en Oost Ghouta? 

Er is één persoon die niet van zijn eens zo mooie land houdt. Hij 
vernietigt, doodt en laat mensen achter in wanhoop. Het enige dat 
ik kan doen is wachten en hopen dat de vernietigingen in Syrië en 

Oost Ghouta snel stoppen. Hopen vanuit een 
veilige plek in Nederland. Een plek in vrijheid 
waar ik veilig en gelukkig ben, maar waar ik 
eigenlijk niet zou mogen of moeten zijn. 

Vrijheid is geen recht, het is een plicht. De 
mensen in Syrië zouden ook in veiligheid en 
vrijheid moeten kunnen leven. Ze verdienen 
het niet dat hun huizen worden vernietigd, 

dat mensen worden vermoord en dat ze 
’s nachts niet kunnen slapen van angst. 
Ik hoop dat de ellende snel stopt.

Column wasem Bedankt allemaal
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf 1972 heb ik met veel plezier in mijn werk 
wellicht ook voor u mijn best mogen doen om u zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Hopelijk ben ik daarin voor u geslaagd. 

Met heel veel vertrouwen heb ik per 1 februari jongstleden ons inmiddels 
prachtige bedrijf Assurantiekantoor en Regiobank van Grunsven & Haer-
kens over mogen dragen aan mijn schoonzoon Peter van Grunsven. Ik ben 
ervan overtuigd dat hij samen met alle medewerkers erin zal slagen voor 
u een gewaardeerd adviseur te zijn voor uw verzekeringsvragen en andere 
financiële zaken.

Uw contacten met ons kantoor kunt u voortzetten zoals voorheen. Loop geheel vrijblijvend binnen 
of bel de voor u bekende telefoonnummers. 

Graag wil ik iedereen oprecht bedanken voor het door al die jaren heen geschonken vertrouwen en 
de prettige samenwerking. Rest mij nog u heel veel goeds toe te wensen voor de toekomst.

Met vriendelijk groet,

Willem Haerkens
Coöperatie Assurantiekantoor van Grunsven & Haerkens u.A. Regiobank.

de vrouwen van los speel-
den ‘Vast’ in CC nesterlé 

In de voorstelling passeren tel-
kens deze centrale thema’s. 
Soms hilarisch, soms gevaarlijk 
verleidelijk en soms vol venijn. 
Zoals wanneer de diëtiste ge-
persifleerd wordt als stalen Duit-
se dame à la Angela Merkel. Of 
hilarisch, zoals de beeldende 
beschrijving van de onmogelijke 
eerste tongzoen van de eeuwige 
vrijgezel.
De mooiste scènes zijn toch 

wanneer de jonge moeder door 
de consultatieverpleegkundige 
en Prenatal op haar geweten 
wordt aangesproken om toch 
vooral een goede moeder te 
zijn. Door vooral te doen wat 
zij willen of wat zij verkopen... 

Voor deze gelegenheid werden 
ze omgedoopt tot Don Prenatal 
en Don consultatiebureau; een 
knipoog naar Don Corleone, de 
niets ontziende Godfather. Wer-
kelijk prachtig gedaan door de 
dames.

Langzaam maar zeker groeit 
door de voorstelling de berusting 
dat waar de dames aan vastzit-
ten eigenlijk nog niet zo slecht is. 

Zelfs het jonge moederschap, 
het vrijgezel zijn, het aanstaande 
huwelijk en zelfs het te dik zijn.
De dames brengen vooral een 
muzikale voorstelling met mooie 
prachtig gezongen liedjes, bege-
leid door piano. Vier prachtige 

stemmen die elkaar mooi aan-
vullen. Te zien was dat er veel 
aandacht besteed was aan de 
regie. 
Dit haalde mogelijk wat snelheid 
uit de voorstelling. Misschien 
was toch meer improvisatie, 
snelheid en onverschrokkenheid, 
zoals in hun vorige voorstelling, 
beter geweest.

Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl

NISTELRODE - De voorstelling ging vooral over: waar de vrouwen aan vastzitten. De een aan haar ver-
loofde waar ze mee gaat trouwen, dit tot grote twijfel van de andere dames. De ander zit vast aan haar 
pasgeboren kind. Een derde zit vast aan haar kleurloze en smakeloze vrijgezellenbestaan en de laatste 
zit vast aan het altijd durende dieet vanwege zwaarlijvigheid.

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Marcel van der Steen

‘Een knipoog naar Don Corleone, 
de niets ontziende Godfather’

Drie jaar geleden is hij uit Syrië 
gevlucht en heeft in Nederland 
de vluchtelingenstatus gekregen. 
Inmiddels is hij weer met zijn ge-
zin herenigd en zijn zij woonach-
tig in Heesch. Hier probeert hij 
de draad als kunstenaar weer op 
te pakken en geeft als vrijwilliger 
les aan Syrische kinderen in ver-
schillende asielzoekerscentra. In 
de expositie in de Heemschuur 
zijn met name werken van hem 
te zien die hij de afgelopen jaren 
gemaakt heeft. De kunstenaar is 
zelf aanwezig tijdens de exposi-
tie. De expositie is van 13.00 tot 
17.00 uur.

De Heemschuur is iedere laatste 
zondag van de maand open-
gesteld voor publiek. In juli, 
augustus en december is de 
Heemschuur gesloten. De ope-

ningstijden zijn van 13.00 tot 
17.00 uur. Het adres is Schoon-
straat 35. Buiten de vaste ope-
ningstijden zijn tegen betaling 
groepsbezoeken mogelijk. Meer 
informatie is te vinden op 
www.de-elf-rotten.nl of bel met 
06-10463762. 
Je kunt ook mailen, 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

expositie Moussa ramou
HEESCH - Moussa ramou toont zondag 25 maart zijn werk in de 
Heemschuur. Moussa (1970) is in Syrië geboren en heeft daar zijn 
opleiding genoten. Tot voor kort had hij daar een gevestigde naam 
als beeldend kunstenaar. 
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Open atelierroute 
TWEEDE PAASDAG EN ZONDAG 8 APRIL VAN 11.00-17.00 uuR

Mieke VAn den Akker: Ik 
hou me graag bezig met schilde-
ren en de laatste jaren is mijn stijl 
steeds realistischer geworden. 
Mijn schilderijen maak ik veelal 
met olieverf, af en toe met acryl 
op doek. Ik probeer in mijn schil-
derijen de mooie kleuren te van-
gen van gewone dingen om ons 
heen. 

Gastexposant: Miron van Soest 
die sieraden toont. 

TOOn HOrnMAn: Ik beoefen 
al meer dan 25 jaar het beroep 
van goud- en edelsmid. In mijn 
kleine atelier in Heesch werk ik 
op een creatieve manier aan mijn 
ontwerpen, waarbij inspiratie 
vanuit de klant of mijn omgeving 
de basis vormt. 

Metalen, edelmetalen, kunststof-
fen en edelstenen staan centraal 
binnen mijn werk en worden op 
eigenzinnige wijze verwerkt. 

HAnS VAn dOMMelen: Als 
timmerman ben ik bekend met 
de natuurlijke eigenschappen van 
hout. Als autodidact kunstenaar 
ben ik geïnspireerd door abstrac-
te vormen. Ik maak al ruim twin-
tig jaar houten beelden in ver-
schillende formaten en varianten. 
Kom een kijkje nemen in mijn 
atelier en zie hoe ik mijn beelden 
laag voor laag opbouw uit mul-
tiplex. Gastexposant is Peter van 
Dommelen met aquarellen. 

BArT leBeSque: Ik ben een 
autodidact metaalkunstenaar. In 
mijn werk wil ik verbinding ma-
ken tussen de aarde en de lucht. 
Ik werk daarbij puur op gevoel. 
Mijn kunst is in harmonie met 
bomen, planten en de mensen 
die ervan genieten. 
Ik gebruik uniek afvalmetaal en 
hanteer bijzondere technieken en 
metaalbewerkingen. Ik heb een 
atelier met beeldentuin in Sla-
broek.

BeTTy TrenTelMAn: Ik 
maak schilderijen in acryl. In mijn 
figuratief, landschapachtig en 
abstract werk zijn soms mensen-
figuren te ontdekken. 

Bij de industriële vormen is vooral 
het lijnenspel belangrijk. Kijk en 
geniet van kleuren en vormen.

www.atelierroutebernheze.nl

Hollandse 
aardbeien, 
appels en 

peren.

Diverse 
fruitsappen 

en jams. 

Dagelijks geopend vanaf 21 maart van 
8.00  tot  18.00  uur. Ook in onze automaat.

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther
0413-291211 - 06-1278945

De lente is er weer
en ook onze asperges

en aardbeien

Dagelijks 

verkrijgbaar 

vanaf 21 maart.

Ook geschild 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 
asperges

update restauratie molen 
Vorstenbosch

Duidelijk is te zien dat de as ge-
maakt is door Enthoven en Co 
in 1859 te ‘s-Gravenhage, ge-
nummerd 205 en de molen is 
gebouwd in 1860.

De as is dus speciaal voor deze 
molen gemaakt, terwijl altijd ge-
dacht is dat de as uit een andere 
molen kwam.

Volgende week wordt het geres-
taureerde bovenwiel weer terug-
geplaatst.

VORSTENBOSCH - Hierbij een paar foto’s die onlangs gemaakt zijn in de kap van de molen. De molen-
makers zijn nu bezig om de vulstukken die om de as zitten in de goede stand te zetten. Mooi om te zien 
dat nu de hele as bloot is. De fotografen waren heel benieuwd of er een merkteken in de as zou staan, 
en jawel hoor, het staat erin!
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een leuke middag 
voor de kinderen!
Op woensdag 13 juni is het weer zover: de lande-
lijke Buitenspeeldag! De gemeente Bernheze doet 
elk jaar mee, want buitenspelen is gezond. Stimu-
leer uw kinderen om lekker de frisse lucht in te 
gaan en sluit u als straatcomité of buurtvereniging 
aan. Wat is er leuker dan in uw straat of buurt een 
leuke Buitenspeeldag te organiseren! Heeft u er zin 
in, maar weet u niet precies hoe het werkt? Mail 
dan naar nol.braks@ons-welzijn.nl.

Buitenspelen is zeker in deze tijd van computerspel-
letjes belangrijk voor kinderen. Ze kunnen vrij be-
wegen en met de andere kinderen uit de buurt ge-
zellig bezig zijn. Een keer weg van tablet, computer 
of tv en gezellig samen spelen, buiten op straat. 
Verstoppertje, stoepkrijten, kliederen met water of 
lekker springen op een trampoline. Van buitenspe-
len worden kinderen vrolijk. En de Buitenspeeldag 
is veilig, want de gemeente zorgt ervoor dat er 
dranghekken komen om de straat voor het auto-
verkeer af te sluiten.

Bij aanmelding krijgt u een 
vergunningaanvraag opge-
stuurd. Deze moet vóór 9 
april bij de gemeente worden 
ingediend. 

De gemeente Bernheze stelt 
wederom € 75,- per deelne-
mende organisatie beschik-
baar. 

u kunt u aanmelden bij 
ONS welzijn, 
marion.vos@ons-welzijn.nl.

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

locatie bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

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

sociaal team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

kaartverkoop Bonte Avonden in loosbroek van start

Daaropvolgend wordt er een 
heuse oeuvre award uitgedeeld 
in de categorie ‘huidige en 
oud-kasteleins van Loosbroek’. 
Verschillende prominente per-
sonages uit Loosbroek zullen de 

revue passeren. Er wordt een 
stuk opgevoerd over de actuele 
aanleg van het glasvezelnetwerk 
en de maandagmorgenploeg 
van WHV krijgt bezoek van een 
nieuwe bekende persoon uit 

Loosbroek. Ook is er natuurlijk 
plaats voor humoristische stuk-
ken die geen relatie hebben met 
Loosbroek. De familie van der 
Zanden is op vakantie in Spanje 
en brengt een bezoek aan het 

strand. De jeugd van tegenwoor-
dig is niet de makkelijkste en het 
kost de ouders alle moeite om ze 
in bedwang te houden. De avond 
is voorzien van een Buut en deze 
keer speelt deze zich niet af in 

een ton maar in de schoolban-
ken! Linda van Zutphen, sinds dit 
jaar weer lid, zingt een door haar 
zelf geschreven lied onder bege-
leiding van gitaarspel van Harm 
d’n Dekker.
Zoals iedereen gewend is hebben 

we een roddelstuk en sluiten we 
de avond af met het Lôsbroeks 
volkslied. “Het zou fantastisch 
zijn als iedereen dat weer uit 
volle borst mee zingt en dat ie-
dereen ons vergezeld tijdens 
de afterparty tot 1.00 uur in de 
nacht natuurlijk”, alsdus Han van 
Schaijk, een van de spelers van 
De Zandkruiers. De bouwgroep 
heeft haar uiterste best gedaan 
om de avond van mooie decors 
te voorzien. De leden van het 
licht, geluid, de bouwgroep, de 
schmink, de overige mensen ach-
ter de schermen en de spelers zijn 
er klaar voor! Op maandag 26 
maart gaat de kaartverkoop van 
start bij Dagwinkel Schouten in 
Loosbroek.
Het belooft wat, dat is duide-
lijk! Samenvattend: De avonden 
zijn op 13, 14 en 20 april met 
aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn 
vanaf 26 maart te koop bij Dag-
winkel Schouten voor € 7,50. De 
Zandkruiers zien u graag tijdens 
de Bonte Avond 2018!

LOOSBROEK - Komt dat zien! in loosbroek gaat cabaretvereniging De Zandkruiers, op vrijdag 13, zaterdag 14 en vrijdag 20 april de Bonte 
avonden opvoeren! om 19.30 uur openen de deuren van cultureel centrum De Wis en om 20.00 uur gaat de avond van start met een 
nieuw openingslied gebaseerd op muziek van De lawineboys. 

Familie van der Zanden

zoals gewend een 
roddelstuk en 
lÔsbroeks volkslied
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Bewustwording voor een schonere buurt

Het buurtteam heeft als doel de 
buurt te stimuleren om zelf de 
wijk schoner te houden. Dit doen 
zij onder andere door viermaal in 
de week in paren door de wijk te 
lopen. De buurt is opgedeeld in 
twee delen en ieder deel wordt 
twee keer per week gelopen. 
“En dan leggen we vast wat we 

zien. We maken bijvoorbeeld fo-
to’s van gestort vuil”, vertelt het 
team. 
Dit geven zij door aan de  
woningcorporatie Mooiland en 
maandelijks ontvangt de ge-
meente een verslag van hen. “En 
zo kunnen we samen werken aan 
een schonere wijk!” 

Het lopen door de buurt doet het 
buurtteam nu zo’n jaar en hier 
krijgen ze veel positieve feedback 
op. Ze zien zelf al dat de buurt 
schoner wordt en krijgen van hun 
buurtbewoners ook vaak compli-
mentjes. “Mensen voelen zich 
ook veiliger omdat wij regelmatig 
door de wijk lopen en dat is een 

mooi extraatje. En we hebben 
ook een signalerende functie, we 
spreken mensen ook aan op hun 
eigen verantwoordelijkheid.” 
Met veel plezier lopen de vijf 
buurtbewoners wekelijks door 
de buurt, maar in samenwerking 
met Mooiland pakken zij het gro-
ter aan om zo de bewustwording 
bij hun buurtbewoners te ver-
groten. Op zaterdag 24 maart 

vindt de Landelijke Opschoon-
dag plaats, waar buurtteam ’t Rul 
ook aan meedoet. Om 14.15 uur 
opent burgemeester Moorman 
met een kort woordje, waarna 
er gestart wordt met de schoon-
maak van ’t Rul. De gemeente 
zorgt voor voldoende materiaal 
zoals prikkers, handschoenen en 
vuilniszakken om zo met zo veel 
mogelijk buurtbewoners ’t Rul op 
te ruimen. 

Om meer bekendheid te geven 
aan de opruiming van ’t Rul is 
Serge Mulders, lid van het buurt-
team, bij basisschool De Kiem ge-
weest om kinderen uit te nodigen 
te komen helpen met opruimen. 
“En als de dag erop zit krijgen 
zij een bonnetje om een frietje 
of een ijsje te halen bij cafetaria  
’t Rul, die ons sponsort!”. 

Wil je meer weten over het 
buurtteam of de Opschoondag? 
Neem dan contact op met Eva 
Hofman via 
ehofman@mooiland.nl.

HEESCH – ongeveer een jaar is het buurtteam in de buurt ’t rul actief. Het buurtteam bestaat uit vijf 
bewoners van de buurt die er samen voor zorgen dat de buurt schoner en veiliger wordt. Normaal doen 
zij dit door vier keer in de week door de wijk te lopen en te signaleren, maar het team pakt het groter 
aan. op zaterdag 24 maart doen zij mee aan de Nationale opschoondag. 

Het buurtteam en mevrouw Chen van cafetaria ‘t Rul Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Met zoveel 
mogelijk 
buurt-
bewoners 
meedoen aan 
Nationale 
Opschoondag
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1. rW groep BV

2. Caravan Centrum Bernheze

3. C. van der Ven Aannemingsbedrijf

4. lunenburg events & More

5. M. van Pinxteren V.O.F

6. Van roessel Techniek BV

7. Zaal kerkzicht

8. dennis kanters Timmerwerken

9. Autobedrijf v.d. Hurk

10. Chris van den Boom

11. Heideweg Vastgoed en advies

12. Van lieshout Specicon

13. Arttekst

14. Gabriëls Fotografie

15. Cultureel Centrum de Wis

16. Van Weert rondhout bv

17. VeBa elektro

18. nuovo BV
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Lunenburg Events & More
is op zoek naar:

Medewerk(st)ers
voor vrijdagen en/of zaterdagavonden

op oproepbasis
Interesse? 

Mail dan naar planning@lunenburg.nl

Dorpsstraat 39 - 5472 PH Loosbroek - 0413-229 383
www.lunenburg.nl

lunenburg events & More

Vrijdag 13 april staat Zoeien & Zaaien 2018 weer op het program-
ma in de lunenburg te loosbroek! Na een weergaloze, knotsgek-
ke en stijf uitverkochte Høken & Hakselen 2017 kan de voorjaars-
editie natuurlijk niet uitblijven. Want als we de oogst kunnen vie-
ren, kunnen we dat met het zaaien natuurlijk ook!

Dat doen we tezamen met onder andere de namen: 

*liNE-up 
*Meuk Band
*Dries roelvink
*Skoften Sloopservice
*Edrie & De rauwdouwers

Tickets € 10,- te bestellen via www.lunenburg.nl.

3
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Standerdmolen 1 - 5472 RJ Loosbroek -  06-25021407
www.denniskanters.nl – dennis@denniskanters.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

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

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

dennis kanters Timmerwerken
De nieuwbouw of verbouwing 
van uw woning is een ingrijpend 
project. Bent u geen doe-het-
zelver en wilt u graag hulp van 
iemand die uw woning en/of 
bijgebouwen volledig naar uw 
wensen verbouwt of renoveert? 

Dan bent u bij mij aan het juis-
te adres. Of het nu om nieuw-
bouw, een aanbouw, dakkapel, 
erker of kozijnrenovatie gaat. Ik 
begin altijd met een inventarisa-
tie van uw persoonlijke wensen 
en vervolgens maken we een 
bouwplan op maat dat precies 
bij die wensen past.

Verder ben ik flexibel, u bepaalt 
zelf welk deel van het project u 
aan mij uitbesteedt. Ik kan het 
complete traject voor u uitvoe-
ren. Van planvorming tot en 
met oplevering, maar ook een 

bestaand bouwplan realiseren. 
Desgewenst verzorgen we ook 
de melding of vergunningsaan-
vraag die u in veel gevallen bij 
de gemeente moet indienen.

Door de samenwerking met tal 
van andere specialisten kan ik 
onder andere ook metselwerk en 

installatiewerkzaamheden voor 
u laten uitvoeren. Op deze ma-
nier kan ik complete verbouwin-
gen opleveren.

Dennis Kanters Timmerwerken
Standerdmolen 1
5472 RJ Loosbroek
06-25021407.

nuovo; wat kunnen wij met een ei?

Nuovo Printing Systems gaat 
deze uitdaging graag aan bij 
zowel kleine biologische boer-
derijen als bij grote pluimvee-
bedrijven. Dit doen we met 
gepatenteerde inkjet- en zeef-
druktechnologieën.

Traceerbaarheid van levensmid-
delen is de laatste tien jaar steeds 
belangrijker geworden. Tijdens 
de Fipronilcrisis, afgelopen jaar, 
hebben de consumenten wel 
gehoord dat dit ook voor eieren 
geldt. Het is dan belangrijk om 
te kunnen achterhalen op welk 
pluimveebedrijf de eieren gelegd 
zijn. Met een team van acht en-
thousiaste medewerkers, veelal 
uit Bernheze én met een passie 

voor eieren, leveren we hieraan 
onze bijdrage. 

Wereldwijd worden er steeds 
meer eieren gegeten, mede door 
de hoge voedingswaarde van 

een ei. Dus ook ver buiten onze 
landsgrenzen weten onderne-
mers uit de eierbranche ons te 
vinden voor de marketing en 
traceerbaarheid van hun eieren. 
Met name in Europa en Ameri-
ka worden dagelijks veel eitjes 

voorzien van een stempel die 
gemaakt is in Loosbroek. 

Binnen ons gemoedelijke bedrijf 
houden we een sterke focus op 
ons product, werken we inten-
sief samen met onze internati-
onale partners en verlenen we 
een goede ondersteuning aan 
onze klanten. Hiermee hopen 
we nog lange tijd veel eieren te 
voorzien van een mooi logo of 
een code, want ook wij worden 
nog iedere dag blij van een ei!

Nuovo BV
Dorpsstraat 84, Loosbroek
0413-229 180
info@nuovo.net
www.nuovo.net/nl

Een eitje stempelen lijkt misschien makkelijk. Maar om een mooi logo, een datum of een traceerbaar-
heidscode op een kwetsbaar eitje te stempelen, op hoge capaciteit van ruim 50.000 eieren per uur, is 
toch wel een uitdaging.

een kwetsbaar 
eitje stempelen is 
een uitdaging

AgendA
13-14-20 april: Bonte Avonden/Zandkruiers
17 mei: Arnout van den Bossche
13 juni: Vriendenconcert La Orféon
27-28-29 juni: Wandel3daagse
24 augustus: Late Summer movie (buitenfilm)
5 oktober: KBO Fitheiddag
28 oktober: Boekenmarkt Stichting PeP
17-18 november: Klucht Verenigde Spelers
Voorjaar 2018: Band Björn van der doelen

Schaapsdijk 27 - 5472 PD Loosbroek - 0413 229 611
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Dorpsstraat 88a - 5471 NA Loosbroek - 06-53208993
www.caravancentrumbernheze.nl

 Caravans van elk gewenst
merk, budget en afmeting

Caravan Centrum Bernheze

u kunt bij ons terecht voor ca-
ravans van elk gewenst merk, 
budget en met elke gewenste 
afmeting. Tevens kunnen wij sa-
men met u op zoek gaan naar 
uw ideale caravan.
Caravans worden gewassen en 
schoongemaakt en geheel na-
gekeken. Mocht er iets zijn met 
de caravan, wordt het ook eerlijk 
gemeld of in overleg gemaakt.

Omdat wij vaak onderweg zijn 
om mooie caravans aan te kopen 
en dus niet altijd aanwezig zijn 
is het verstandig even te bellen 
voor een bezichtiging/afspraak, 
zodat we elkaar zeker treffen 
en u niet aan een gesloten deur 
komt te staan. Dit kan 7 dagen 
per week, eventueel ook in de 
avonduren.
Op zaterdag zijn we open van 
10.00 tot 16.00 uur.

 Finalist Miss Teen noord-Brabant
stelt zich voor: Vera Oomen

loosbroek
Mijn naam is Vera Oomen, ik 
ben vijftien jaar en woon in Loos-
broek. Ik ben finalist ‘Miss Teen 
Noord-Brabant’. Ik dans al tien 
jaar bij Dance Team Nistelrode, 
maar door een blessure aan mijn 
spieren kan ik dit seizoen, net als 

vorig seizoen, helaas niet dansen. 
Omdat ik al zo veel pech heb 
gehad, zocht ik voor mezelf een 
nieuwe uitdaging.

Meer inhoud
Doordat ik de echte Miss Beauty 
of the Netherlands 2016, Kim-
berley Xhofleer, goed ken, zijn 
wij samen tot het besluit geko-
men dat dit voor mij een mooie 
uitdaging kan worden. Deze ver-

kiezing draait niet alleen om in 
een mooie jurk en hoge hakken 
op het podium te lopen, maar 
heeft ook inhoud. Er zit namelijk 
een goed doel aan verbonden en 
wij als finalisten van de Miss Teen 
Noord-Brabant moeten kunnen 
laten zien dat je bereid bent om je 

in te zetten voor de medemens, 
dus ook je innerlijk en je persoon-
lijkheid zijn heel belangrijk.

acht gesigneerde pSV ballen
Het goede doel van dit jaar is 
de LINDA.foundation. LINDA.
foundation is een initiatief van 
Linda de Mol en het tijdschrift 
LINDA. Linda de Mol zet zich in 
voor Nederlandse kinderen die in 
gezinnen wonen die het finan-

cieel zwaar hebben. Deze kin-
deren kunnen niet trakteren op 
school als ze jarig zijn, niet mee 
op schoolreisjes en kunnen niet 
bij een sportclub. 
Daarom ontstond bij mij het idee 
om bij PSV te informeren of die 
iets voor mij kunnen betekenen. 
Ik ben super trots dat ik jullie 
kan vertellen dat ik met mede-
werking van PSV acht bedrukte 
gesigneerde voetballen van 2017 
mag veilen. De gehele opbrengst 

hiervan komt ten goede aan de 
LINDA.foundation. Je kunt op 
de ballen bieden door mij een 
berichtje te sturen via mijn Face-
bookpagina, Vera Oomen.

Ik hoop dat jullie me hiermee 
helpen en we veel geld voor het 
goede doel op kunnen halen. 

Alvast bedankt!

oproEp
Vera Oomen, vijftien jaar uit Loosbroek, kan jullie stem goed gebruiken. Zij gaat 
voor de titel ‘Miss Teen Noord-Brabant’ en heeft al een finaleplek bemachtigd. 
Bernheze en met name Loosbroek wordt hiermee op de kaart gezet. 

Stem jij Vera mee naar de overwinning? 
SMS Poll Noord Brabant Vera naar 3010 (let op dit kost € 1,10 per ontvangen 
bericht).

voor nederlandse kinderen
in gezinnen die het 

financieel zwaar hebben

caravan centrum Bernheze is enkele jaren geleden ontstaan door het opstarten van de verkoop van  
enkele caravans. op het moment beschikken we gemiddeld over 15 tot 25 caravans. 

Acht gesigneerde PSV ballen
‘De gehele opbrengst hiervan komt ten goede aan de LINDA.foundation’
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Reparaties
Ook voor al uw dak-, dakgoot-, 
water-, riool- en gasinstallatie aanleg 
en reparaties.

Servicedienst
Voor storingen en onderhoud aan 
uw cv ketel.

Gas en water
Aanleg en reparaties aan uw 
gas- en waterinstallatie.

Verwarming
Aanleg van uw cv ketel of 
verwarmingsinstallatie.

Sanitair
Wij realiseren uw droombadkamer!

Kampweg 39,  5472 LJ  Loosbroek

Tel: (0413) 22 94 00  .  Fax: (0413) 22 90 80

www.autobedrijfvdhurk.nl

. Voor alle voorkomende reparaties. Alle schadereparaties. Nieuwe en gebruikte schadevrije auto’s. Erkend APK station

Kampweg 39,  5472 LJ  Loosbroek

Tel: (0413) 22 94 00  .  Fax: (0413) 22 90 80

www.autobedrijfvdhurk.nl

. Voor alle voorkomende reparaties. Alle schadereparaties. Nieuwe en gebruikte schadevrije auto’s. Erkend APK station

Door de jaren heen is het bedrijf 
gegroeid. Nu hebben wij onge-
veer 20 gebruikte auto’s voor de 
verkoop in voorraad en beschik-
ken wij over een grote werk-
plaats met hefbruggen. In het 
jaar 2000 nam Maarten Somers, 
de schoonzoon van Jan van den 
Hurk, het bedrijf over. 

Maarten Somers was overigens 
al vanaf 1985 werkzaam in het 
bedrijf. Autobedrijf van den Hurk 
is gevestigd aan de Kampweg 39 
in Loosbroek. De Kampweg is 
de weg tussen Vorstenbosch en 
Loosbroek. Wij zijn gespeciali-
seerd in Opel.

u kunt bij ons terecht voor:  
- In- en verkoop van zowel nieu-

we als gebruikte personenau-
to’s en lichte bedrijfsauto’s.

- Onderhoud en reparatie van 

personen- en lichte bedrijfs-
auto’s.

- APK-keuringen.
- Schadeafwikkeling en schade-

herstel.

Autobedrijf van den Hurk
Jan van den Hurk startte in 1968 autobedrijf van den Hurk, een kleine eenmanszaak. Hij begon met 
enkele auto’s voor de verkoop en een kleine schuur als werkplaats met daarin een smeerput voor de 
reparaties.

Cultureel Centrum de Wis

Verder organiseert CC De Wis 
nieuwe evenementen. Hiervoor 
vragen we dorpsbewoners om 
deel te nemen in een werkgroep 
om frisse ideeën mee uit te wer-
ken. 

Voor dit jaar staan Koningsnacht 
samen met Stichting Oranjeco-
mité Loosbroek, cabaretier Ar-
nout Van den Bossche, de Wan-
del3daagse, de buitenfilm Late 
Summer Movie, creatieve work-
shops en een jeugdfilm gepland. 
Dus volop activiteiten voor jong 
en oud.
Het is voor iedereen mogelijk 

om een ruimte te reserveren,  
ook voor een politieke partij, 
buurtvereniging, reünie, school-
bestuur, ouderenorganisatie et 
cetera. 

Dit kan via Chantal Kanters, die 
het beheer van CC De Wis voor 
haar rekening neemt. Zij is te be-
reiken op 06-53180803 of 
info@de-wis.nl.

Graag zien we je in CC De Wis. 
De koffie staat klaar!

cc De Wis is het hart van loosbroek en daar zijn we trots op. inwoners en verenigingen komen in ons 
gemeenschapshuis samen om onder andere te dansen, kaarten, biljarten, toneelspelen, zingen, verga-
deren, workshops te volgen, yoga, zumba, handwerken en gymmen. Elke dag is er wel iets te doen. 
overdag maken er veel senioren gebruik van cc De Wis en ’s avonds zijn er volop activiteiten voor 
kinderen en volwassenen.

Chantal Kanters

installatiebedrijf Chris van den Boom & Zn.

Chris is het loodgieters- en ver-
warmingsbedrijf gestart in 1986 
en heeft altijd kwaliteit en be-
trouwbaarheid hoog in het 
vaandel gehad. 

14 Jaar geleden is Melvin van 
den Boom, zoon van Chris, in 
het bedrijf komen werken. Hij 
is de bedrijfsopvolger van Chris. 
Ook hij streeft naar kwaliteit en 
tevreden klanten. Ze zijn beiden 
gecertificeerd installateur, zowel 
gastechnisch als watertechnisch. 
Ook zijn zij gespecialiseerd in: 
centrale verwarmingsinstallaties, 
warmtepompen, zinkwerken, 
dakbedekkingen, ventilatiesyste-
men, badkamers, en zonne-boi-
lersystemen. 

Neem ook eens een kijkje op 
onze website:
www.loodgietervdboom.nl

VErHuiSBEricHT:
Per 1 juli a.s. verhuist Installatie-
bedrijf Chris van den Boom & Zn 
van de Krommedelseweg 2f naar 
Dorpsstraat 86 in Loosbroek!

installatiebedrijf chris van den Boom & Zn is werkzaam in de loodgieters- en verwarmingsinstallaties 
van de particuliere nieuwbouw, verbouw en onderhoud. Twee generaties en meer dan 30 jaar ervaring 
in dit vakgebied!

Ketel Koper

meer dan 30 jaar 
ervaring

frisse ideeËn mee 
uitwerken
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Laat ons u ontzorgen 
op het gebied van uw 

elektrotechnische
installatie

Dorpsstaat 82 - 5471 NA Loosbroek - 0413 – 74 50 30
info@veba-elektro.nl - www.veba-elektro.nl

‘Tekst en fotografie zijn altijd dichtbij’

“Tien jaar geleden besloot ik om 
van mijn hobby mijn beroep te 
maken en fulltime te gaan wer-
ken in de wereld van fotogra-
fie, allround zowel portretten en 
fashion als landschap en repor-
tage”, weet Jan. “Inmiddels heb 
ik een mooie klantenkring opge-
bouwd waaronder de gemeente 
Bernheze en diverse bedrijven 
waarvoor ik zowel portretten 
als complete bedrijfsreportages 
heb gemaakt.” Af en toe doen 
de buren wat samen. “Zo heb-
ben we samen voor het Heesche 
bouwbedrijf Roscobouw een 
fraai magazine gemaakt. Met 

de buurman op pad, dat is toch 
leuker dan met een onbekende. 
Daarbij weten we wat we aan 
elkaar hebben. We zijn allebei 
graag creatief bezig, ik kan echt 
genieten van mooie Hollandse 
luchten, dat geeft vaak prachtige 
fotografie.”

Bijzondere ervaringen
Een mooie foto nodigt vaak uit 
om daar extra mooie zinnen bij 
te bedenken. “Helaas voor de 
tekstschrijver valt een foto vaak 
het meest op”, weet Mathieu. 
“Dan de juiste kop boven het ar-
tikel en dan pas de rest. Daarom 

is het zaak een artikel goed op te 
bouwen en de lezer te triggeren 
om niet alleen te kijken, maar 
ook alles te lezen. Dat is elke 
dag opnieuw een uitdaging. Ik 
werk al jaren als freelancer voor 
het Brabants Dagblad en voor de 
betere Rabobanken in de regio. 
Daarnaast ben ik als trouwamb-
tenaar mijn memoires aan het 
schrijven”, vertelt hij. De afgelo-
pen jaren trouwde hij meer dan 
honderd stellen en dat leverde 
evenzoveel bijzondere ervarin-
gen op. “Ik ben bezig een vijftig-
tal bijzondere huwelijkssluitingen 
te beschrijven. 

aan de Schaapsdijk in loosbroek is al bijna 25 jaar het tekstbureau van Mathieu Bosch gevestigd. Zijn 
overbuurman Jan Gabriëls timmert zo’n 10 jaar als fotograaf aan de weg. Jan is medeoprichter van 
Gabriëls Elektro, een bedrijf dat hij wist uit te bouwen tot een aansprekende partner in de bouwwereld. 

een mooie 
foto nodigt 
uit om extra 
mooie zinnen 
te bedenken

Het resultaat is een boekje met 
alles over trouwen. Rituelen, 
waarschuwingen, aanbevelingen 
en tips rond kleding, familie, lo-
caties, vervoer, leermomentjes, 
do’s en don’ts, waarheden en 
leugens, speeches, stiltes en heel 
veel liefde. Om te trouwen of 
voor altijd te twijfelen.”

VeBA elektro

u kunt bij ons terecht voor het 
ontwerp en de uitvoering van 
een elektrotechnische, alarm-, 
communicatie-, domotica- of 
duurzame installatie.
Binnen een uitgebreid taken-
pakket zijn er bewuste keuzes 
gemaakt voor merken en leve-
ranciers zodat we de kennis en 
service kunnen bieden die u van 
ons verwacht.

Wilt u weten wat wij voor u kun-
nen betekenen? 
Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op!

VEBa elektro is in oktober 2014 opgericht door rob de Backer en 
Mark Verstegen. Vanuit een verschillende achtergrond maar met de-
zelfde passie: elektrotechniek. De persoonlijke aandacht en betrok-
kenheid bij de uitvoering van uw projecten, groot en klein, is groot 
bij VeBa elektro. omvangrijke en uitdagende projecten gaan wij, 
dankzij onze flexibiliteit, niet uit de weg.

bewuste keuzes 
gemaakt voor 
merken en 
leveranciers

Hier had uw tekst kunnen staan!
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De perfecte 
locatie voor
elke gelegenheid

Zaal Kerkzicht • Molenhoeven 43 • 5472 PX Loosbroek
info@kerkzicht.nl • www.kerkzicht.nl

Dansen voor iedereen!
19.30 tot 22.30 uur.
met live muziek: jersey

Vanaf
26.03.2108iedere laatste maandag van de maand

entree
€ 4,50 p.p.

inclusief
hapjes

Zaal kerkzicht, dé locatie voor elke 
gelegenheid

Ook voor het bedrijfsleven is 
er een diversiteit aan mogelijk-
heden bij Zaal Kerkzicht. Denk 
hierbij aan uw bedrijfsfeesten, 
teamuitjes, cursussen of verga-
deringen. Hierbij zijn wij u graag 
van dienst.

Onze ruime keuze uit all-in ar-
rangementen geven uw gele-
genheid een sfeervolle toevoe-
ging, ook zijn eigen ideeën en 
wensen natuurlijk mogelijk. 

Alles wordt met u persoonlijk af-
gesproken door onze gastvrouw 
Bianca Lunenburg-van Berkel en 
gastheer Mark Verwijst. Door 
onze ervaren medewerkers zal 
het u aan niks ontbreken en 
wordt alles tot in de puntjes voor 
u geregeld. 

Kortom, Zaal Kerkzicht is een 
geweldige locatie voorzien van 
alle faciliteiten, met kwaliteit op 
maat!

Zaal KErKZicHT
Molenhoeven 43, Loosbroek
www.kerkzicht.nl
06-53269687.

Zaal Kerkzicht is een veelzijdige horecalocatie in loosbroek, die beschikt over een flexibele zaal waar-
van de capaciteit kan variëren tot zo’n 500 personen. Een sfeervolle ambiance voor diverse gelegenhe-
den; feesten, partijen, bruiloften, (walking) diners, condoleances et cetera. De zaal beschikt over een 
goed geluidsysteem, heeft een kwaliteit beamer voor uw beelden en ook is er de mogelijkheid voor een 
live band. Tevens is er een airco-systeem aanwezig zodat het klimaat altijd prettig voor u zal zijn. 

Bianca en Mark

Van lieshout Specicon 
Wij zijn gespecialiseerd in het 
bouwen van werktuigbouwkun-
dige installaties voor de beton- 
en/of cementindustrie. Zowel 
droge als natte menginstallatie 
behoren tot de mogelijkheden.

Een voorbeeld van renovatie en 
nieuwbouw:
AVG/Mobigroep vroeg of wij 
een installatie konden bouwen 
om verschillende soorten ce-
ment met elkaar te kunnen men-
gen. Het bedrijf had al twee silo’s 
en wilde er nog negen bijzetten 
zodat ze elf soorten konden op-
slaan.
Op de tekenkamer hebben wij 
een ontwerp gemaakt zodat 
we vanaf deze elf silo’s middels 
transportvijzels materiaal trans-
porteren naar een van de drie 
wegerhoppers. Daar worden de 
verschillende producten afgewo-
gen in een van tevoren bepaal-
de hoeveelheid. Na het wegen 
worden deze gelost in een men-
ger en na het mengen wordt dit 

mengsel gelost in een bulkwa-
gen die het naar de klant brengt.

In onze werkplaats worden alle 
onderdelen gemaakt waarna 
onze buitenmonteurs alle on-
derdelen gaan opbouwen en 
aansluiten. Hierbij maken we 

gebruik van hijskranen en hoog-
werkers. Het was een leuke uit-
daging met een goed eindresul-
taat!

Van Lieshout Specicon is geves-
tigd aan de Dorpsstraat 20 in 
Loosbroek.

In Loosbroek
is altijd wel wat 

te beleven
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Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit:

•	 Grond & Straatwerk
•	 Rioleringswerkzaamheden
•	 Sloopwerk
•	 Schanskorven
•	 Transport
•	 Machineverhuur

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
06-13 386 411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien
• Houtsnippers

• Bomen snoeien
• Ophalen groenafval

• Stobben frezen
• Kachelhout

Van Weert rondhout

al generaties lang is Van Weert rond-
hout verbonden door vakmanschap, in-
zet en discipline. 

Wij zijn aanpakkers van nature. Kwaliteit, 
servicegericht en prijs-concurrerend zijn 
onze kernwaarden.

onze activiteiten zijn:
* bomen/beplantingen rooien
* bomen snoeien
* verhuur verreiker met zaagkop
* stobben frezen

* houtsnippers
* transport groenafval
* groenreclycling
* in- en verkoop stamhout
* kachelhout.

Voor al uw vragen heeft Van Weert Rond-
hout een oplossing op maat. Wij hebben 
gespecialiseerd materieel en goed opge-
leide, gepassioneerde mensen. 

Waarmee zouden wij u kunnen helpen?

Van der Ven 
Sloop- en Grondwerken 
Graag willen wij ons aan u voorstellen! Wij zijn Van der Ven Sloop- en Grondwerken 
uit loosbroek, een jong, dynamisch en vooruitstrevend bedrijf midden in een wereld 
die constant in beweging is. Er is altijd wel wat te slopen, te bouwen, te recyclen of 
te saneren!

Wij zijn in deze werkzaamheden de spe-
cialist die u zoekt! Van kleine tot grote 
werken; wij staan voor u klaar. 

We werken voor particulieren, bedrijven, 
vastgoedontwikkeling en overheid en 
doen dit met respect voor onze omge-
ving en met oog voor de toekomst. Ook 
stimuleren we de circulaire economie 
en willen zoveel mogelijk hergebruiken. 

Hiermee wordt het milieu minder belast 
en besparen we voor u op de totale kos-
ten. Wij beschikken over VCA en SVMS-
007 certificering (veilig en milieukundig 
slopen) en leveren een goede kwaliteit 
tegen een scherpe én verantwoorde prijs.

Dus heeft u een moeilijk, groot of klein 
karwei? Haal van der Ven Sloop- en 
Grondwerken erbij!
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CaroCroc is een oer-Hollands 
merk en biedt een compleet 

en overzichtelijk assortiment 
honden- en kattenvoeding. De 

producten zijn gemaakt zonder 
toevoeging van kunstmatige 

geur-, kleur- en smaakstoffen. 
Gewoon goed voor je hond en kat!

CaroCroc is onder andere 
verkrijgbaar bij:
- Van Lieshout Dier & Tuin 

(Meerstraat 32, Heeswijk- 
Dinther)

- J.J. Herckenrath (Harry van 
de Venstraat 20, Nistelrode)

- Geenen Diervoeders (Heuvel 
2, Vorstenbosch)

- Discus Spanjers (Schoonstraat 
2A, Heesch) 

De honden- en kattenvoeding 
van CASA-FERA is opgebouwd 
uit hoogwaardige natuurlijke 
grondstoffen en ondersteunt 
de weerstand, elk jaargetijde 
opnieuw. Deze producten zijn 
gebaseerd op wetenschappelij-
ke onderzoeken en volledig tar-
wegluten vrij. 

Impress Your Dog is de coolste 
hondenbrok van Nederland en 
ons merk geperste hondenvoe-
ding. Impress Your Dog zal bij-
dragen aan een beter, gezonder 
en gelukkiger hondenleven. Feel 
Good Food! 

SANIMED Veterinary Nutrition, 
ontwikkeld door Prof. dr. ir. An-
ton Beynen, combineert langdu-
rige ervaring en wetenschappe-
lijke kennis op het gebied van 
hoogwaardige preventieve hon-
den- en kattenvoeding en dieet-
therapie. 

Dit smakelijke droog- en natvoer 
voor hond en kat bevat uitslui-
tend hoogwaardige, natuurlijke 
ingrediënten. SANIMED is exclu-
sief verkrijgbaar bij dierenartsen. 

SANIMED is onder andere ver-
krijgbaar bij:
- Dierenartsenpraktijk 

Vorstenbosch (Kerkstraat 5a, 
Vorstenbosch)

- Dierenartsenpraktijk Bernheze 
(‘t Dorp 15, Heesch)

Dorpsstraat 22, Loosbroek
0413-229 443
www.vobra.com

VOBrA Special Petfoods

Met grote zorg produceren wij, Vobra Special petfoods, al sinds 1932 honden- en kattenvoeding, ge-
baseerd op uitgebalanceerde en kwalitatief hoogwaardige grondstoffen en ingrediënten. We bieden 
eindeloze private label mogelijkheden, produceren vislokvoer met onze merken Force1Baits en Wielco. 
onze eigen diervoedingsmerken zijn nationaal en internationaal verkrijgbaar. 

De waarde van iets vaststellen; 
begroten, ramen of schatten? 
Bij een taxatie moeten we de 
waarde van vastgoed zo dicht 
mogelijk benaderen. Wij zijn 
een gespecialiseerd bureau voor 
taxaties op het gebied van be-
drijfsmatig vastgoed en wonen 
en agrarisch vastgoed én vol-
doen aan alle strenge kwali-
teitseisen om te mogen taxeren 
voor alle erkende validatie-insti-
tuten in Nederland.
Vastgoed dat onder andere door 
ons getaxeerd wordt zijn wo-
ningen, kantoren, winkels, be-
drijfsruimten, recreatieobjecten, 
beleggingsobjecten, bijzonde-

re openbare gebouwen (zoals 
kerken en scholen) en terreinen 
(bijvoorbeeld bouwterrein en 
landbouwterrein). 

Men zegt vaak dat de vastgoed-
sector een harde wereld is. Maar 
wij vinden het vooral een wereld 
die bijzonder veel mogelijkheden 
biedt en ons enorm aanspreekt. 
Daarom taxeren en adviseren 
wij iedere dag vol passie in een 
vastgoedmarkt die bol staat van 
kansen en uitdagingen.

Heideweg Vastgoed weet wat waar(de) is
Heideweg Vastgoed taxeert al bijna vijftien jaar een grote diversiteit aan vastgoed vanuit haar 
kantoor aan de Heideweg in loosbroek. inmiddels werken ze met vijf personen dagelijks vol passie 
voor vele particuliere en zakelijke opdrachtgevers. 

vastgoedmarkt staat bol 
van kansen en uitdagingen
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Pastoor de Grootstraat 5 - 5472 PC Loosbroek - T +31 (0)413 291747 - E info@rw-groep.nl

www.rw-groEp.nl

VACATUrE:

wij zijn per direct op zoek naar:

ERVAREN BETONBOORDER/-
ZAGER

& 

(LEERLING)BETONBOORDER
Als betonboorder boor je gaten en zaag je sleuven in stenen (voornamelijk beton) 
wanden en vloeren. Dit kan in kantoorgebouwen, woningen, bruggen of tunnels, 

op nieuwbouwlocaties en in bestaande situaties.

wAT VrAgEn wIJ?
• Je werkt veilig en bent klantvriendelijk
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent leergierig en staat open voor begeleiding
• Je houdt van afwisseling en bezit geen 7-tot-4-mentaliteit
• Je beschikt over een rijbewijs B
• Je hebt een VCA-diploma of bent bereid deze te halen
• Je bent gemotiveerd om zelfstandig te kunnen gaan werken

wAT BIEDEn wIJ JoU:
• Een afwisselende baan met eigen verantwoordelijkheid
• Leuke, gedreven en gepassioneerde collega’s
• Een goed salaris
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw-CAO
• Eigen bus gevuld met professioneel gereedschap
• De mogelijkheid om rijbewijs E te halen
• Goede begeleiding voor ’startende’ betonboorders

Interesse? Bel 0413-291747 of mail naar:  info@rw-groep.nl

Een van onze kernwaarden is dat wij kwa-
liteit willen afleveren en daarmee onze 
opdrachtgever voorop stellen. Tenslotte 
duurt de ergernis over de slechte kwaliteit 
langer dan de vreugde over de lage prijs! 

We blijven nuchtere bouwvakkers met 
een gezonde dosis verstand. Maar ook 
met het gevoel dat er altijd ruimte is voor 
verbetering in wat we doen en hoe we 
dingen doen. Met lef om onze eigen 
grenzen op te zoeken, ze op te rekken 
en er overheen te gaan. Dat is voor ons 
de kern van duurzaamheid. Met de am-
bitie om daar ook toonaangevend in te 
zijn, kunnen we het verschil maken. Het 
verschil in meebewegen en voorop lopen 

in innovatie, in integrale oplossingen, in 
diversiteit en minder energie. 
Ons brede dienstenaanbod is in de loop 
der jaren gegroeid, dit alleen door aan-
dachtig te luisteren naar wat de klant 
nodig heeft. Door ons brede aanbod ont-
lasten wij onze opdrachtgever. Voor een 
grote diversiteit aan bouwgerelateerde 
diensten een aanspreekpunt!

rW groep is een bedrijf dat zich al ruim twaalfeneenhalf jaar bezighoudt met beton-
boor- en zaagtechniek, slooptechniek en gevelrenovatie. Wij werken voornamelijk in 
het zuiden van Nederland voor opdrachtgevers zoals bouwbedrijven, woningbouw-
corporaties, projectontwikkelaars, zorginstellingen en particulieren. 

grOep bv

Van roessel Techniek

Verder verkopen wij print-/stem-
pelmachines voor eieren en daar-
naast kunt u ook voor de inkt-
patronen terecht bij Van Roessel 
Techniek. 
Ook maken en verkopen wij toe-
behoren producten zoals hand-
zuigdozen waarmee u zonder 
pomp meerdere eieren tegelijk 
kunt verplaatsen door middel van 
vacuüm. 

robee Techniek
Robee Techniek is officieel dealer 
en gespecialiseerd in drinkauto-
maten en toebehoren van Förster 
Technik. Door ons direct contact 
en het jaarlijkse trainingspro-
gramma bij Förster Technik zijn 
we altijd op de hoogte van ver-
nieuwingen op het gebied van 
machines en hun toebehoren. 
Hierdoor zijn wij optimaal in staat 

te informeren over de mogelijk-
heden van de drinkautomaten en 
toebehoren. 

Verder bent u bij ons aan het juis-
te adres voor advies en aanschaf 
van drinkautomaten, 24 uurs ser-
vice en onderhoud en reparatie. 
Daarnaast kunt u ook verbruiks-
materialen en onderdelen bij ons 
bestellen.

Van Roessel Techniek is al vele jaren een begrip op het gebied van plaatsing, 
reparatie en onderhoud van eibehandelingmachines. Vanaf de eierband tot de 
volle pallets en containers. Onze kracht ligt bij de veelzijdigheid van merken 
machines die wij kunnen voorzien van service. Zo bieden wij service aan voor de 
volgende merken: Moba, Staalkat en Prinzen. 

Dorpsstraat 88, 5471 NA Loosbroek, 0413-302594
info@vanroesseltechniek.nl - www.vanroesseltechniek.nl

info@robeetechniek.nl - www.robeetechniek.nl
Erwin van den Oetelaar, 06-12418189

Brian van Roessel, 06-51432649

‘Verbruiksmaterialen 
en onderdelen bij ons 
te bestellen’
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Week 10 (zie editie 7 maart)
Bedrijventerrein Heeswijk-Dinther
Week 11 (zie editie 14 maart)
Bedrijventerreinen Heesch

Kijk voor het archief op
www.demooibernhezekrant.nl
Week 12
Bedrijvig loosbroek

Week 13
Bedrijventerrein Nistelrode
Week 14
Bedrijvig Vorstenbosch.

In deze krant laten ondernemers 
van bedrijvig Bernheze zich zien. 
Met mooie historie, verhalen en 
informatie kunnen we stellen dat 
we trots kunnen zijn op de dia-
mantjes van onze gemeente; de 
ondernemers.

Heb jij geschiedenis te vertellen 
of een mooi verhaal? Laat het 

ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl 

Nog meedoen?
Neem dan contact op met je con-
tactpersoon bij DeMooiBernhe-
zeKrant en we gaan het regelen. 
Je kunt natuurlijk ook altijd mai-
len naar: 
verkoop@bernhezemedia.nl

BERNHEZE - Bernheze heeft vier bedrijventerreinen: ’t retsel (Heeswijk-Dinther), cereslaan (Heesch), 
De Beemd (Heesch) en Kleinwijk (Nistelrode). loosbroek en Vorstenbosch doen ook niet onder aan 
deze bedrijvigheid en daarom zetten we in DeMooiBernhezeKrant, hét huis-aan-huis blad van Bernhe-
ze, bedrijvig Bernheze in de spotlights. Voor de inwoners van Bernheze, en met name voor de kernen 
zelf, is het erg leuk om een kijkje in de keuken te krijgen van hun bedrijventerrein en bedrijvigheid.
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niet te vergeten festival
Genieten van muziek èn bijdragen aan het goede doel

Sandy van Rossum-’t Hort (ge-
boren en getogen in Heesch) 
en haar man Maarten werkten 
mee aan het ingrijpende tv-pro-
gramma ‘Voor ik het vergeet’, 
waarin mensen met verschillen-
de vormen van dementie een tijd 
lang werden gevolgd. Maarten 
overleed eind 2017 op 33-jarige 
leeftijd. Sandy wil dat er meer 

informatie en geld voor onder-
zoek beschikbaar komt. “Voor 
anderen, maar ook voor mijn 
dochtertje Eva, want de ziekte 
blijkt erfelijk te zijn. Onze lange 
en frustrerende tocht in het me-
dische circuit zou korter zijn ge-
weest, als er meer bekend was 
over deze vorm van dementie die 
bij jongere mensen voorkomt.” 

Het festival
Omdat Sandy na het overlijden 
van Maarten even teveel op haar 
bord had sprongen Gonnie Smul-
ders, Carla van Orsouw, Annie 
van Bakel en Toos Smulders bij 
om een symposium en festival te 
organiseren. Gonnie: “Het kan 
ons allemaal overkomen! Fronto-
temporale dementie treft vooral 
relatief jonge mensen tussen de 
45 en 60 jaar, en soms al mensen 
rond de 30. Dat heeft een onge-
looflijke impact op de omgeving. 
Het symposium op 8 maart heeft 

mensen van heinde en verre aan-
getrokken, voor een groot deel 
professionals. Het zou mooi zijn 
als het festival straks ook uit-
verkocht is. Bezoekers hebben 
een leuke avond en steunen te-
gelijkertijd het goede doel.” De 
opbrengst gaat via de Stichting 
Lotgenotengroep naar onder-
zoek. Sandy: “Zelfs met kleine 

bedragen kan al materiaal voor 
onderzoek worden gekocht.” 

aandacht en geld
Sinds een jaar is de gemeente 
Bernheze bezig om dementie-
vriendelijk te worden. Wethou-
der Glastra van Loon draagt het 
initiatief een warm hart toe: “Het 
is belangrijk dat er meer wordt 
gesproken over dementie, zodat 
mensen ook nadenken over hoe 
ze zelf behandeld zouden willen 
worden als het hen treft. Naast 
aandacht is er ook geld nodig 

voor nader onderzoek. En dat is 
nu precies waar dit festival voor 
bedoeld is!”

alle beetjes helpen
Naast het festival wordt op meer 
manieren geld ingezameld. Zo 
zamelt dochtertje Eva lege flessen 
in en afgelopen zaterdag konden 
bij de Jumbo in Oss, waar Maar-
ten werkte, appelflappen worden 
gekocht voor dit goede doel. 
Daarnaast kunnen mensen geld 
overmaken op rekeningnummer 
NL93RABO0324451547, ten 
name van JM van Bakel. Elk be-
drag is welkom! 

HEESCH - Artiesten uit de omgeving treden belangeloos op tijdens het 
Niet te vergeten festival op zaterdag 31 maart in CC De Pas. De opbrengst 

is bestemd voor onderzoek naar frontotemporale dementie (FTD). 

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

Niet te vergeten 
festival, CC De Pas 
Heesch, 31 maart, 
aanvang: 20.30 uur,
met optredens 
van: de ‘Osse Elvis’ 
Frank Anthony, the 
Picadilly’s, Randy Voet, 
Qualawaai, Rocking 
Coasts, Yosee, Kerelz 
en Dennis Jones.

Kaartjes kosten 
€ 10,- (voorverkoop) 
en € 12,50 en zijn 
verkrijgbaar bij de 
Jumbo in Heesch en 
Oss en bij CC De Pas.

SaNDy VaN roSSuM-’T HorT

Naast 
aandacht 
is er ook 
geld nodig 
voor nader 
onderzoek

‘Voor anderen, maar ook voor mijn dochtertje 
Eva, want de ziekte blijkt erfelijk te zijn



  
Woensdag 21 maart 201828

Bij filmhuis De Pas kun je ook terecht 
voor een prachtig filmabonnement. Voor 
€ 35,- kun je maar liefst negen keer naar 
de film. Dat is nog geen € 4,- per kaart-
je! En krijg je ze voor augustus 2018 niet 
op? Dan neem je ze gewoon mee naar 
het volgende seizoen. Let op: Niet geldig 
met twee of meer personen op een abon-
nement!

Wat denk je van een filmbon? Ook leuk!
Voor € 10,- heb je een leuk cadeautje en leuk gezelschap. Zelfs twee 
keer als je wilt, op één bon kunnen natuurlijk ook twee mensen mee. 
Bonnen zijn verkrijgbaar bij de balie van CC De Pas én bij Depot; een 
lifestyle winkel met een horecahoek waar jongeren met psychische 
problemen werken.

‘TulipaNi’ op maandag 16 en dinsdag 17 april 20.00 uur € 5,-.

Chateau Animaux 

Ons ruim opgezette kattenpen-
sion beschikt over drie binnen-
verblijven die huiselijk zijn inge-
richt en voorzien zijn van een 
groot aantal speeltoestellen en 
slaapplekken waar de katten lek-
ker kunnen ontspannen. 

Daarnaast kunnen uw katten 
genieten van het zonnetje in de 
ruime buitenverblijven van ons 
pension. Dankzij onze persoon-
lijke benadering en aandacht 
kunnen zowel u als uw kat ge-

nieten van een welverdiende 
vakantie. Daarnaast is het ook 
mogelijk uw hond te laten ver-
zorgen bij onze hondentrimsa-
lon. Hier kunt u terecht om uw 
hond er weer stralend uit te laten 
zien: van volledige vachtverzor-
ging tot het knippen van nagels. 

Wilt u graag meer informatie 
over Chateau Animaux of direct 
een reservering maken? u bent 
altijd (op afspraak) van harte 
welkom! 

Volg ons op Facebook of neem 
een kijkje op 
www.chateauanimaux.nl. 
Graag tot ziens!
Dorien en Jetty van de Leest

HEESWIJK-DINTHER - Sinds enkele jaren zijn ons kattenpension en hondentrimsalon chateau animaux 
gevestigd aan de laag Beugt 3c. in een moderne en gezellige omgeving doen wij er alles aan om uw 
huisdier zich op het gemak te laten voelen. 

De volgende keezavonden in CC 
Servaes zijn op vrijdag 13 april 
en 18 mei en de organisatie is in 
handen van SEM events.

Hebben jij en je teamgenoot zin 
in een gezellige keez-avond met 
leuke prijzen? Schrijf je dan in 
als koppel door te mailen naar 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
dan per mail een bevestiging 
met een betalingslink voor het 
inschrijfgeld dat € 10,- per kop-
pel bedraagt. 

Op de keezavonden zal de zaal 
open zijn om 19.00 uur en wordt 
er om 19.30 gestart met het spel 

in vijf ronden. Mocht je op het 
laatste moment nog besluiten 
om mee te spelen dan kun je je 
om 19.00 uur aanmelden bij de 
spelleider van die avond.

Tot ziens op 13 april en/of 18 
mei en veel spelplezier!

Geslaagde keezavond
enthousiast gespeeld
HEESWIJK-DINTHER - Vorige week vrijdag is in cc Servaes weer 
enthousiast het keezspel gespeeld. Diverse deelnemers uit Hees-
wijk-Dinther en uit naburige dorpen hebben gezellig met elkaar ge-
streden om de hoofdprijs. De winnaars, rien en Wilma langenhuij-
zen, gingen met een tas vol levensmiddelen van plus supermarkt 
naar huis. 

Van miniproject naar
megaproject

Een klein berichtje op Facebook 
kreeg grote gevolgen. Waar we 
hoopten op twintig complete 
setjes plaatjes met boek liep het 
al snel storm. Spontaan ontston-
den er verzamelpunten in Box-
tel, Berlicum, Nistelrode, uden, 
Vorstenbosch, Loosbroek en ui-
teraard Heeswijk-Dinther. 
Mensen konden bij bepaalde 
gezinnen hun plaatjes inleveren 
en uren en uren gingen zij aan 
de slag voor ons om de plaatjes 
op goede volgorde te leggen 
zodat we er daarna alleen nog 
maar pakketjes, van nummer 1 
tot nummer 168, van hoefden te 
maken.

Het uitzoeken van plaatjes werd 
een complete baan en het klei-
ne project werd spontaan een 
megaproject, een hartverwar-
mend project. We besloten om 
niet alleen het RadbouduMC te 
voorzien, maar ook andere zie-
kenhuizen in de omgeving. Jum-
bo Supermarkten begonnen ook 
mee te sparen en vele boeken 
werden gratis aan ons geleverd. 
Wat een prachtig gebaar van de 
vele Jumbo Supermarkten in de 
omgeving.

En toen bleek dat we richting 
de 500 (!) complete setjes met 
boeken gingen, konden we 
ook boeken gaan leveren aan 
de voedselsbanken. De eerste 
setjes zijn dan ook al weg. Een 
stichting voor gehandicapten, de 

ziekenhuizen in Maastricht en 
Boxtel en ook de voedselbank in 
Boxtel heeft al kinderen blij kun-
nen maken.

Ik wil hierbij iedereen bedanken 
voor de spontane hulp. Ik ben 
er ontroerd van en ben zo trots 
dat we met z’n allen meer dan 
500 kinderen blij hebben kun-

nen maken! En... er gaan er nog 
veel meer blij gemaakt worden. 
Het is hartverwarmend hoe PSV- 
voetbalplaatjes mensen ineens 
verbinden. Voetbal is een team-
sport, maar plaatjes sorteren 
ook! 

Iedereen nogmaals hartelijk be-
dankt!

HEESWIJK-DINTHER - Je krijgt een idee, want helaas heb je veel ervaring met een chronisch ziek kind 
dat veel in het ziekenhuis ligt. Het idee om de pSV-plaatjes van Jumbo te gaan sparen, compleet met 
boek, voor andere ernstige zieke kinderen in het amalia kinderziekenhuis (radbouduMc) afdeling Het 
Strand. Een beetje een vergeten afdeling voor veel goede doelen, dus gingen peggie van rooij en ik, 
Gitte van den Eertwegh, aan de slag.

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

Filmhuis DE PAs:

FilmAboNNEmENt?

Of ben je zelf op zoek naar een 
speciaal boek? Op de boeken-
markt vind je ook veel boeken 
voor volwassenen, zoals naslag-
werken, romans, hobbyboeken, 
et cetera. Alle boeken verkeren 
in prima staat en de prijzen zijn 
aantrekkelijk.

Mede met de verkoop van boe-
ken kan Stichting Pep-projecten 
Bernheze projecten bekostigen 
en uitvoeren in het werkge-
bied in Roemenië. De Stichting 
brengt jaarlijks goederen naar dit 

gebied en steekt er ook de han-
den uit de mouwen. Het accent 
ligt op ondersteuning van hulp-
behoevende ouderen, kansarme 
jongeren, schooltjes en Rode 
Kruis-projecten.

De boekenmarkt wordt gehou-
den in de dagkerk van de paro-
chiekerk in Heesch op zaterdag 
24 maart van 10.00 tot 16.00 
uur en op zondag 25 maart van 
10.00 tot 15.00 uur.

De entree bedraagt € 1,-.

Zeg het met... boeken

HEESCH - Je (klein)kind een mooi boek geven? prentenboeken, 
voorleesboeken, informatieve boeken? Tijdens de boekenmarkt van 
Stichting pep-projecten Bernheze is er keus in overvloed.
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PrAkTiSCHe inFOrMATie

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

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

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

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

22 maart 2018
Energieavond
Proefl okaal Restaurant 
Bomenpark, 
Vorsselweg 3, Heesch
19.30 uur

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

AGendA

Heeft u al 
gestemd? 

Wist u dat de stembureaus tot 
21.00 uur open zijn? Op uw 
stempas staat waar u terecht 
kunt. Nog informatie nodig 
over de politieke partijen, de ge-
meenteraad en waarom het be-
langrijk is om te stemmen? 
Kijk dan op onze website 
www.bernheze.org/verkiezingen.
Vergeet uw stempas en legiti-
matiebewijs niet.

Aangepaste openingstijden 
Het gemeentehuis is op de volgende dagen gesloten.
2 april 2018 Tweede Paasdag
27 april 2018 Koningsdag
10 mei 2018 Hemelvaartsdag
11 mei 2018 Collectieve vrije dag
21 mei 2018 Tweede Pinksterdag

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

De inspectie betekent bijvoor-
beeld dat gecontroleerd wordt 
of luchtwassers aanwezig zijn 
en goed functioneren en of het 
aantal dieren overeenstemt met 
de vergunning.

Verbod op asbesthoudende 
dakbedekking
Daarnaast bekijken de toezicht-
houders hoeveel vierkante meter 
asbestverdachte dakbedekking 

aanwezig is en geven ze voor-
lichting over het veilig verwij-
deren daarvan. Vanaf 1 januari 
2024 is asbesthoudende dakbe-
dekking namelijk verboden.

Energiebesparing
Ook energiebesparende maat-
regelen komen aan de orde. Een 
bedrijf met een bepaald mini-
maal energieverbruik is verplicht 
energiebesparende maatregelen 

te treffen. Maar ook als er geen 
verplichting is, kan het fi nancieel 
aantrekkelijk zijn om maatrege-
len te nemen. De toezichthou-
ders helpen de agrariër graag op 
weg met informatie.

Eerlijke concurrentie
De veehouderij verandert. Be-
drijven verduurzamen of stop-
pen. Met dit inspectieproject 
krijgen de gemeenten en de 

provincie een goed beeld van de 
sector. Door veehouderijen mini-
maal één keer op een uniforme 
manier te inspecteren dragen 
gemeenten en provincie bij aan 
een eerlijke concurrentie op het 
platteland. Om die reden heeft 
ook de ZLTO zich achter het pro-
ject geschaard. 

Meer informatie: ODBN, 
www.odbn.nl/itv.

Toezicht veehouderijen geïntensiveerd
Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen. Dat betekent dat 
toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten (oDZoB, oMWB en oDBN) in drie jaar gaan controleren of de agrarische be-
drijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren ze agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing.

op maandag 26 maart 2018 
vindt er een gecombineerde 
raadscommissievergadering 
plaats van de raadscommissies 
ruimtelijke Zaken, Maatschap-
pelijke Zaken en Bestuur en 
Strategie.

De raadscommissievergadering 
is openbaar en wordt gehouden 
in het gemeentehuis, De Misse 
6 in Heesch, aanvang 19.30 uur. 
Bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over 

onderwerpen die op de agenda 
staan.

- Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2019 Werk-
voorzieningschap Noord-
oost-Brabant

- Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2019 en deel-
name coöperatie GGD Hart 
voor Brabant 

- Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2019 Brabants 
Historisch Informatie Cen-

trum (BHIC) 2019
- Opiniërende bespreking van 

de Kadernota 2019 Klein-
schalig Collectief Vervoer 
(KCV) Noordoost-Brabant

- Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2019 Regio-
naal Bureau Leerplicht en 
Voortijdig Schoolverlaten 
Brabant Noordoost (RBL 
BNO)

-  Opiniërende bespreking van 
het Beleidskader 2019 Veilig-
heidsregio Brabant-Noord

-  Opiniërende bespreking van 
de Kadernota en begroting 
2019 Regionaal Veiligheids-
huis Maas & Leijgraaf

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

rAAdSCOMMiSSieVerGAderinG 

OFFiCiËle BekendMAkinGen

Besluit ambtshalve 
wijziging adresgegevens

De volgende persoon woont 
niet meer op het adres waar hij/
zij volgens de Wet basisregistra-

tie personen (Wbrp) staat inge-
schreven. Dit blijkt uit het adres-
onderzoek van afdeling Burger-
zaken. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze heeft daar-

om besloten om de persoonsge-
gevens niet meer bij te houden 
en deze persoon uit te schrijven 
uit Nederland. Hierop volgt een 
inschrijving in het RNI (Registra-
tie Niet Ingezetenen) met onbe-
kende verblijfplaats.
- D. Melab, geboortedatum 
 31-05-1970
 Besluitdatum: 15-02-2018
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing

Hebt u vragen? Neem dan con-
tact op de afdeling Burgerzaken 
van de gemeente Bernheze, te-
lefoon 14 0412 of gemeente@
bernheze.org.

algemene plaatselijke 
Verordening (apV)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 

wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting Jeugdbelangen Nis-

telrode voor het organiseren 
van activiteiten tijdens Ko-
ningsdag op 27 april 2018 van 
10.00 tot 14.00 uur op Raad-
huisplein en Tramstraat, 5388 
GM Nistelrode. Van 7.00 tot 
14.00 uur is Raadhuisplein en 
Tramstraat (tot Lindestraat) 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 16 maart 2018.

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

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

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

plastic verpakkingen, blik en 
drankkartons in dezelfde zak

Naar de gemeente?Maak altijd een afspraak!www.bernheze.org/afspraakof bel 14 0412
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organiseren van wandeltoch-
ten en het plaatsen van een in-
formatiekraam op 2 april 2018 
bij kasteel Heeswijk, Kasteel 4,
5473 VA Heeswijk-Dinther. 
De toestemming is verzonden 
op 15 maart 2018.

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

Melding maken uitweg
- B.T.A.Habraken, Schaapsdijk 1,

5472 PD Loosbroek heeft in 
overeenstemming met arti-
kel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het ma-
ken van een 2e uitweg naar 
Schaapsdijk 1 in Loosbroek. 
De melding is op 13 maart 
2018 geaccepteerd. Verzend-
datum: 13 maart 2018.

- G.J.C.M. van Zoggel-van de 
Langenberg, Dennneboom-
straat 10, 5384 SP Heesch 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het ma-
ken van een uitweg naar Den-
neboomstraat 10 in Heesch.
Verzenddatum: 13 maart 2018

- J.P.A. van Dijk, Binnenveld 10, 
5476 LZ in Vorstenbosch heeft 
in overeenstemming met arti-
kel 2:12, lid 1 onder a, van de 
APV Bernheze 2014 een mel-
ding gedaan van het verbre-
den van een uitweg naar Bin-
nenveld 10 in Vorstenbosch. 
De melding is op 15 maart 
2018 geaccepteerd. Verzend-
datum: 15 maart 2018.                                            

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

Wet ruimtelijke ordening 

ontwerpwijzigingsplan Beemd-
straat ong. (naast 36) in Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter-inza-
ge-legging bekend van het ont-
werpwijzigingsplan ‘Beemdstraat 
ong. (naast 36) in Heesch’ (ar-
tikel 3.9a Wet ruimtelijke orde-
ning). Het plan is te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met de code NL.IMRO.1721WP-
Beemdstraatong-ow01.
inhoud: Het plan behelst het 
bouwen van vijf woningen aan 
Beemdstraat ong. (naast 36) in 
Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

ontwerpwijzigingsplan Sint 
Servatiusstraat ong. (tussen 29a 
en 31) Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter-inza-
ge-legging bekend van het ont-
werpwijzigingsplan Sint Servatius-
straat ong. (tussen 29a en 31) 
Heeswijk-Dinther. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721WPStServatiusstr-ow01.

inhoud: Het plan behelst het 
bouwen van een woning Sint 
Servatiusstraat ong. (tussen 29a 
en 31) in Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

ontwerpwijzigingsplan 
Weverstraat 16 Nistelrode
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt de ter-in-
zage-legging bekend van het 
ontwerpwijzigingsplan ‘Wever-
straat 16 Nistelrode’ (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening). Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met de 
code NL.IMRO.1721WPWever-
straat16-ow01.
inhoud: Het plan behelst het 
bouwen van een woning met een 
bedrijfspand aan Weverstraat 16 
in Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

ontwerpbesluit hogere waarden 
Kleinwijk ong. in Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpbesluit 
hogere waarden Kleinwijk ong. 
Nistelrode. Het besluit ligt ter in-
zage tot en met 26 april 2016.
inhoud: Het besluit hogere waar-
den is nodig om de nieuwe wo-
ning te kunnen ontwikkelen. 
Het plangebied van onderhavig 
bestemmingsplan is gelegen aan 
het bedrijventerrein ‘t Runneke. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

ontwerpbestemmingsplan 
Hoofdstraat 73, 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpbe-
stemmingsplan Hoofdstraat 73, 
Heeswijk-Dinther met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPHoofdstraat-
73HD‐ow01. 
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het verbouwen van de 
praktijkruimte naar een woning 
mogelijk aan Hoofdstraat 73 in 
Heeswijk-Dinther.
inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 
22 maart 2018 gedurende zes 
weken (t/m 2 mei 2018) op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. Het 
plan is digitaal raadpleegbaar en 
te downloaden via www.ruimte-
lijkeplannen.nl.
reageren: Tijdens de inzageter-
mijn kan iedereen op het ont-
werpbestemmingsplan reage-
ren door het indienen van een 
zienswijze. Deze zienswijze kunt 
u richten aan de gemeenteraad 
van Bernheze, Postbus 19, 5384 
ZG Heesch. Indien u uw zienswij-
ze mondeling wilt geven kunt u 

een afspraak maken met de heer 
C. van Nuland van de gemeente 
Bernheze. 

Gewijzigd vastgesteld bestem-
mingsplan, exploitatieplan, 
beeldkwaliteitsplan en besluit 
hogere waarden ‘Woningbouw 
de Erven’, Heesch 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend, dat 
de gemeenteraad op grond van 
respectievelijk artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening, artikel 12 
lid 4 Woningwet in zijn vergade-
ring van 1 februari 2018 het be-
stemmingsplan, het exploitatie-
plan ‘Woningbouw de Erven’ en 
het beeldkwaliteitsplan gewijzigd 
heeft vastgesteld. Tevens besloot 
het college van burgemeester en 
wethouders op grond van artikel 
110c van de Wet geluidhinder in 
zijn vergadering van 12 decem-
ber 2017 om voor enkele wonin-
gen in het plangebied van be-
stemmingsplan ‘Woningbouw de 
Erven’ een hogere grenswaarde 
vast te stellen.
inhoud: Het bestemmingsplan, 
het exploitatieplan, het beeld-
kwaliteitsplan en het besluit ho-
gere waarden zijn alle vier nodig 
om de nieuwe woonwijk met 
circa 408 nieuwe woningen te 
kunnen ontwikkelen. Het plan-
gebied van onderhavig bestem-
mingsplan is gelegen ten westen 
van de kern Heesch. Het plan-
gebied wordt in het noorden en 
oosten begrensd door woningen 
en diverse bedrijfsgebouwen. In 
het zuiden en westen grenst het 
plangebied aan het buitengebied 
van de gemeente Bernheze.
Het exploitatieplan is nodig voor 
het publiekrechtelijke kostenver-
haal en om nadere eisen te kun-
nen stellen aan de inrichting van 
de nieuwe wijk.
Zienswijzen: Tegen het ontwerp-
bestemmingsplan en -exploitatie-
plan zijn zienswijzen ingediend. 
In de nota van zienswijze is de 
reactie van de raad over de ziens-
wijzen opgenomen. Deze nota is 
als bijlage opgenomen bij het be-
stemmingsplan.
inzage: Het gewijzigd vastgestel-
de bestemmingsplan, exploitatie-
plan, beeldkwaliteitsplan liggen 
met ingang van 22 maart 2018 
gedurende zes weken (t/m 2 mei 
2018) op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis aan De Misse 
6 in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPWoningb-
DeErven-vg01). Het beeldkwa-
liteitsplan en het besluit hogere 
waarden zijn bijgevoegd bij die 
bestanden. Het exploitatieplan is 
via dezelfde website te benade-
ren, maar heeft een eigen identi-
fi catienummer: NL.IMRO.1721.
EPWoningbDeErven-vg01.
Beroep: Binnen de inzagetermijn 
kunnen belanghebbenden tegen 
het besluit tot gewijzigde vast-

stelling van het bestemmingsplan 
en het exploitatieplan, beroep in-
stellen bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Degene die be-
roep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen. Belanghebben-
den, aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten dat zij geen 
zienswijze tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan kenbaar hebben 
gemaakt, kunnen enkel tegen de 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp beroep instellen.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan en exploitatie-
plan treedt de dag na afl oop van 
de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op 
dit verzoek is beslist.
crisis- en herstelwet: Op dit be-
sluit is de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Dit houdt in dat 
de belanghebbende in het be-
roepschrift moet aangeven wel-
ke beroepsgronden hij aanvoert 
tegen het besluit. Na afl oop van 
de termijn van zes weken kun-
nen geen nieuwe beroepsgron-
den meer worden aangevoerd. u 
dient in het in het beroepschrift 
te vermelden dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is. De 
Crisis- en herstelwet is te raad-
plegen op 
www.wetten.overheid.nl.

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:
-  D. Steenbakkers heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het plaatsen van 
een propaangastank op het 
adres Donzel 21a, 5388PA 
Nistelrode.

-  Enexis B.V. heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het vervangen van een 
gasdrukregelstation nabij adres
De Ploeg 74, 5384 HP Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Vorstenbosch
- Derpt 7
 Plaatsen kozijn in bijgebouw
 Datum ontvangst: 13-03-2018
- Rietbeemden ong.kavel 4
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 15-03-2018

Nistelrode
- Korenstraat 6
 Voorgevel wijzigen en dak 

vervangen
 Datum ontvangst: 15-03-2018
- Kloosterhof/Loosbroekseweg 

sectie B 2064
 Verbouwen woning
 Datum ontvangst: 16-03-2018
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat 22
 Realisatie dakopbouw
 Datum ontvangst: 15-03-2018
Heesch
- Berliozstraat 25
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (huisvesten 
immigranten)

 Datum ontvangst: 15-03-2018
- Binnenweg 16a
 Oprichten woonhuis en uitrit 

aanleggen of veranderen
 Datum ontvangst: 18-03-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Nieuwe Erven 51
 Vestigen kinderdagverblijf/

handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening

 Verzenddatum: 12-03-2018
- Venhofstraat 2
 Verbouwen woning (aanpas-

sen draagmuur)
 Verzenddatum: 14-03-2018
- Schrikkelvenstraat 7
 Verbouwen woning
 Verzenddatum: 09-03-2018
- Vosbergstraat 9 en 11
 Ophogen percelen
 Verzenddatum: 13-03-2018
- Graafsebaan 13
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (huisvesten 
arbeidsmigranten)

 Verzenddatum: 14-03-2018
Nistelrode
- Langs de A50
 Realisatie geluidsmaatregelen
 Verzenddatum: 13-03-2018
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel KE02 en 

KE03
 Oprichten tweekapper
 Verzenddatum: 15-03-2018
Vorstenbosch
- Rietbeemden ong.
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 15-03-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Nistelrode
- Delst 13
 Plaatsen en bewonen tijdelijke 

woonunit
 Verzenddatum: 13-03-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
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PrOCedureS
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
u kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
u kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een 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 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. 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 voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten 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 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GeMeenTeBeriCHTen

Onderstaande omgevingsver-
gunning is ingetrokken. 
Dit besluit treedt daags na ver-
zending van het besluit in wer-
king.
Nistelrode
-  Achterstraat 31
 Verbouwen woning
 Verzenddatum: 13-03-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

uitgebreide procedure 

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

Besluit 
De volgende omgevingsvergun-
ningen is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afl oop van de beroepstermijn.
Heesch
- Grolderseweg 9
 Veranderen varkenshouderij 

en bouwen varkensstallen (re-
visie milieu en handelen met 

gevolgen beschermde natuur-
gebieden)

 Verzenddatum: 12-03-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbe-
sluit is genomen. 
Heeswijk-Dinther
- Koffi estraat 15

 Stillegging bouwwerkzaamhe-
den

 Verzenddatum: 13 maart 2018
Procedures 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BernHeZe.OrG

Schoonmaakdag Heesch 

De drie Jacht- en wildbeheer-
eenheden uit Bernheze, Heesch,
Nistelrode, aa en leygraaf heb-
ben samen de schoonmaakdag 
georganiseerd met deelname 
van andere verenigingen uit 
Bernheze.

De burgemeester en drie wet-
houders, wethouder Wijdeven, 
wethouder Van Moorselaar, wet-

houder Van Boekel, hebben zich 
afgelopen zaterdag met veel an-
dere natuurmensen ingezet om 
de sloten, bermen en perken te 
ontdoen van afval dat door an-
deren is achtergelaten.

De verenigingen die meegedaan 
hebben krijgen van de gemeente 
Bernheze een financiële onder-
steuning van € 10,- per lid dat 

meegeholpen heeft. 
De totale inzameling aan afval 
was ongeveer 900 vuilniszakken 
vol en nog grof vuil, totaal 22 m3.

De verenigingen en de bestuur-
ders hebben afgelopen zaterdag 
de handen flink uit de mouwen 
gestoken en een mooi resultaat 
behaald, ondanks de kou die ge-
trotseerd werd.

Genoeg te doen voor alle vrijwilligers Foto’s: Marcel van der Steen

WBE en de toppers die de kou trotseerden
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VerkieZinGSEVENT

Een voorstelronde van 30 seconden van de eerste vier personen op de lijst van de politieke partijen

gebruik 
je stem 
of 
je laat 
een ander 
regeren

Gerard van Dijk, voorzitter van de 
avond

Gepassioneerde politieke partijen met leden die weten waar ze over 
praten en die geen gebakken lucht verkopen, dat bleek uit de spontane 
reacties die ze moesten geven tijdens het VerkiezingsEvent. Een bijzonder 
gezellige avond, waar de aanwezigen ‘bijgeschoold’ werden over de 
redenen van de gemeenteraadsleden om bij de partij, waar ze lid van zijn, 
te willen horen.

De zwevende kiezers mochten vragen stellen
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

www.tipmooibernheze.nl
ga naar

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Sp stemmen op 21 maart
Op 21 maart is de kiezer aan het 
woord. In Bernheze kunnen ruim 
23.000 inwoners hun stem uit-
brengen (bron: CBS 1-1-2017). 
De SP staat de komende vier jaar 
weer klaar voor de inwoners van 
Bernheze. Zoals u dat van de SP 
gewend bent. Actief, solidair, 
eerlijk en belangeloos zetten de 
SP-ers zich in. Niet alleen in de 
raadszaal, maar zeker daarbui-

ten. Actief naar de mensen toe 
die contact zoeken met de SP. 
Het gaat bij de SP altijd om de 
mensen. Luisteren naar de men-
sen en dan plannen uitvoeren. 

Om een paar voorbeelden te 
noemen: de componistenwijk in 
Heesch, het Plein 1969 in Hees-
wijk-Dinther en het Dorpsplein 
van Loosbroek. Maak 21 maart 
gebruik van uw stemrecht! Zorg 

dat de SP een sterke partij blijft 
in de gemeenteraad. Dan kan de 
SP het verschil maken. Er gaan 
goedkope huurhuizen komen. 
We zorgen goed voor iedereen 
die zorg nodig heeft. Het zorg-
geld inzetten en niet oppotten! 
Bernheze blijft zelfstandig. 

We beslissen zelf en worden 
geen vijfde wiel aan de wagen 
van Oss of Den Bosch.

Woensdag 21 maart SP stemmen

op woensdag 21 maart zijn de stembureaus in Bernheze open, in totaal 
veertien stuks. Stem op de Sp als u een zelfstandige gemeente wilt houden. 
Maar de Sp wil ook de zorg aan ouderen, gehandicapten en zieken verbe-
teren. Geen eigen bijdrage in de WMo meer. Meer uren hulp voor mensen 
die hulp nodig hebben. Er worden goedkope huur- en koophuizen gebouwd. 
Desnoods gaat de gemeente zelf bouwen. Geld en grond genoeg! 

Rein van Moorselaar, lijsttrekker SP Bernheze.

Hoe werkt het?
Heb je een werkende DigiD? En 
alle gegevens bij de hand die no-
dig zijn voor de aangifte? Dan 
kun je terecht bij het Belasting-
café. Je vult jouw belastingfor-
mulier zelf in. Als je hierbij fiscale 
vragen hebt kunnen de vrijwilli-
gers jou op weg helpen. Vooraf 
aanmelden is gewenst, dan ben 
je zeker van assistentie.

Deze service is bestemd voor 
particulieren, niet voor onderne-
mers of zzp’ers. Je kunt gebruik 
maken van je eigen laptop of 
tablet, of van een computer van 
de bibliotheek. 

Wanneer en waar?
Het Belastingcafé is op de vol-
gende vier data in de bibliothe-
ken van Nistelrode en Heesch:
dinsdagmiddag 27 maart van 
15.00 tot 17.00 uur in biblio-
theek Nistelrode
donderdagochtend 12 april van 
9.00 tot 12.00 uur in bibliotheek 
Heesch
donderdagavond 19 april van 
19.00 tot 21.00 uur in biblio-
theek Nistelrode
donderdagochtend 26 april van 

9.00 tot 12.00 uur in bibliotheek 
Heesch 

aanmelden of vragen
Wil je je aanmelden voor het Be-
lastingcafé? Dat kan via 
www.bibliotheekbernheze.nl of 
aan de balie in de bibliotheek.
Heb je een vraag? 
Neem dan contact op via 
contactnistelrode@nobb.nl

Belastingcafé Bernheze is een 
initiatief van de Bibliotheek 
Bernheze in samenwerking met 
ONS welzijn, KBO Nistelrode en 
KBO Heesch.

Belastingcafé 
Bibliotheek Bernheze
Gratis hulp bij belastingaangifte 2017

BERNHEZE - De blauwe envelop verdwijnt, de belastingaangifte 
blijft. Tegenwoordig vul je de aangifte digitaal in. Ben je digitaal 
vaardig, maar kun je als het op belastingen aankomt wel wat on-
dersteuning gebruiken? Dan ben je van harte welkom bij het Belas-
tingcafé!

‘Bedankt voor uw stem’

Ben jij ook D66? laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

Feit is dat de coalitie nu een te 
groot machtsblok vormt ten op-
zichte van de oppositie en dat 
deze partijen elkaar geen pijn 
willen doen. De verhouding in 
de gemeenteraad op dit moment 
is zestien coalitieleden tegen vijf 
oppositieleden; hierdoor is er 
voor de oppositie weinig eer te 
behalen. Goede ideeën komen 
natuurlijk niet alleen van de coa-

litie. De inbreng van de oppositie 
wordt nu te vaak aan de kant ge-
schoven of de coalitie komt enige 
tijd later met hetzelfde voorstel 
alleen in een ander jasje. Hier-
door wordt ook elke vorm van 
discussie onmogelijk. En dit laat-
ste bedoelt het artikel in de krant 
met saai.

Wij willen dit voor de komen-

de jaren graag veranderen. Het 
moet voor een goed idee niet 
uitmaken van wie het afkomstig 
is. Wij hopen dan ook dat dit de 
komende vier jaar mede door uw 
stemgedrag anders gaat.

Mocht u dus nog niet gestemd 
hebben, dan rest mij de kreet: 
Voor meer kleur in de politiek: 
stem Blanco. 

Ga toch stemmen

Vandaag is de dag dat u kunt stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Heeft 
u nog niet gestemd als u dit leest, de stembureaus zijn vandaag, 21 maart, 
tot 21.00 uur open. als u al wel hebt gestemd dan hopen wij dat u de juiste 
keuze heeft gemaakt en dat er over vier jaar niet weer een artikel in het Bra-
bants Dagblad verschijnt onder de kop ‘Het is saai in Bernheze en dat gaat 
stemmen kosten’. 

Willem van Lanen, voorzitter Politieke Partij Blanco.

Je kunt gebruik maken van je eigen laptop, 
of van een computer van de bibliotheek
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Met een enthousiast CDA-team 
hebben we afgelopen weken 
campagne gevoerd en onze be-
langrijke punten naar voren ge-
bracht: een goed woon-, werk- 
en leefklimaat. 

Daarbij hebben wij vele enthou-
siaste reacties ontvangen. Samen 

met de inwoners van alle dorpen 
zullen wij ook de komende jaren 
werken aan een mooie toekomst 
voor Bernheze. Er zijn kansen 
voor recreatie en toerisme, we 
hebben aandacht voor zorg en 
welzijn, lopende projecten ma-
ken we af en we hebben aan-
dacht voor de veranderingen in 

het buitengebied. We bouwen 
huizen voor jong en oud. 

Bedankt, en nu weer verder met 
ons werk! 

CDA Bernheze: Samen wonen, 
Samen werken en Samen leven 
in Bernheze.

CdA Bernheze bedankt 
u voor uw stem!

als lijsttrekker van de grootste politieke partij, cDa Bernheze, wil ik alle 
mensen die op ons gestemd hebben op 21 maart hartelijk bedanken! als ik 
dit schrijf is de uitslag van de verkiezingen nog niet bekend. Toch heb ik alle 
vertrouwen in een positief resultaat. 

Peter van Boekel, lijsttrekker CDA Bernheze

inFOrMATie VOOr de kernen

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

ik in de politiek
Trots meld ik dat onze kinderen en kleinkinderen in Heesch wonen, werken, 
opgroeien, naar school gaan, et cetera. In Heesch is de laatste jaren al veel 
veranderd. De komende jaren staan hier de herinrichting van de Graafse-
baan, de woningbouw op De Erven (circa 450 woningen) de afronding van 
de herstructurering Hildebrandstraat, de afronding van de herinrichting van 
’t Dorp en nog veel andere projecten op stapel. Werkgelegenheid zal toe-
nemen met de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Vismeerstraat en 
straks de realisatie van bedrijventerrein Heesch West.

Alle Bernhezer projecten vereisen aandacht en, vaak na zorgvuldige belan-
genafwegingen, keuzes. Niet altijd kunnen we het iedereen naar de zin ma-
ken. Denk aan de bomen in ’t Dorp: behouden, verplaatsen of vervangen?

Ik ben politiek actief omdat ik wil bijdragen aan een 
gezonde en veilige leefomgeving. Oók voor mijn kin-
deren en kleinkinderen. Die ‘kleintjes’ moeten veilig 
kunnen fietsen, er moet genoeg speelruimte zijn, en ze 
moeten later een fijne werkplek hebben. Door nu poli-
tiek te bedrijven help ik actief mee aan de vorming van 
een samenleving waarin zij veilig en prettig opgroeien, 
zodat zij later óók trotse Heeschenaren zijn. Raadslid 
zijn geeft mij (mede) hierdoor voldoening!

Frans van de Ven, raadslid Lokaal.

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

”

De VVD-Bernheze wil alle inwo-
ners die gekozen hebben voor 
onze partij alvast van harte bedan-
ken voor hun stem. En heeft u nog 
niet gestemd, doe dat toch nog 
snel even en stem dan bij voorkeur 
op de VVD, lijst 6.

Na 21.00 uur gaan de stembu-
reaus de stemmen tellen en het 
aantal uitgebrachte stemmen per 
partij doorgeven aan de kiescom-
missie op het gemeentehuis. De 
burgemeester zal dan tussentijds 
de voorlopige resultaten bekend 
maken. Veel later op de avond 
zullen alle zeven partijen weten 
hoeveel van de 23 beschikbare 

raadszetels aan hen zijn toebe-
deeld.

Het zal weer een spannende 
avond worden, een avond van 
vreugde of verdriet.
De VVD-Bernheze heeft goede 
hoop dat de kiezers onze partij 
een mooie avond zullen bezor-
gen. En heeft u misschien inte-
resse om deel te nemen aan de 
lokale politiek, dan bent u zeker 
welkom bij de VVD!

Vragen of opmerkingen? 
info@vvdbernheze.nl

www.vvdbernheze.nl

VVD: Bedankt voor uw 
stem

Vandaag, woensdag 21 maart als deze 
krant verschijnt, heeft u misschien inmid-
dels al gestemd op de politieke partij van 
uw voorkeur. En heeft u dat nog niet ge-
daan, dan roepen wij u op om dat alsnog 
te doen. De stembureaus zijn namelijk tot 
21.00 uur geopend.

Jack van der Dussen, lijsttrekker VVD-Bernheze

De groendepots zijn open op 
woensdag van 13.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 8.30 tot 
14.00 uur.

Houd rekening met het volgende:
- De actie geldt zolang de voor-

raad strekt
- Je mag maximaal twee kubie-

ke meter per keer meenemen
- Je moet de compost zelf la-

den, neem zelf een spade of 
iets dergelijks mee.

Compostactie 

BERNHEZE - Je kunt nog gratis compost ophalen bij de groende-
pots bij firma Dijkhoff aan de lariestraat 25, 5473 VK in Heeswijk 
Dinther en bij firma van Schaijk, Berghemseweg 13 5388 ZG in Nis-
telrode.

Vandaag is de dag dat u kunt stemmen
voor de nieuwe gemeenteraad. 

Heeft u nog niet gestemd, 
de stembureaus zijn vandaag, 
21 maart, tot 21.00 uur open.
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Tekst?

WiJ kieZen... Zie oplossing pagina 42

Te kOOP

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

kreTACArBOnAde 
€ 4,70 per 500 gram. 
nOOTHAM GeGAArd 
€ 4,80 per 500 gram. 
Slagerij Bert van Dinther. 
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl

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

dAGeliJkS VerS
GePlukTe TulPen
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

AAnGeBOden

HeB Je AuTiSMe/AdHd en 
Wil Je een STOere SPOrT 
uiTPrOBeren? 
Volg dan een proefles kanovaren 
op 26, 31 maart, 4 of 7 april.
Meer info via 
info@wavebegeleiding.nl

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

uW leVenSVerHAAl/
GeBeurTeniS/reiS OP 
PAPier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PrOBleMen MeT uW HOnd?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

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

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

GeVrAAGd

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

leGe CArTridGeS 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

COMPleTe inBOedelS
Gebruikte eiken meubelen
Barok en antiek. 
Tel.: 06-21839778.

Te Huur

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

eVeneMenTen

Zondag 25 maart organiseert CV 
de Heikneuters haar jaarlijkse 
MeGA VlOOienMArkT 
in en rond de Beckart, Oude 
Lieshoutseweg 7 Nijnsel, Sint-
Oedenrode. Open van 10.00 tot 
14.00 uur. Entree € 2,-.

kOFFerBAkVerkOOP 
Gilde BOekel
Zondag 23 september 
van 9.00 tot 15.00 uur op 
evenemententerrein Waterval 3a
www.agathagilde.nl.

mooiBernhezertjes

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

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

le
n

oplossing
vorige week:
Mark Geurts
uit Heesch

Winnaar:
Marlies Nederkoorn
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Muziekinstrumenten  
 

X B S L W P C X Z V H M 

X O T R O M B O N E U U 

J M W A S B O R D R L P 

F I P I A N O E D H F E 

H Y D E L Q I S L E C H 

X M O V I J A Y C T P W 

M D S I D B B C Q W S U 

M R C J W S H G P X G D 

T P T R E K Z A K Y T O 

K L A A B M Y C I J T V 

P R A H U V L E U G E L 

C R A A T I G Z Z A J X 
 

 

Basdrum, cymbaal, harp, jazzgitaar, piano, trekzak, trombone, vleugel, wasbord. 

Zoek: BaSDruM, cyMBaal, Harp, JaZZGiTaar, piaNo, 
TrEKZaK, TroMBoNE, VlEuGEl, WaSBorD.

WOOrdZOeker: 

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

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

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

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

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

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

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

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

Website over mens, 
dier en natuur in de maashorst

www.meermaashorst.nl
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bernheze bouWt

NISTELRODE - De oude, verbouwde 
krukboerderij van de familie de lorijn is 
niet meer, een brand zorgde dat er niets 
over bleef van het mooie huis met de 
rieten kap. 

Toch is de trieste blik al snel verdwenen, 
want Dijkhoff heeft het puin bijna ver-
werkt. Hierna is het weer vooruit kijken 
naar wat er gaat komen. 
Het zal een bijzonder landhuis in oud-En-
gelse stijl zijn, met een nostalgisch ka-
rakter, waarvoor de opdracht al gegeven 
is. Nadat alle procedures gevolgd zijn, 
zal de bouw al snel een startsein krijgen.

dijkhoff heeft de klus 
al bijna geklaard

Eerst ruimen, dan weer bouwen
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In mijn vorige column vertelde 
ik al dat veel mensen het 
lastig vinden om een goede 
keuze in meubels te maken, 
dat geldt ook voor een keuken. 
Een belangrijke beslissing 
moet je nemen, natuurlijk 
wil je dat hij er mooi uitziet, 
dat hij past in de ruimte en 
voorzien is van alle praktische 
kookgemakken. Zo is het 
bijvoorbeeld makkelijk dat 
het spoelgedeelte langs de 
vaatwasser zit en daarnaast 
dan weer het kookgedeelte 
zodat je niet met je kokend 
hete pan te ver hoeft om deze 
af te gieten. 

Om met u mee te denken 
hebben wij daar onze 
specialisten voor in huis. En 
daarnaast hebben we een heel 
mooi 3D teken-programma 
waarbij de keuken getekend 
wordt terwijl u in gesprek 

bent. Samen 
maken we een 
mooi ontwerp 

dat geheel naar 
uw wens is. 

In onze 

showroom, waar de laatste 
weken hard gewerkt is aan de 
nieuwste opstellingen, vindt 
u de allernieuwste trends. 
We zien naast het nog altijd 
populaire hoogglans wit veel 
donkere keukens bijkomen. 
Zwart/antraciet, strak of juist 
met een mooie houtstructuur.

En als we kijken naar 
keukenapparatuur is de 3 in 
1 quooker kraan, een kraan 
die ook kokend water geeft, 
erg populair en handig om 
bijvoorbeeld thee en pasta te 
maken. Een 3 in 1 een kraan 
hebben we al vanaf € 799,- 
compleet met een boiler.

Ook een van de nieuwste 
ontwikkelingen is de 
inductiekookplaat met 
geïntegreerde ontluchting, 
zodat er geen afzuigkap meer 
in het zicht hoeft te komen. 
Al deze ontwikkelingen zijn 
natuurlijk te zien in onze 
showroom.

De volgende keer vertel ik 
u graag wat meer over onze 
slaapkamerafdeling. 

Column Albertine

bent. Samen 
maken we een 
mooi ontwerp 

dat geheel naar 
uw wens is. 

In onze 

Keukens!

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

bernheze bouWt

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

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

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Gereedschap over? Geef het een 
tweede leven in de derde wereld!
Inzamelingsactie vanuit parochie De Goede Herder

Met gerecycled gereedschap 
helpt zij startende ondernemers. 
Zo krijgt jouw oude gereedschap 
een tweede leven en geef je de 
mensen daar een toekomst. Wie 
in Geffen, Heesch, Nistelrode, 
Nuland, Vinkel of Vorstenbosch 
woont kan vanaf 19 maart over-
bodig of verouderd gereedschap 
inleveren bij de plaatselijke kerk 
van de parochie De Goede Her-
der. Als materialen te groot zijn 
om mee te nemen kan het bij jou 
thuis worden opgehaald. 

De actie is gestart op maandag 
19 maart omdat dat de feestdag 
van Sint Jozef is. Volgens de Bij-

bel heeft Jezus van hem het be-
roep van timmerman geleerd en 
deelt hij zo met ons de dagelijkse 
inspanning en voldoening die je 
uit werk kunt halen. Het hebben 
van betaalde arbeid betekent 
niet alleen dat je een inkomen 
hebt, maar dat je je ook erkend 
voelt als burger in onze maat-
schappij. 

Met jouw oude gereedschap 
bied jij mensen in de Derde We-
reld toegang tot betaald werk en 
zo de kans tot zelfontplooiing 
en de mogelijkheid een zinvolle 
bijdrage te leveren aan de sa-
menleving. De inzamelingsactie 

duurt tot 1 mei, de Dag van de 
Arbeid. 

Voor meer informatie bel met 
0412-451215 of stuur een mail 
naar a.bergsma@parochiedgh.nl.

uDEN – Solidariteitswerkplaats uden en omgeving biedt praktische ontwikkelingshulp door het inza-
melen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. 

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

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

HEESWIJK-DINTHER - Noortje Krol en partner Nico Miedema zijn twee jonge ondernemers die samen 
met de ouders van Noortje, vader Gerard en moeder Sjan, een maatschap vormen. Samen runnen ze een 
grote moderne rundveehouderij aan de liniedijk in Heeswijk-Dinther. Een familiebedrijf met 250 koeien 
en kalveren. op het gebied van duurzame energie hebben ze grote plannen waar ze ook inwoners van 
Heeswijk-Dinther in willen betrekken en van mee willen laten profiteren. Samen met BEco, de Bernhezer 
Energie coöperatie, gaat er duurzame energie, 100% groene stroom, geproduceerd worden. 

Sinds drie maanden zijn Noor-
tje (32) en Nico (34) de trotse 
ouders van een mooie doch-
ter, Roos. “Die willen we in een 
wereld kunnen zien opgroeien 
waarin we niet zelf al alles heb-
ben opgemaakt en vervuild. We 
moeten bewust met alle schaarse 
bronnen omgaan”, zeggen de 
jonge ouders. Ook bij Noortje 
en Nico gaat het vaak over ener-
gie. “We willen energieneutraal 
worden. Een eerste stap is min-
der energie gebruiken, onder an-
dere door warmteterugwinning 
tijdens het melken en voorkoe-
ling van de melk. Maar het blijft 
ook gewoon opletten en bewust 
omgaan met energiegebruik. Bij 
die verduurzaming past ook be-

wustwording omtrent dierenge-
zondheid, terugdringen van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en zuinig watergebruik.” 

Energieproject
Om energieneutraal te worden 
gaat er stevig geïnvesteerd wor-
den in het opwekken van eigen 
groene stroom. Meer dan 600 
zonnepanelen zullen dit jaar op 
de daken van de stallen gelegd 
worden. “De groene stroom die 
daarmee wordt geproduceerd 
hebben we zelf niet allemaal 
nodig”, zegt Nico. “Die komt 
beschikbaar voor inwoners van 
Heeswijk-Dinther”, vult Noortje 
aan. “Er is dus ruimte voor in-
woners in de omgeving om ook 

panelen te leggen op ons dak. 
En dat levert niet alleen groene 
stroom op, maar ook geld voor 
de deelnemers. Dit is mooi voor 
degenen die zelf geen panelen 
willen of kunnen leggen.” 

Doe mee en kom 27 maart om 
19.30 uur naar CC De Wis in 
Loosbroek
Dat is de oproep van Noortje en 
Nico. “We vinden het ontzet-
tend mooi als we de ruimte op 
ons dak die we toch hebben, ter 
beschikking kunnen stellen voor 
duurzame energie. Dat kan door 
met BECO samen te werken en 
met mensen uit onze omgeving 
die deze groene energie ook lo-
kaal afnemen, geweldig toch?”

Jonge agrarische ondernemers gaan 
voor groene duurzame energie

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

 Familie Krol  Foto: Jan Gabriëls

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Laad-palen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Wat wil dat zeggen? De 
Waaistap is een agrarisch bedrijf 
van de familie Krol aan de Linie- 
dijk in Heeswijk-Dinther. Een 
deel van haar dak is beschikbaar 
voor 623 zonnepanelen. De 
postcode is 5473. De overheid 

heeft bepaald dat iedereen die 
onder dezelfde postcode valt en 
de postcodegebieden die daar 
tegenaan liggen mee kunnen 
doen aan energieprojecten. Be-
woners in die gebieden kunnen 
persoonlijk meedoen en daar 
dan met een of meer zonnepa-
nelen mede-eigenaar van zijn. 
Daar staat tegenover dat vijftien 
jaar lang de energiebelasting 
door de overheid terugbetaald 
gaat worden, waardoor het ook 
financieel interessant is. Aan het 
initiatief bij De Waaistap kunnen 

naast bewoners met postco-
de 5473 ook bewoners met de 
postcodes 5384, 5388, 5471, 
5472, en 5476 meedoen. Deze 
postcodes samen vormen dan de 
zogeheten postcoderoos. Het is 
mogelijk om nu al zonnepanelen 

te reserveren. De zonnedelen 
worden op volgorde van aan-
vraag toegekend. 

BECO informeert je over de mo-
gelijkheden op dinsdag 27 maart 
om 19.30 uur in CC De Wis in 
Loosbroek. 
Ga voor meer informatie en om 
deel te nemen naar 
www.buurkracht.nl/beco/
dewaaistap of 
www.bernhezerenergie.nl/
postcoderoos of mail naar klan-
tenservice@bernhezerenergie.nl.

Geen dak maar wel eigen 
energie van zonnepanelen 
bij BeCO

BERNHEZE - BEco, de Bernhezer Energie coöperatie heeft een mooi 
aanbod voor iedereen die zelf energie wil opwekken maar geen ge-
schikt dak heeft voor zonnepanelen. Je kunt nu deelnemen aan een 
postcoderoos. 

BECO informeert je over de 
mogelijkheden op dinsdag 27 maart 

om 19.30 uur in CC De Wis
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Begin dit jaar kregen de vijf be-
drijven in de gemeente Bernhe-
ze, te weten Heerkens Groente & 
Fruit BV, Bouwbedrijf Gebrs. van 
Herpen BV, Lunenburg Events & 
More, Van de Rakt Timmerwer-
ken BV en Machinaal Timmerbe-
drijf Van Heertum BV, te horen 
dat aan hen SDE-subsidie werd 
toegekend, in het kader van het 
stimuleren van duurzame ener-
gieopwekking.
Via de gemeente Bernheze wer-
den deze vijf SDE-aanvragen 
gecoördineerd, waarbij Ralf Klop 

van Groen en Groei een grote 
bijdrage leverde bij de subsidie-
aanvragen. De subsidietoeken-
ning betrof in totaal bijna 3.000 

zonnepanelen, goed voor een 
totale energieopwekking van 
670 MWh per jaar. Ter vergelij-
king, dit is voldoende stroom om 
ruim 190 huishoudens een jaar 
lang van stroom te voorzien.

De gemeente Bernheze heeft de 
ambitie om in 2030 een energie-
neutrale gemeente te zijn. Om 
deze ambitie te bereiken moeten 
inwoners, bedrijven, verenigin-
gen en gemeente in 2020 30% 
van hun elektriciteit duurzaam 
opwekken en het energiever-
bruik fors verminderen. 
Andere bedrijven, met groot-
verbruikaansluiting, kunnen hier 
ook gebruik van maken. 

Zij kunnen zich melden bij de co-
ordinator duurzaamheid van de 
gemeente Bernheze Christianne 
Derikx via c.derikx@bernheze.org.

‘Zon op de bedrijven in Bernheze’
BERNHEZE - Vijf bedrijven in Bernheze kregen subsidie toegekend voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Wethouder rien Wijdeven kwam deze grootverbruikers bij Van de rakt Timmerwerken BV bedanken 
voor hun deelname aan het project, want vaak doet goed voorbeeld goed volgen. Een goede stap om de 
ambitie te verwezenlijken om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn.

V.l.n.r.: Remco van Tilburg, Corlix Van de Rakt, Juriën Van de Rakt, Rien Wijdeven, Edward Van Heertum, 
Margareth Van de Rakt, Rianne Van Heertum en Peter van Tilburg

‘Voor niets gaat de zon op’

ambitie 2030 
energieneutrale 
gemeente
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Pinksterfeesten nistelrode: Van 
sponsorronde naar vrijwilligers

Een duidelijke takenlijst is nodig 
voor alle vrijwilligers die, vari-
erend van één uur tot tien uur, 
hun inzet willen leveren. De or-
ganisatie van Pinksterfeesten 
Nistelrode is overal blij mee. 
‘Vele handen maken licht werk’ 
is hiervoor het meest bijpassen-
de spreekwoord.

Van sjouwer tot gastvrouw/-heer
“We hebben nogal wat han-
den nodig”, zegt Rob Geurts, 
voorzitter en aanspreekpunt 
van de commissie vrijwilligers. 
“We krijgen vaak verenigingen 
of stichtingen die van ons een 
vrijwilligersbijdrage per persoon 
krijgen voor de geleverde hulp. 
Zo steunen onze sponsors indi-

rect ook de verenigingen, dat 
is dus ook nog maatschappelijk 
verantwoord.”

Er zijn veel verschillende taken
Op zaterdag wordt er opge-
bouwd en op deze dag worden 
vlaggen over de straat gehan-
gen, alle spullen worden uit de 
opslag gehaald die verdeeld 
worden over het terrein, de tas-
jes voor de Pinksterloop worden 
gevuld en dan wordt de Pinks-
terloop zelf opgebouwd. 
Daarvoor zijn weer verkeersre-
gelaars nodig. Op de dagen zelf 
is het leuk om op het terrein zelf 
te helpen, zoals bij de luchtkus-
sens, manusje van alles en hand- 
en spandiensten. 

Rob sluit af: “Wij horen graag 
via info@pinksterfeestennistel-
rode.nl of vrijwilligers bij onze 
gezellige organisatie aan willen 
schuiven tijdens deze dagen! Dit 
kan voor een uur zijn of voor 
alle dagen. Wij zijn blij met alle 
hulp.”

Meer informatie: 
www.pinksterfeestennistelrode.nl

NISTELRODE - “Wij willen alle ondernemers, waar we afgelopen maanden kwamen, geweldig bedan-
ken voor de sponsoring, maar ook voor hun gastvrijheid”, begint de organisatie, blij dat zij het evene-
ment weer kunnen gaan organiseren. De organisatie is bijna klaar met de sponsorronde en inmiddels 
zijn ze op zoek naar vrijwilligers om ook de taakverdeling weer rond te krijgen. 

VORSTENBOSCH -  Stichting 
opkikker heeft meer dan 2.500 
kind-ambassadeurs in de leef-
tijd van 7 tot en met 18 jaar 
oud. Deze kinderen genoten in 
het verleden samen met hun fa-
milie van een opkikkerdag. 

Hierdoor kunnen ze als geen 
ander beschrijven welke waarde 
een Opkikkerdag heeft. Stichting 
Opkikker vraagt de kinderen, die 
in veel gevallen nog steeds ziek 
zijn, of zij kind-ambassadeur 
willen zijn. De kinderen kunnen 
zelf, op een vrijblijvende manier 
invulling geven aan deze unieke 
functie. Deze invulling varieert 
van het verzamelen van mobiel-
tjes en het organiseren van een 
sponsorloop tot het verkopen 
van lootjes en het geven van een 
spreekbeurt.

Zondag 25 maart is er een Good-
will Tour georganiseerd door 
Motorclub De Ketel uit Vorsten-
bosch. Een motortoertocht van 
200 km (Alleen op GPS beschik-

baar). De opbrengst van deze 
motortourrit gaat geheel naar 
Stichting Opkikker. We rekenen 
op een groot aantal motorrijders 
voor deze mooie rit.
Inschrijven kan van 9.00 tot 
11.00 uur bij Bar de Ketel. De 
kosten zijn € 6,- , incl. één con-
sumptie. De opbrengst komt 
geheel ten goede van Stichting 
Opkikker.

Goodwill tour voor 
Stichting Opkikker

Helpen bij de luchtkussens Inschrijvingen mee bemannen

Hand- en spandiensten

Verkeersregelaars of bouwhekken neerzetten
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AAn het werk
Word ook krantenbezorger in Heeswijk-Dinther!Word ook krantenbezorger in Heeswijk-Dinther!

’s Ochtends maak ik in alle rust 
mijn ronde met de krant en 

geniet van mijn dagelijkse portie 
beweging. Thuisgekomen,

alle abonnees weer tevreden, 
eerst zelf even de krant lezen. 

Dit is voor mij de 
ideale start van de dag!”

Linda 
Krantenbezorger

• Prima verdienste
• Een wijk bij jou in de buurt
• Gratis de krant lezen
• Gemiddeld 1 tot 1,5 uur per
 dag (maandag t/m zaterdag)
• Minimum leeftijd 18 jaar

Meer informatie en aanmelden krantenbezorgen.nl
of bel met  06-51357050

AD, BD, ED, BN de Stem, Trouw, Volkskrant,
Parool, FD en DS

Cereslaan 13  -  5384 VT Heesch
administratie@mostako.nl  -  www.mostako.nl

GezoCHT:

Constructiebankwerkers
Lassers Mig/Mag

Montage medewerkers
Leerling of ervaren

Voor meer informatie:
Huub v.d. Hurk, 0412-459400

Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

gezocht:

duizendpoot Jr. m/v 

voor de weekenden en vakantieperiode.

 

nieuwsgierig? 
info@orangerievantilburg.nl

• je moet zin hebben om teamspeler te worden
• je moet kunnen presteren in een geweldige omgeving 
• je moet tegen humor kunnen
• je moet onze gasten een gastvrij gevoel geven
• je moet het leuk vinden om te werken
• je moet willen weten wat kwaliteit en service is
• je moet niet gebonden zijn aan winterslaap
• je moet vooruit willen

bezorgers meld je aan!

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

vraag naar Heidi of rian.

WiJ ZOeken Per direCT een BeZOrGer 
VOOr OnderSTAAnde WiJk

HeeSWiJk-dinTHer
Windberg, Essenburgh, Schuurakker, Mariëngaard, de 
Streepen, het Geleer, De Schans, Nieuwlandsestraat, 
Hoendersteeg, het Geerke, de Bariks en de Passie
ongeveer 270 adressen.

Tevens zijn wij op zoek naar

invalkrachten
Help jij ons uit de nood in jouw eigen kern 

bij afmeldingen door ziekte of vakantie?
Meld je vrijblijvend aan...
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korfbalvereniging Altior speelt voor Sinterklaas
Multikorf voor elke basisschool in Heeswijk-Dinther

Omdat ze bewegen in het al-
gemeen belangrijk vindt, maar 
zeker ook ter promotie van hun 
sport is korfbalvereniging Altior 
uit Heeswijk-Dinther enige tijd 
druk doende geweest om geld bij 
elkaar te sprokkelen voor de aan-

schaf van drie multikorven. Dat 
zijn veelzijdige speelpalen met op 
vier verschillende hoogtes kleur-
rijke kunststofkorven. Ideaal om 
kinderen, welke lengte ze ook 
hebben, lekker te laten ballen en 
dé manier ook om diezelfde kin-

deren kennis te laten maken met 
korfbal. 

Van meet af aan was het dan 
ook niet de bedoeling om deze 
korven op het terrein van de 
club te plaatsen, maar te done-

ren aan de drie basisscholen in 
Heeswijk-Dinther. “We hebben 
deelgenomen aan de Rabobank 
Clubkas Campagne, geld inge-
zameld via een klantenactie bij 
COOP supermarkt en we hebben 
een financiële bijdrage gehad van 
de gemeente Bernheze”, vertelt 
Altior bestuurslid Francis Collart. 
Genoemde was bij elkaar genoeg 
voor de aanschaf. 
Altior benaderde de scholen met 
de vraag of zij een dergelijke 
speelpaal wilden en het behoeft 
natuurlijk geen lang verhaal dat 
Het Mozaïek, De Bolderik en ’t 
Palet enthousiast waren én zijn. 
De drie directeuren, maar ook 
enkele kinderen van alle scholen, 
bestuursleden van Altior, verte-
genwoordigers van Rabobank en 
een afgevaardigde van COOP 

supermarkt waren afgelopen 
week van de partij tijdens de offi-
ciële overdracht van de multikorf 
bij ’t Palet. De korfbalvereniging 
trakteerde iedereen op slagroom-
taart en naast de speelpalen kre-
gen alle directeuren ook een korf-
bal uitgereikt. In een fontein van 
confetti mochten de aanwezige 
kinderen even later proberen om 
de bal door een van de mandjes 
te gooien. Francis: “We hopen 
dat de korven veel gebruikt gaan 
worden en dat kinderen het zo 
leuk vinden dat zij zich bij onze 
club aansluiten. Zij mogen drie 
keer gratis mee trainen”.

Korfbalvereniging Altior behoort 
met 230 leden tot de grootste 
dameskorfbalclubs van Brabant. 
Acties zoals het schenken van 
deze palen, is niet het enige wat 
gedaan wordt om de club ge-
zond te hebben en houden. “We 
zijn doende met het ontwikkelen 
van een korfbalclinic en aan het 
kijken of op termijn ook jongens 
welkom zijn”, meldt Collart. Tot 
het moment dat het zover is, 
kunnen die jongens, net als de 
meisjes, al lekker een balletje 
gooien op het schoolplein.

HEESWIJK-DINTHER - op initiatief van korfbalvereniging altior uit Heeswijk-Dinther en dankzij de 
rabobank clubkas campagne, de plaatselijke coop supermarkt en een financiële bijdrage van de ge-
meente Bernheze werden afgelopen week bij basisschool ’t palet, De Bolderik en Het Mozaïek een mul-
tikorf geplaatst. Na loting vond de overdracht in een feestelijke sfeer plaats bij eerstgenoemde school, 
in het bijzijn van vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en een aantal kinderen, compleet met 
slagroomtaart en confettikanonnen. 

Altior trakteerde voor alle hulp en ter promotie van hun vereniging 
 Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Netty van Lieshout

Ideaal om kinderen, 
welke lengte ze ook hebben, 

lekker te laten ballen
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recreatieve mini driekamp groot succes

Bijna 70 turnsters en turners 
streden, ingedeeld op leeftijd en 
niveau, in 16 teams om de eerste 
prijs. Vele belangstellenden heb-
ben kunnen genieten in sporthal 
Bernrode van mooie oefeningen.

In de jongste leeftijdscategorie, 
de vijf-, zes- en zevenjarigen, 
ging de eerste prijs naar het 
team met Zoë van den Boom, 
Dieke van Grinsven, Lin van 
Hout, Renske van de Ven en 

Jasper Verwer. De tweede prijs 
ging naar Fieke van Gerwen, 
Saar Kuijpers, Lise Snelders en 

Bo Verbruggen en ook de derde 
prijs ging naar een team van Si-
ne-Cura met daarin Lise van Ale-
beek, Fleur Dijkhoff, Karlijn van 

de Hurk, Rosa Kemps en Mirthe 
van der Schoot. Bij zeven-, acht- 
en negenjarigen ging de eerste 
prijs naar het team van Iris en 
Kristel Cuperus, Isa Kemps en 
Lynn Reuvers en Riva Bos. In de 
twee hogere leeftijdscategorieën 
ging de eerste prijs naar teams 
van GVG Geffen.

De organisatie kijkt terug op een 
geslaagde dag en bedankt alle 
vrijwilligers en trainsters.

GEFFEN/HEESWIJK-DINTHER - afgelopen zondag werd voor het eerst in jaren weer een recreatieve 
mini driekamp gehouden. Dit op initiatief van turnvereniging Sine-cura en gymnastiekvereniging  
Geffen. Bij een mini driekamp wordt er door een team van vier of vijf turnsters/turners geturnd op de 
onderdelen brug, balk en vloer waarbij net als in de wedstrijdturnsport de hoogste drie scores per on-
derdeel meetellen voor het teamresultaat.

turnen

HEESCH - Zaterdag 17 maart 
speelde Slamdunk ‘97 X14 1 
een uitwedstrijd tegen de num-
mer twee van de competitie. 
Het team van oBc ging meteen 
goed van start en pakte de voor-
sprong. 

Na een aantal minuten scoorde 
Slamdunk en begon ze wat be-
ter in de wedstrijd te komen. Het 
tweede kwart werd er heel goed 
gespeeld en liepen de aanvallen 
over links zeer goed. Jelle was 
goed op schot, ruststand 37-18. 
In het derde kwart kwamen Ra-
fael, Mees en Jelle op schot en 

was er zeer goed verdedigend 
werk van Elina en Elsa. Hierdoor 
werd en beter gescoord dan 
OBC, maar werd er helaas niet 
ingelopen; stand 45-28. Laatste 
kwart werd er nog steeds erg 
goed verdedigd waardoor er 
veel scores van Oss tegen kon-
den worden gehouden. Wel ver-
loren maar super goed gespeeld. 
Eindstand 60-38. 

Lijkt basketbal jou leuk en ben je 
tussen de zes en de dertien jaar? 
Kom dan op woensdag tussen 
17.45 uur en 19.15 uur een keer 
meetrainen.

OBC X14 1 - 
SlAMdunk ‘97 X14 1

basketbal

Commentaar Glenn: “Het was 
een geweldig weekend en ik 
voelde me op beide dagen goed. 
Ik pakte twee goede starts en 
heb beide keren constant gere-
den. In de eerste manche reed 
ik iets te verkrampt omdat ik de 
kopmannen wilde volgen. Hier-
door reed ik niet soepel, waar-
door ik iets gas terug moest ne-
men. 

Dit maakte het moeilijk omdat 
er een aantal snelle rijders ach-
ter mij reed. In de tweede man-
che pakte ik opnieuw een goede 
start, maar ik zag gelijk dat Tony 
veel harder reed. Ik probeerde 
Jeffrey te volgen maar begreep 
dat deze twee rijders dit week-
end een niveau hoger reden dan 
de rest. Hoe dan ook, hetzelfde 
aantal punten als de man op de 
derde plaats. Het is heel jammer 

dat ik niet op het podium ben 
geëindigd in Valkenswaard om-
dat dit mij nog nooit is gelukt. Ik 
ga een klein beetje teleurgesteld 
naar huis, maar voor mijn ver-
trouwen is het goed dat ik weet 
dat ik goed gereden heb en een 
goede snelheid had dit week-
end.”

In de tussenstand om het we-
reldkampioenschap is Colden-
hoff opgeklommen naar een 
zesde plaats. 
Aankomend weekend staat de 
derde wedstrijd om het wereld-
kampioenschap op het program-
ma in RedSand, Spanje. 

Glenn Coldenhoff mist nipt 
het podium
VALKENSWAARD/HEESCH - Glenn coldenhoff van het red Bull 
KTM Factory team is in de Grand prix van Europa in Valkenswaard 
net naast het podium geëindigd. coldenhoff reed twee constante 
manches en finishte als vijfde en vierde in de manches. Hiermee 
scoorde hij hetzelfde aantal punten als de derde man en werd vierde 
in het dagklassement.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Topresultaat voor Solo 
Maxime: 297 punten

Weer heel veel prijzen zijn er 
mee naar Nistelrode gekomen. 
Een heel bijzonder moment 
voor Garde Melody, zij heeft dit 
toernooi de nodige 260 punten 
gehaald om mee te doen aan 
het Europees Kampioenschap in 
Oostenrijk. 

Solo Maxime behaalde maar 
liefst 297 punten! Volgend 
weekend gaan ze op zaterdag 
deelnemen aan het laatste Inter-
nationaal toernooi in België en 
op zondag aan het toernooi in 
Helmond.

uitslagen
De resultaten waren om naar 
huis te schrijven en dat doen ze 
dan ook: Lindsey 281 punten 

2e plaats, Maud 275 punten 
4e plaats, Lise 280 punten 3e 
plaats, Pip 264 punten 5e plaats, 
Minigarde 218 punten 1e plaats, 
Melody 260 punten 2e plaats, 
Miracle 282 punten 1e plaats, 
Emeralds 275 punten 1e plaats, 
Diamonds 279 punten 1e plaats, 
Spirit 264 punten 1e plaats,
Trolls 222 punten 1e plaats, 

Guusje 289 punten 1e plaats, 
Sascha 259 punten 2e plaats, 
Maxime 297 plaats 1e plaats, 
Jade 291 punten 2e plaats, Demi 
288 punten 3e plaats, Twister 
277 punten 1e plaats, Inspirati-
on 289 punten 1e plaats. 

Blijf op de hoogte via 
www.danceteam-nistelrode.nl

GEMERT/NISTELRODE - op deze koude dag was het extra comfortabel binnen te zijn, om een toernooi 
te dansen bij de peel Dancers. Een toernooi op weg naar de Nederlandse en Europese Kampioenschap-
pen. op 21 en 22 april in Markant in uden de NK en in Dornbirn, oostenrijk, zal op 4, 5 en 6 mei het 
Europees Kampioenschap gedanst worden. 

dansen

Maxime behaalde 297 punten Foto: Marcel van der Steen

de resultaten 
waren om naar 
huis te schrijven

genieten van 
mooie oefeningen

negen judoka’s gekwalifi-
ceerd voor nk judo

In Gilze wisten maar liefst ne-
gen judoka’s zich te kwalificeren. 
Hieronder de resultaten: 
Zilver voor Recay Yilmaz en Sem 
van Lent. Brons voor Jesse van 

Buel, Niels Wilms, Jitske Seelen, 
Lizz Sieliakus en Ties van Dijk.

Vierde plaatsen voor Lucas van 
Griensven en Pieter Nelis.

GILZE/BERNHEZE - afgelopen zondag is er door de judoka’s van Van 
Buel Sports uit oss deelgenomen aan de districtskampioenschappen 
judo voor jongens en meisjes onder de vijftien jaar. Tijdens dit kam-
pioenschap kwalificeren de nummers 1 tot en met 4 zich voor het NK 
judo op 7 april in leek. 

budo

tussenstand om 
wereldkampioenschap:
zesde plaats
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Zondag zullen een kleine 100 
jeugdspelers van vijftien ver-
schillende verenigingen afreizen 
naar Heesch om het tegen elkaar 
op te nemen voor de dagprijzen. 
Verdeeld over drie verschillende 
leeftijdscategorieën en drie ver-
schillende spelonderdelen (en-
kel, dubbel en gemengd dubbel) 
zullen de spelers gedurende de 
dag heel wat wedstrijden afwer-
ken. 
Naast de strijd om de individu-
ele dagprijzen strijden de ver-

schillende verenigingen ook nog 
om de titel van ‘Best presteren-
de club’ en de daarbij behoren-
de Hebris.nl Wisseltrofee. Deze 
werd het afgelopen jaar gewon-
nen door B.C. Mixed uit Beek en 
Donk. 

Het HBV open jeugdtoernooi 
wordt van 9.00 tot 18.00 uur 
gespeeld in sporthal ’t Vijfei-
ken in Heesch. Meer informatie 
over het toernooi is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

Groot jeugdtoernooi bij HBV

HEESCH - De zevende editie van het HBV open jeugdtoernooi gaat 
zondag 25 maart plaatsvinden. Een toernooi dat in relatief korte tijd 
is uitgegroeid tot één van de drukst bezette eendaagse jeugdtoer-
nooien in de regio. 

NISTELRODE - De korfbalsters 
van prinses irene mogen zich 
gaan opmaken voor het laatste 
en allesbepalende duel. 

Zondag 18 maart werd namelijk 
na een uiterst spannende wed-
strijd de overwinning in Nistelro-
de gevierd. De eerste helft was 
er een van weinig doelpunten, 
maar wel in het voordeel van 
de oranjehemden. Met slechts 
vier doelpunten voor en twee 
doelpunten tegen, kwam Prin-

ses Irene na rust weer strijdlus-
tig in het veld. Peelkorf gaf zich 
echter geen moment gewonnen 

en de gehele tweede helft bleef 
spannend. Met een uiteindelijke 
stand van 14-10 was Prinses Ire-
ne deze dag de terechte winnaar.

korfbalsters 
winnen spannend duel

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

weinig doelpunten, 
wel voordeel 
oranjehemden

HVCH herpakt zich met een 
verdiende overwinning

Na elf minuten had dit al resul-
taat met een fraaie goal van Lars 
van Lee die een uitstekende pass 
van aanvoerder Roy Vissers op 
waarde wist te schatten en be-
heerst afrondde: 0-1. Er werd 
door HVCH geen gas terug 
genomen en zes minuten later 
stond het 0-2 toen Joey Vissers 
een mooie steekbal door het 
hart van de Wijchense verdedi-
ging op Mustafa Sediqqi gaf. 
Deze bleef alleen voor Alver-
na-keeper Robert Zaalman koel 
en zorgde daarmee met een be-
heerste lob voor de uitbreiding 
van de voorsprong voor HVCH. 
Nog voor rust leek Lars van Lee 
de wedstrijd te beslissen, maar 
zijn kopbal eindigde op de krui-
sing.

Trainer Jeffrey Kooistra van Al-
verna bleek zijn manschappen 

flink te hebben toegesproken 
want na de thee begon Alver-
na met een stormloop op het 
HVCH-doel en was het aan de 
Heesche goalie Brian Vialle te 
danken dat niet direct al de aan-
sluitingstreffer werd gemaakt. 

Zo’n tien minuten later was het 
toch Sven van Gelder van de 
gastheren die op rand buitenspel 
door mocht en de stand op 1-2 
bracht, wat tevens de eindstand 
was. Al met al een uitstekende 
overwinning voor HVCH.

WIJCHEN/HEESCH - op een ijzig sportpark aan het Bospad in Wijchen klopte HVcH volkomen ver-
diend alverna met 1-2. Vanaf de aftrap vlogen de mannen van trainer Maarten van Vugt erin en over-
donderden de rood-witten van alverna compleet.

voetbal

uitnodiging hockeyclinics op 3, 10 en 17 april

Je kunt dan kijken of je het leuk 
vindt, daarna kun je beslissen of 
je lid wilt worden. Het is handig 
om sportkleren aan te trekken 
(t-shirt met sportbroek) en gym-
schoenen/kunstgrasschoenen. 
Sticks en ballen zijn aanwezig op 
het veld.

Voor meer informatie, zie 
www.hdlhockey.nl of bel met 
Miranda Luiten, 06-24213436. 

Aanmelding via tc@hdlhockey.nl 
onder vermelding van naam, 
adres en leeftijd.

HEESWIJK-DINTHER – op dinsdag 3, 10 en 17 april zijn van 17.00 tot 18.00 uur jongens en meisjes 
tussen de vijf en twaalf jaar van harte welkom bij Hockeyclub HDl aan de Steen- en Stokstraat 4 in 
Heeswijk-Dinther. Ze kunnen dan drie keer op een speelse manier kennis maken met hockey. Hiervoor 
zetten de trainers een gevarieerd parcours uit, waarover de deelnemers in groepjes rouleren en allerlei 
oefeningen doen met stick en bal: gezellig en leerzaam! 

dames dOS’80/Olympia’89 
blijven op titelkoers

Van afstand
Na een stroeve aanvangsfase 
keek DOS’80 even tegen een 
achterstand van 3-1 aan. Daar-
na kreeg DOS’80 beter zicht op 
het spel van Desk en werden de 
aanvallers aan banden gelegd. 
Verdedigend zat het goed dicht, 
maar aanvallend lukte het de 
opbouwspeelsters, ondanks een 
defensieve dekking, van afstand 
te scoren. Anne van Munster 
en Evi Hoeks namen daarbij het 
voortouw door regelmatig het 
net te vinden. Met rust stond er 
een geruststellende 7-15 voor-
sprong op het bord voor de Hee-
sche dames. 

Tandje erbij
De tweede helft gaf Desk zich 

niet zonder slag of stoot gewon-
nen. De aanvalstactiek van de 
eerste helft werkte voor DOS’80 
minder goed, doordat Desk be-
ter wist om te gaan met de af-
standsschoten. Deze werden nu 
goed geblokt en langzaam kroop 
de ploeg uit Kaatsheuvel dich-
terbij. Met nog drie minuten op 
de klok was de voorsprong van 
DOS’80 nog maar drie doelpun-
ten. In dit laatste gedeelte wisten 
de Heesche dames er nog een 
tandje bij te zetten en de eind-
stand van 19-24 op het bord te 
krijgen. Aanstaande zaterdag 
speelt DOS’80 haar laatste thuis-
wedstrijd tegen Groesbeek om 
19.40 uur in sporthal ‘t Vijfeiken. 
Bij winst volgt er een kampioens-
wedstrijd tegen Avanti op 8 april. 

HEESCH – afgelopen zondag speelde DoS’80 een uitwedstrijd tegen Desk in Kaatsheuvel. De wedstrijd 
moest in winst worden omgezet om op titelkoers te blijven. De Heesche dames wonnen verdiend en 
hebben met nog twee wedstrijden te gaan alles nog in eigen hand. 

handbal

Anne van Munster
 Foto: Ruud Schobbers
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

dOnderdAG 22 MAArT
Workshop Honingmassage 
Workshop werken met de 
biotensor
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther

lezing: Gelukkiger ouder 
worden
CC De Wis Loosbroek

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGiNA 4

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

lezing: de eetbare siertuin
Bibliotheek Heesch

lOS Muziektheater
CC De Pas Heesch

VriJdAG 23 MAArT
Herinner je wie jij bent, 
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Open Heesche Bridgedrive
CC De Pas Heesch

Chocolade workshop: 
Paasei de luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

keezBord avond
De Stuik Vorstenbosch

ZATerdAG 24 MAArT

Start kaartverkoop: 
natuurtheater de kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 10

nationale opschoondag
Buurt ‘t Rul Heesch
PAGiNA 15

inzamelingsactie HVCH: 
Autowassen
Parkeerplaats HVCH Heesch

Ponyclub komt spullen 
rommelmarkt ophalen
Nistelrode

Boekenmarkt Stichting 
Pep-projecten Bernheze
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PAGiNA 28

Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Viering: Godinnen 
Solstick-Zonnewende
Palmenweg 5 Nistelrode

Arcadia: Speeddate en 
Mannenzweet
CC De Pas Heesch
PAGiNA 3

ZOndAG 25 MAArT
Open zondag nistelrode

Snuffelmarkt
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 10

Walking event de Maashorst
Startpunt: Charme camping 
Hartje groen Schaijk

Concert ‘Mannen met 
baarden’
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGiNA 2

H.B.V. Open Jeugd Toernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
PAGiNA 47

Voetreflex workshop
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

Snuffelmarkt
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Boekenmarkt
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PAGiNA 28

Chocolade workshop: Paasei
Creatief & Lekker Nistelrode

expositie: Moussa ramou
Heemschuur Heesch
PAGiNA 12

Maaslands Seniorenorkest 
vriendenconcert
‘t Tunneke Heesch
PAGiNA 8

uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGiNA 8

kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Arcadia: Speeddate en 
Mannenzweet
CC De Pas Heesch
PAGiNA 3

Jubileum Forza Vocale
Abdijkerk Heeswijk-Dinther
PAGiNA 6

MAAndAG 26 MAArT
Stiltewandeling
Bomenpark Heesch

Open avond: Buro lima
Raadhuisplein 22 
Heeswijk-Dinther
PAGiNA 4

klanten-dialoog avond
Karwei Heesch Cereslaan 9 
Heesch

Chocolade workshop: 
Paasei met eitjes
Creatief & Lekker Nistelrode

Workshop: Handletteren
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGiNA 10

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinSdAG 27 MAArT
yoga
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Taijiwuxigong - Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Creatief Café kBO-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

kBO start fietsseizoen 
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Belastingcafé
Bibliotheek Nistelrode
PAGiNA 34

Workshop: relaxzzz yourself
Bibliotheek Heesch

inloopspreekuur Fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

BeCO: Zonnepanelen
CC De Wis Loosbroek
PAGiNA 40

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Paus Franciscus 5 jaar
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOenSdAG 28 MAArT
Paasviering Zonnebloem
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Chocolade workshop: Paasei
Creatief & Lekker Nistelrode

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

numerologie
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

dementie-vriendelijk Hdl
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dOnderdAG 29 MAArT
elementenleer
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Start: kBO Jeu de boules
Raadhuisplein 21b 
Heeswijk-Dinther

Studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGiNA 4

Crazy Bingoavond
De Stuik Vorstenbosch

Film: Waterboys
CC Nesterlé Nistelrode
PAGiNA 2

VriJdAG 30 MAArT
Puur Zang’s Passion
Sint Antoniuskerk Loosbroek
PAGiNA 3

Workshop: Grande Boltaart
Creatief & Lekker NistelrodeEv
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Fotograaf: 
Ton Vrijsen

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



5NAPbAck
fotograaf: 
Jan gabriëls
Pagina 2

Teun: 
‘...de wielerploeg waar 
Tom Dumoulin voor rijdt’
Pagina 7

Liever mooie 
dingen dan 
kozijnen
Pagina 11
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Strak design    voor elke deuropening
HEESCH – Het voorjaar is in-
middels weer begonnen. Dat 
betekent ook weer meer last 
van vliegen, muggen en andere 
insecten. Zomaar een deur of 
raam openzetten gaat dan niet 
zomaar. Bij Bies vind je verschil-
lende horren voor een accepta-
bele prijs.

Goed ventileren is nodig voor 
je gezondheid. Toch gebeurt dit 
vaak onvoldoende. Vroeger ging 
luchtverversing in huis vanzelf, 
via naden en kieren. In moder-
ne kierdichte huizen gebeurt dat 
niet meer en is andere ventilatie 
nodig. Een raam of deur open 
zetten zorgt er echter wel weer 
voor dat insecten makkelijk het 
huis betreden. Een hor lost dit 

Wat kijken we toch uit naar de lente
Bij Moes & Tuin in elk geval wel!

We willen graag aan de slag in de tuin. Het is nu tijd om pootaardap-
pelen, plantuien en sjalotten te zetten. 
Er zijn diverse soorten kool- en slaplantjes, maar ook prei- en aard-
beiplantjes en natuurlijk groentezaden, bloemzaden en verschillende 
bloemenmengsels. 

Graag tot ziens in Vinkel op woensdag, donderdag, vrijdag vanaf 9.30 uur, dinsdag na 15.00 uur en za-
terdag na 14.00 uur.

Op dinsdag- en zaterdagochtend staat Moes&Tuin op de weekmarkt in Oss.

Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl

Fotograaf voorpagina: Jan Gabriëls
Vertellende actiefoto’s, inhou-
delijke overzichtsfoto’s, belevin-
gen in natuurfoto’s, maar ook 
portretfoto’s behoren tot zijn 
specialiteiten. Op de voorpagi-
na van MOOI MAN is de pers-
foto van Laurens Van Herck, alias 
5NAPBACK uit België. 

In België een veelbelovend artiest 
die in 2017 meer dan 250 optre-
dens had. Bij de jeugd in Neder-
land probeert hij ook voet aan 
de grond te krijgen, waarbij hem 
deze foto’s vast gaan helpen. 
Jan werd opgemerkt en door zijn 
lokale connecties bij de Belgische 
manager Ken Herrijgers aanbevo-
len en zo ging het balletje rollen. 

MOOI MAN 
Zo komt Jan op vele plaatsen 
en krijgt hij steeds weer nieuwe 
uitdagingen te verwerken. Dat 
is ook wel een bijzondere kracht 
van hem: als hij nog niet hele-
maal weet hoe hij iets zal uitvoe-
ren, dan zoekt hij naar de juiste 

belichting, het perfecte model of 
geeft hij er een creatieve draai 
aan.
Enkele werken die we kennen 
van Jan in Bernheze zijn: de Bern-
heze Kalender, foto’s in DeMooi-
BernhezeKrant van D66 Bernhe-
ze in informatie van de kernen, 
foto’s  van BECO en van Bernhe-
zer Business Event.

Fotograaf Jan Gabriëls is een echte Loosbroekenaar en gaat het liefst op pad met zijn apparatuur om op 
locatie foto’s maken. Hij werkt geraffineerd met het licht, instrueert de modellen en gebruikt de omge-
ving; van de natuur tot het industriële van een fabriek. Hij is lid van Fotoclub Bernheze en vriend van 
DeMooiBernhezeKrant, waarvoor hij deze keer de voorpagina van MOOI MAN voor zijn rekening nam.

Jan gaat het liefst op pad met zijn 
apparatuur om op locatie foto’s te maken

STOER EROPUIT:
FLYBOARDEN/
HOVERBOARDEN
De nieuwste extreme 
watersport, vrij vliegen als 
een vogel

SLIPCURSUS
Niets stoerder en lekkerder 
dan de adrenaline laten 
vloeien terwijl je flink kan 
slippen

4X4 SPEKTAKEL
Extremer offroad-uitje dan 
het gewone karten

THE SKY IS THE 
LIMIT

Skydiven, droog parachute 
springen, een proefvlucht 

The Shawshank Redemption 
The Green Mile
The Big Lebowski
Crank
Scarface

Mannen en auto’s… en slapstickachtige 
humor… Als je liever Engels dan Frans hoort, 
is de The Fast and the Furious-reeks een 
prima alternatief, maar de buitengewoon 
flauwe humor van Taxi is volgens veel mannen 
onovertroffen. Je zou ook alle James Bond films 
kunnen noemen of Rambo films nog eens uit 
de kast kunnen halen.

MANNENFILMS BOEK MAX EN DE
FORMULE I
F1 JAARBOEK 2017 - MAX VERSTAPPEN EDITIE

Max - Andre Hoogeboom

Een leven met Formule I - Olav Mol

Zo werkt de Formule I - Olav Mol

F1 2016 wat een jaar! - Olav Mol 

F1 2017 - Oorlog op de baan - Olav Mol

raceseizoen
geopend

21 TOT EN MET 
25 MAART

FORMULA 1 
ROLEX 

AUSTRALIAN 
GRAND PRIX

Mannen stemmen anders dan vrouwen. Er zijn geen vrouwen te bekennen in de top 5 van de mannen. 

1. Queen - ‘Bohemian Rhapsody’ 2. Eagles - ‘Hotel California’ 3. Led Zeppelin - ‘Stairway To Heaven’
4. Deep Purple - ‘Child In Time’ 5. Pearl Jam - ‘Black’

TOP 5 TOP 2000 MUZIEK DOOR MANNEN
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probleem eenvoudig op, draagt 
bij aan een gezonde ventilatie in 
huis en houdt ongedierte buiten. 
speciaal voor de openslaande 
tuindeuren en schuifpuien is er 
een dubbele Plisséfit leverbaar.

Deze dubbele Plisséfit kan gro-
te openingen afsluiten voor in-
secten. Aan beide zijden van de 
opening wordt een plisséhordeur 
geplaatst. De beide plisséhordeu-
ren sluiten in het midden tegen 
elkaar door middel van een mag-
neetsluiting.
Zowel de onder- als bovengelei-
der lopen door en vormen één 
geheel met het kozijn. De dub-
bele Plisséfit kan zowel in- als op-
de-dag geplaatst worden zonder 
hulpprofielen. 

Voor horren in iedere kleur en 
formaat ben je bij Bies aan het 
juiste adres. 

Het inmeten en monteren van de 
horren is bij de prijs inbegrepen.

‘Ik sta 100% achter al mijn tatoeages’
TaTTo0 hans van der kuIjl

HEESWIJK-dINtHER - Hij heeft vier tatoeages waarvan er 
slechts twee een bijzondere betekenis hebben. toch staat 
Hans van der Kuijl uit Heeswijk-dinther 100% achter alles 
wat hij in een tijdsverloop van ruim vijftien jaar liet zetten 
en zou hij ook de prints zonder speciale boodschap zo weer 
over doen.

“Als je één keer gaat, ben je verkocht en ga je nog een keer en 
nog een keer. Alleen is ook maar alleen, trouwens”, zegt Hans.
Hij doelt daarmee op de vier tatoeages op zijn lichaam. De 
eerste is een stierenkop die hij omstreeks zijn 30ste levensjaar 
liet zetten op zijn rechterbovenarm. Zijn statement getrouw 
want ‘alleen is maar alleen’ volgde een ‘indianenband’ in ‘stie-
renkopstijl’ op zijn linkerbovenarm. Tot zover de betekenisloze 
tatoeages, hoewel: “Mijn sterrenbeeld is stier vandaar”, legt 
Hans uit. De geboorte van zijn kinderen en het overlijden van 
zijn vader zijn tot slot de tatoeages die hij met een speciaal ge-
voel liet plaatsen. “Ik draag de namen van mijn kinderen stan 
en Julia bij mijn hart in een dromenvanger die ook in indianen-
stijl is getatoeëerd. De meest bijzondere en recente tatoeage is 
die in herinnering aan mijn vader. Die heb ik op mijn onderarm 
laten zetten waarbij zijn as is verwerkt”, zegt Hans. of dit zijn 
laatste tatoeage is, weet hij nog niet en laat hij in het midden. 
Wat hij nog wel kwijt wil. “Ik sta 100% achter al mijn tatoea-
ges. Als ik het opnieuw zou moeten laten doen, werden ze alle 
vier weer gezet.”

TEksT En foTo: WEnDy VAn LIJssEL

Strak design    voor elke deuropening

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Vraag naar de actievoorwaarden.  

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

18% KORTING
Gordijnen kamerhoog

Doe mee en... 
WIN een weekend

Leeuwarden
#KH18

STATIONSPLEIN 2F - 5384 BH HEESCH - 06-30876141
WWW.BIESHEESCH.NL - INFO@BIESHEESCH.NL

We veilen de PSV ballen voor het 
goede doel:
KINdEREN MOEtEN MEE KUNNEN dOEN!

Acht gesigneerde PSV ballen
Het goede doel van dit jaar is de 
LInDA.foundation. De LInDA.
foundation is een initiatief van 
Linda de Mol en het tijdschrift 
LInDA, dat zich inzet voor ne-
derlandse kinderen die in ge-
zinnen wonen die het financieel 
zwaar hebben. Deze kinderen 
kunnen niet trakteren op school 
als ze jarig zijn, niet mee op 
schoolreisjes en kunnen niet bij 
een sportclub. 

“Daarom ontstond bij mij het 
idee om bij PsV te informeren of 
die iets voor mij kunnen beteke-
nen. Ik ben super trots dat ik jul-
lie kan vertellen dat ik met mede-
werking van PsV acht bedrukte 
gesigneerde voetballen van 2017 
mag veilen. De gehele opbrengst 
hiervan komt ten goede aan de 
LInDA.foundation. Je kunt op 
de ballen bieden door mij een 
berichtje te sturen via mijn fa-
cebookpagina”, sluit Vera af. Zo 

hoopt ze geholpen te worden 
veel geld op te halen voor deze 
kinderen. Alvast bedankt!

Bied op de ballen door een per-
soonlijk bericht te sturen via haar 
Facebookpagina: Vera Oomen.

ook kan je nog stemmen en Vera 
meehelpen naar de overwin-
ning: sMs Poll noord Brabant 
Vera naar 3010 (let op, dit kost 
€ 1,10 per ontvangen bericht).

LoosBRoEk - Vera Oomen (15) is nu finalist en gaat voor de titel ‘Miss teen Noord-Brabant’ en ze 
weet dat er andere kinderen zijn die het niet zo goed hebben. de verkiezing gaat over meer dan uiterlijk 
en je moet kunnen laten zien dat je bereid bent om je in te zetten voor de medemens, dus ook je innerlijk 
en je persoonlijkheid zijn heel belangrijk.
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Autobedrijf Minnaar is al jarenlang een
gevestigde naam in Heeswijk-Dinther
Ko Minnaar startte 26 jaar geleden het bedrijf, en sinds 1 februari van dit jaar mag zoon Han zich
mede-eigenaar noemen. Samen houden vader en zoon Minnaar de lijntjes kort.

Service en kwaliteit
Bij aanschaf van je auto kun je 
kiezen voor verschillende pak-
ketten van garantie tegen ver-

schillende tarieven. En met de 
pechhulp van Requal ben je voor 
€ 49,95 een jaar lang verzekerd 
voor pech onderweg. ko: “klan-

ten kunnen bij ons kiezen voor 
onderdelen van A-merken, maar 
ook voor de scherp geprijsde 
en kwalitatief uitstekende Re-

qual-producten. Wij zijn erkend 
Requal-leverancier en zijn heel 
tevreden over de kwaliteit. 
op alle Requal-onder-
delen geven we 
twee jaar pro-
ductgarantie.” 
Want kwaliteit 
staat in een 
hoog vaandel 
bij autobedrijf 
Minnaar. net 
zoals hun ser-
vice, betrouw-
baarheid en be-
trokkenheid. Daarin 
gaan vader en zoon 
ver. Han: “Als een klant de vol-
gende dag zijn auto per se no-
dig heeft dan kan het weleens 
gebeuren dat ik ’s avonds tot in 

de late uurtjes nog aan die auto 
sleutel. omdat de lijntjes bij ons 
kort zijn, is die persoonlijke aan-
dacht ook heel goed te doen. Dat 
werkt prettig, zowel voor onszelf 
als voor onze klanten.” 

Welkom
om iedere auto vakkundig en 
professioneel te kunnen repa-
reren of te onderhouden is de 

werkplaats uitgerust met mo-
derne apparatuur, gereedschap-

pen en materialen. En ook 
voor APk-keuringen 

en voor schade 
kun je terecht bij 

Minnaar. Met 
hun jarenlan-
ge ervaring 
en vakkennis 
en door ge-
woon goed 

na te denken 
over de nieuw-

ste technieken en 
de mogelijkheden 

ervan, lossen ze proble-
men graag op. 

Wil je je auto verkopen en weet 
je niet goed hoe? ook dat neemt 
autobedrijf Minnaar je graag uit 
handen. Dan weet je zeker dat je 
auto tegen de beste prijs wordt 
verkocht. op zoek naar een 
auto? kom gerust eens langs in 
de showroom of neem een kijkje 
op www.autobedrijfminnaar.nl. 
Welkom! 

Brouwersstraat 19
Heeswijk-Dinther
0413-294124

HEEsWIJk-DInTHER - Bij autobedrijf Minnaar kun je terecht voor nieuwe en gebruikte personenau-
to’s en voor lichte bedrijfsauto’s. In de showroom vind je dan ook een keur aan verschillende merken, 
bouwjaren en uitvoeringen: van gezinsauto tot cabrio, van stadsauto tot bestelwagen en alles wat daar 
tussenin zit. Maar één ding hebben alle occasions gemeen: ze zijn nauwkeurig nagekeken in de eigen 
werkplaats en kunnen stuk voor stuk veilig de weg op. 

Ko en Han Minnaar  Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Aangenaam bij Mitra ’t Heuveltje
We kunnen jou meer dan 1.500 verschillende dranken aanbieden, 
waaronder meer dan 380 wijnen, 650 whisky’s en 450 speciaalbie-
ren!

Wij hebben een uitstekende kennis van dranken met alles wat daarbij 
hoort. Denk bijvoorbeeld ook aan de juiste combinatie met gerechten 
of tips omtrent een feestelijke gebeurtenis. Wij adviseren je graag!

Eens in de twee weken zullen wij je verrassen met meer dan 
30 nieuwe ‘klinkende acties’! Daarnaast vind je in onze webshop 
regelmatig extra aanbiedingen.

Graag willen wij je optimaal bedienen met onder andere het 
verzorgen van een geschikte geschenkverpakking, het leveren 
van bestellingen en het organiseren van proeverijen. nog meer 
voorbeelden van onze attente service!
Regelmatig staan er heerlijke flessen open in onze slijterij!

Mitra schenkt meer!

‘je Auto tegen 
de beste Prijs 
verkoPen’
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‘Als ik mijn vrouw niet had, stond ik tot mijn nek toe vol’
TaTTo0 bjorn van helvoorT

LOOSBROEK – Bjorn van Helvoort uit Loosbroek is gek van 
tatoeages en gek op zijn vrouw. Hij is eerlijk als hij meldt dat 
als hij haar niet had, hij waarschijnlijk in no time tot zijn nek 
toe vol zou staan. Uit respect houdt hij zich dus in en koestert 
ondertussen de tatoeages die hij wel heeft.

Bjorn heeft drie tatoeages. De eerste liet hij al zetten toen hij 
pas zestien jaar oud was. “Dat was na overleg met mijn vader, 
die zei dat ik erover na moest denken en het moest iets netjes 
zijn”, lacht Bjorn. Er werd een leguaan op zijn schouderblad 
geparkeerd waarna, zo voegt Bjorn toe, hij direct verslaafd 
raakte. Een verslaving overigens die door om te beginnen zijn 
ouders en later zijn vrouw onder controle gehouden werd 
en wordt. “Ik wilde er meer, maar ik moest van mijn ouders 
wachten tot ik het huis uit ging”, meldt Bjorn. Dat doet hij en 
amper op eigen benen laat hij een volgende zetten. Een soort 
indianentatoeage. Bjorn is eerlijk als hij vertelt dat hij beide 
genoemde tatoeages nu niet meer zou laten zetten omdat ze 
geen betekenis hebben. De voorletters van zijn kinderen, J, D 
en T, die hij aan de binnenkant van zijn arm liet markeren, ze-
ker wel. Voorlopig blijft het daarbij, hoewel: “Ik wil de Chinese 
dierentekens van mijn kinderen nog op mijn rug laten zetten. 
Mijn vrouw houdt echter helemaal niet van tatoeages.” Eer-
lijk: “Als ik haar niet had, stond ik volgende week tot mijn nek 
toe vol.”

TEksT En foTo: WEnDy VAn LIJssEL

“ons team vindt het erg belangrijk dat 
de klant tevreden is, daarom bieden wij 
de beste service en garantie én hebben 
we een haal- en brengservice”, vertelt 
Rini enthousiast.

Ze bieden moderne fietsen, elektrische 
fietsen, scooters en cardio-apparatuur, 
maar ook vele accessoires; onder ande-
re fietshelmen, fietskleding, fietsschoe-
nen en fietstassen. Er is een mogelijkheid 
tot acht jaar garantie op uw elektrische 
fiets, inclusief service en onderhoud. Rini: 

“Maar ook voor een mooie stoere scoo-
ter kunt u bij ons terecht. Dus mannen; 
profiteer nu van de aanbieding voor u of 
uw stoere vriendin. 
Bij aanschaf van zo’n stoere VEsPA scoo-
ter krijgt u er GRATIs een robuust ket-
tingslot bij.”

Tot ziens bij fietsplus Rini.
Laar 27, 5388 HB nistelrode
0412-611231
info@fietsplus-rini.nl
www.fietsplus-rini.nl

Tweewieler showroom in
hartje Nistelrode

nIsTELRoDE - Rini de Reuver begon tien jaar geleden met een webshop in fietsen. 
Zijn bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een mooie tweewielerzaak in hartje Nistel-
rode; Fietsplus Rini. Ze staan klaar voor hun klanten en denken graag met hen mee. 
Ook online blijven ze zichtbaar.

‘profiteer nu van de aanbieding voor u of uw stoere vriendin’
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nadat Teun zijn studie Bewe-
gingswetenschappen aan de 
VU in Amsterdam had afge-
rond begon hij bij noC-nsf op 
een werkervaringsplek, waar hij 
iemand van het huidige team 
sunweb tegen het lijf liep. “We 
raakten in gesprek en zo is het 
balletje gaan rollen. Maar er was 
geen budget voor een salaris 
voor mij, dus heb ik het eerste 
seizoen voor niks gewerkt om 

mezelf te bewijzen.” En dat heeft 
zijn vruchten afgeworpen, want 
inmiddels is Teun bezig aan zijn 
zesde betaalde seizoen bij team 
sunweb. 

“Ik probeer de wetenschap bin-
nen de ploeg te brengen”, be-
gint Teun wanneer hij uitlegt 
wat voor werk hij precies voor 
de ploeg doet. Dat komt neer op 
een heleboel analyseren. “Ik heb 

bijvoorbeeld zelf een programma 
geprogrammeerd om de renners 
nog beter te kunnen analyseren. 
Het voordeel daarvan is dat ik 
specifieke vragen van trainers en 
renners kan beantwoorden, om-
dat ik zelf het programma dan zo 
kan programmeren dat het ant-
woord eruit rolt.” 

Een voorbeeld van wat hij meet 
en analyseert is de intensiteit 

waarmee de renners trappen. Bij 
de trappers van de fietsen zit een 
klein kastje, dat met één druk 
op de knop de gegevens van de 
renners naar Teun verstuurt. Zo 
kan hij zien hoe de renners hun 
energie over de rit verdeeld heb-
ben en de trainers en coaches 
ter plaatse instrueren, die op 
hun beurt de renners weer van 
feedback voorzien. “Dat doe ik 
vooral vanuit huis helaas, dus ik 
zie de renners weinig. Gelukkig 
wordt dit gecompenseerd met 
mijn aanwezigheid tijdens de 
trainingskampen in spanje.” 

Team sunweb werkt ook veel 
samen met TU Delft en VU Am-
sterdam om de prestaties van de 
renners te verbeteren. Teun heeft 
onder andere samen met TU 
Delft een pak voor Tom Dumou-
lin gemaakt. 

“Er waren 350 spiegelreflexca-
mera’s die precies tegelijk een 
foto van Tom maakten, daarvan 
werd een 3D print gemaakt. Van 
die print hebben wij een pak voor 
hem kunnen ontwerpen waar-
door hij tien seconden van zijn 
tijd afreed!”

Teun van Erp  Tekst: Tamlyn van Lanen Bron foto’s: Teun van Erp

‘Omdat ik wilde weten hoe het voelde’
TaTTo0 FreddY van den elZen

VORStENBOSCH – Zijn naaste familie was not amused toen 
Freddy van den Elzen ooit eens hardop bedacht om een tatoe-
age te laten zetten. Hij stelde het hele gebeuren daarom vele 
jaren uit. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. In-
middels is er op elke arm een gezet met een verhaal erachter, 
maar ook: “Omdat ik wilde weten hoe het voelde.”

Decennia geleden was het hebben van een tatoeage eigenlijk 
niet iets voor ‘nette’ mensen. Die hadden dat niet. Als je er dus 
eentje had viel je automatisch terug in de ‘mindere’ categorie. 
Het is inmiddels super achterhaald, maar vooral de oudere ge-
neratie kan dat beeld moeilijk loslaten. freddy van den Elzen 
stelde, omdat zijn familie er moeite mee had, het zetten van 
zijn tatoeages enige tijd uit. Inmiddels heeft hij er op elke arm 
een. “Ik wilde weten hoe tatoeëren voelt en het moest een 
betekenis hebben”, vertelt hij. naast een tatoeage refererend 
aan zijn rol als Prins Carnaval heeft hij ook een kreeft. “om 
te beginnen had ik die zelf getekend waarbij tussen de scha-
ren twee op een andere manier getekende sterrenbeelden van 
mijn zonen Brett en Enzo staan. Dat wil zeggen dat ik hen 
altijd zal beschermen. op de rug van de kreeft staat verder een 
kleine M. Dat is het initiaal van het kindje dat ons na twintig 
weken zwangerschap werd ontnomen, maar dat ik zo toch al-
tijd bij me draag”, doet freddy uit de doeken. De tatoeëerder 
verfraaide zijn tekening en het zetten ervan was niet pijnlijk, 
dus kwam er later nog een.

TEksT En foTo: WEnDy VAn LIJssEL

De wetenschap van het wielrennen

nIsTELRoDE – Al zes seizoenen draait Teun van Erp mee met Team sunweb, de 
wielerploeg waar onder andere Tom Dumoulin voor rijdt. Teun is verantwoordelijk 
voor het optimaliseren van alle renners aan de hand van wetenschap. Met veel plezier 
programmeert, analyseert en instrueert hij om zo de beste resultaten te behalen. 

Specifi eke 
vragen van
trainers en
renners 
beantwoorden
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‘Ik moet er de rest van mijn leven mee rondlopen’
TaTTo0 harold van oss

HEESCH – Naast een aantal kleinere tatoeages heeft  
Harold van Oss uit Heesch ook een zogenaamde sleeve (arm-
mouw). Iets waar hij voor het zetten goed over nadacht want: 
“Ik moet er de rest van mijn leven mee rondlopen.”  

“Ik vind tatoeages prachtig maar omdat het definitief is, heb ik 
goed nagedacht over wat ik wilde voor ik ze liet zetten”, ver-
telt Harold. Met name de sleeve die hij sinds twee jaar heeft 
werd niet gezet voor van oss zich er helemaal in verdiept 
had. “Ik heb via internet allerlei stijlen bekeken om te beslui-
ten wat bij me past. Uiteindelijk is het een ‘mouw’ geworden 
in Polynesische stijl. Belangrijkste bij mijn keuze was dat ik er 
zelf 100% achter stond én sta. Wat een ander ervan vindt, is 
niet belangrijk. Ik moet er namelijk de rest van mijn leven mee 
rondlopen”, zegt Harold resoluut. naast deze grote tatoeage 
heeft hij nog enkele kleinere. “Ik heb een draak. Een Chinees 
sterrenbeeld want ik ben in 1976 geboren en dat was het jaar 
van de draak. Verder heb ik de namen van mijn kinderen op 
mijn onderarm”, somt Harold op. Het is nog niet alles. De 
meest recente werd onlangs op zijn kuit gezet. 

“Ik heb mijn favoriete sportclub Ajax laten zetten. Drie kruizen 
van Amsterdam en daarin heb ik het oude logo van Ajax laten 
verwerken.” Hoewel je bij die club aan rood/wit denkt, heeft 
Harold alles in zwart, behalve op vakantie. Hij lacht: “Dan mo-
gen mijn kinderen mijn arm inkleuren.”

TEksT En foTo: WEnDy VAn LIJssEL

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

Groetjes  Team  Trendzz 
De koffi e staat klaar.

Volop mode 
voor mannen 
van jong tot oud
Bij ons telt een eerlijk 
advies en is er gratis 
vermaakservice

Onze openingstijden zijn. 
Maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Dindag t/m donderdag van 10.00 
tot 17.30 uur.
Vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Trendzz
Ook bij ons is er volop mode 
voor de man, vooral voor de 
jonge man van middelbare leef-
tijd. Ze kunnen bij ons relaxed 
shoppen onder het genot van 
een kopje koffie.

Wij bieden de merken Petrol in-
dustries, solid en Gabiano. ook 
het merk new star met broeken 
voor iedere leeftijd hebben wij in 
onze winkel. We zijn zeer tevre-
den over de nieuwe collectie met 
mooie en frisse nieuwe kleuren. 
Mooie blouses, polo’s, t-shirts, 
colberts, jassen en leren riemen 
van het merk The Belt.
Bij Trendzz kunnen mannen van 
jong tot oud shoppen. Bij ons 
telt een eerlijk advies en niet te 

vergeten is er de gratis vermaak-
service.
In het najaar verwelkomen we 
ons nieuwe merk noize, waar 
wij nu al enthousiast over zijn.

nieuwe collectie met 
mooie frisse kleuren

bijzonder... 
als blijkt dat we allemaal uniek zijn
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Riny van der Ven werkt al bijna 40 jaar in de zorg
‘VROEGER WAS HET EEN ZIEKENFABRIEK’

Riny begon begin jaren ’80 als 
achttienjarige aan de opleiding 
als leerling-verpleegkundige in 
het voormalige ziekenhuis in 
Veghel. “Ik kom uit een boeren-
gezin met zes kinderen. Vier er-
van zijn in de zorg gaan werken, 
waaronder mijn oudere broer. Hij 
gaf me wellicht onbewust mee 
hoe leuk dit werk is. Het was ver-

der een tijd met de nasleep 
van de jaren ’70, met 

geitenwollen sokken 
en tuinpakken. Ve-
len wilden in de 
zorg werken. ook 
mannen. Dat was 
een opkomend 
fenomeen. In 
mijn opleiding 
waren twaalf 
vrouwen en vijf 
mannen”, blikt 
Riny monter te-
rug.

Hij bleef na zijn 
basisopleiding 

altijd stude-
ren. sterker nog. 

Dat deed hij tot zijn 
52ste. om hogerop te 

komen, bij te blijven en 
mee te gaan met alle 
veranderingen was dat 

volgens hem nodig ook. “nadat 
ik verpleegkundige was ben ik 
intensive care verpleegkundige 
geworden, vervolgens werd ik 
teamleider op een afdeling, eerste 
hulp verpleegkundige en avond- 
en nachthoofd en aansluitend 
werd ik tijdelijk afdelingshoofd”, 
vat hij de veertien jaar die hij in 
Veghel werkte samen.

In 1994 werd Riny hoofd van 
de eerste hulppost van UMC st. 
Radboud. “Daar heb ik zestien 
jaar gewerkt. Dat was ook echt 
heel leuk.” Hij legt uit: “Veghel 
was een prima ziekenhuis. Daar 
heb ik goed gewerkt en ook veel 
geleerd. Het was sport. Het Rad-
boud is een academisch zieken-
huis. Als daar iets gebeurt, ge-
béurt er ook iets. Daar komen de 
gevallen waar ze in andere zie-
kenhuizen geen raad mee weten. 
Dat was topsport.”
Laatstgenoemde is precies wat 
Riny nodig had en heeft om zijn 
werk leuk te (blijven) vinden. 
“Het moet allemaal niet te simpel 
zijn, want dan raak ik uitgekeken. 
Het moet in beweging zijn. 
Ik heb ook in nijmegen aan al-
lerlei vooruitstrevende zaken 
meegewerkt, zoals bijvoorbeeld 
de voorloper van de trauma-

helikopter. Een paar jaar gele-
den werd ik gevraagd om unit-
hoofd te worden op de afdeling 
acute cardiologie van het Jeroen 
Bosch ziekenhuis. Dat is een bu-
reaufunctie, maar leiding geven 
ligt me ook.”

Van der Ven zag in verloop van 
bijna vier decennia veel veran-
deren. “Vroeger was het een 
ziekenfabriek. Mensen werden 
snel opgenomen en lagen er 

onnodig lang en ook al was het 
goed bedoeld, niet alle behan-
delingen waren achteraf gezien 
goed voor het welzijn. Wat dat 
betreft zijn de tijden ontzettend 
veranderd. Momenteel doe je zo 
weinig mogelijk en probeer je te 
vermijden dat mensen opgeno-
men worden.” Dan: “Een ding is 
er niet veranderd: als je om men-
sen geeft, dan kun je in de zorg 
werken.”

TEksT En foTo: 
WEnDy VAn LIJssEL

VoRsTEnBosCH – Al bijna veertig jaar werkt Riny van der Ven uit Vorstenbosch in de zorg. Hij begon als leerling verpleegkundige in het 
voormalige ziekenhuis in Veghel, na vele jaren/studies en promoties kwam hij terecht in UMC St. Radboud in Nijmegen en intussen is hij al 
weer enkele jaren unithoofd acute cardiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Wie bij het woordje ‘man’ en ‘zorg’ een 
beeld voor ogen heeft van softe types met haast vrouwelijke trekjes, doet er goed aan met Van der Ven in gesprek te gaan om uiteindelijk 
echt beter te weten.

veranderingen was dat 

Riny begon begin jaren ’80 als 
achttienjarige aan de opleiding 
als leerling-verpleegkundige in 
het voormalige ziekenhuis in 
Veghel. “Ik kom uit een boeren-
gezin met zes kinderen. Vier er-
van zijn in de zorg gaan werken, 
waaronder mijn oudere broer. Hij 
gaf me wellicht onbewust mee 
hoe leuk dit werk is. Het was ver-

der een tijd met de nasleep 
van de jaren ’70, met 

geitenwollen sokken 
en tuinpakken. Ve-
len wilden in de 
zorg werken. ook 
mannen. Dat was 
een opkomend 
fenomeen. In 
mijn opleiding 
waren twaalf 
vrouwen en vijf 
mannen”, blikt 
Riny monter te-
rug.

Hij bleef na zijn 
basisopleiding 

altijd stude-
ren. sterker nog. 

Dat deed hij tot zijn 
52ste. om hogerop te 

komen, bij te blijven en 
mee te gaan met alle 
veranderingen was dat 

Riny begon begin jaren ’80 als 
achttienjarige aan de opleiding 
als leerling-verpleegkundige in 
het voormalige ziekenhuis in 
Veghel. “Ik kom uit een boeren-
gezin met zes kinderen. Vier er-
van zijn in de zorg gaan werken, 
waaronder mijn oudere broer. Hij 
gaf me wellicht onbewust mee 
hoe leuk dit werk is. Het was ver-

der een tijd met de nasleep 
van de jaren ’70, met 

geitenwollen sokken 
en tuinpakken. Ve-
len wilden in de 
zorg werken. ook 
mannen. Dat was 
een opkomend 
fenomeen. In 

altijd stude-
ren. sterker nog. 

Dat deed hij tot zijn 
52ste. om hogerop te 

komen, bij te blijven en 
mee te gaan met alle 
veranderingen was dat 

Het moet 
allemaal niet 
te simpel 
zijn, want 
dan raak ik 
uitgekeken

Als je om mensen 
geeft, dAn kun je 
in de zorg werken

Hogedrukreinigers
Voor het wassen van auto’s of 
boten van onder tot boven. 
Paadjes, tuinmuren, gevels en 
terrassen ontdoen van mossen 
en algen. Voor het zwaardere 
werk zijn de warmwater hoge-
drukreinigers uitermate geschikt. 
Zwembaden reinigen en tegelij-
kertijd desinfecteren. 
Met veel kracht en de modern-
ste techniek voor waardebehoud 
van uw machines. Daar waar 
stroom schaars of niet voorhan-
den is, zijn hogedrukreinigers 

met benzinemotor de redders in 
nood.
ook worden door ons hogedruk-
reinigers gebouwd naar de wens 
van de klant. Dit kan variëren 

van een door tractor aangedre-
ven spuit tot zware elektromotor 
aangedreven hogedrukunits.

ook reinigers gebouwd in trai-
lers met benzine of diesel moto-
ren behoren tot onze mogelijk-
heden.

V.d. Akker Aqua Service
Rondom het huis, in de tuin, de auto of de boot; een schone werkplaats en een verzorgde verkoopruimte 
zijn het beste visitekaartje voor elke firma. V.d. Akker Aqua Service ontwikkelt betrouwbare apparaten 
met een hoog prestatievermogen, die makkelijk te bedienen zijn en al het vuil in een handomdraai ver-
wijderen. Koud- of warmwater hogedrukreinigers, voor elk reinigingsprobleem vindt u bij ons de ideale 
oplossing.

vuil in een 
HAndomdrAAi 
verwijderen
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In 2016 zijn Jo van den Helm en 
Eduard Ploegmakers gaan kijken 
bij een voetbalvereniging in oss, 
waar een demonstratie van Wal-
king football te zien was. “En 
dat sprak meteen aan. Je wilt 
zelf ook actief blijven, ondanks je 
leeftijd. Door Walking football te 
introduceren maakt de knVB dat 
mogelijk.” Iedere vrijdagochtend 
wordt er door het team getraind, 
maar niet voordat er een kopje 
koffie gedronken is. “Het samen 
zijn is net zo belangrijk als het 
voetballen. Want ook daar doe je 
het voor”, vinden de twee initia-
tiefnemers. 

De knVB heeft verschillende re-
gels opgesteld om het voetballen 
voor 60plussers leuk te houden. 
Zo mag er niet gerend worden, 
er moet altijd één voet aan de 
grond zijn. De bal mag niet ho-
ger komen dan heuphoogte en 
er mogen geen slidings gemaakt 
worden. Dit alles om blessures 
te voorkomen. “En voordat je 
bij het team komt, wordt er een 
gezondheids-/conditietest afge-
nomen door Jouke Vos. Jouke 
is een fysiotherapeut waar wij 
mee samenwerken om blessures 
zoveel mogelijk te voorkomen”, 
vertelt Eduard. 

om 9.30 uur verzamelt de groep 
in de kantine, waar ze onder het 
genot van koffie wat ‘slappe 
klets verkopen’. Daarna gaan ze 
richting de kleedkamer om ver-
volgens om 10.00 uur het veld 
te betreden. na een goede war-
ming-up, waarbij het rekken en 
strekken erg belangrijk is, wordt 
er een partijtje gespeeld. Gedu-
rende de training doet iedereen 
wat hij kan. De trainer maakt dit 
ook duidelijk: “speel een lange 
bal en breng de bal daarna onder 
controle, terugdribbelen op eigen 
tempo!”, klinkt tijdens de war-
ming-up over het veld. En nadat 

de mannen tot ongeveer 11.15 
uur hebben gevoetbald begint de 
net zo belangrijke derde helft in 
de kantine. 

Het Walking football team van 
HVCH startte met achttien man, 
maar inmiddels zijn er een paar 
afgevallen wegens onder andere 
blessures of ziekte. “Maar vaak 
blijven ze dan nog wel betrokken. 
Dan komen ze bijvoorbeeld naar 
de derde helft”, vertelt Jo. Daarom 
zouden ze graag wat extra leden 
willen. “Gezellig met leeftijdsge-
noten in beweging blijven is waar 
het om gaat. En iedereen die zin 
en tijd heeft op vrijdagochtend, 
ook als hij buiten Heesch woont, 
mag zich bij ons aansluiten.” 

Wil je meer weten? stuur dan 
een mail naar 
oldstarshvch@gmail.com
of bel naar 06-30811010.

‘Ik wilde een blijvende herinnering’
TaTTo0 luuk dobbelsTeen

NIStELROdE – Hoewel een tatoeage eigenlijk niet op zijn 
wensenlijstje stond liet Luuk dobbelsteen er toch een zetten 
als herinnering aan een bijzondere tijd. “Het is er écht een 
met betekenis als blijvende herinnering aan een supervette 
tijd”, meldt hij. 

Luuk Dobbelsteen uit nistelrode studeert fiscale economie aan 
de universiteit in Tilburg. Inmiddels is hij bezig met zijn master. 
Eerder verbleef hij echter in het kader van een uitwisselings-
programma een half jaar in China waar hij in 2017 in shanghai 
een tatoeage liet zetten. “Ik heb daar zo’n vette tijd gehad dat 
ik er een blijvende herinnering aan wilde. Ik niet alleen trou-
wens. Een vriendin van me liet er ook een zetten. We hadden 
vooraf wel enige research gedaan waar we dit veilig en goed 
konden laten doen. Qua pijn en kosten viel het me mee en 
spijt heb ik er zeker niet van”, steekt Luuk van wal, om la-
chend toe te voegen: “Het is een kleine tatoeage die bestaat 
uit twee dobbelstenen die refereren aan mijn achternaam.” 
Volgens de jonge student is het niet de bedoeling om er zo-
maar meer te laten zetten en gaat hij er vanuit dat het hierbij 
blijft, maar: “Mocht er in de toekomst weer iets bijzonders op 
mijn pad komen, dan zou ik kunnen overwegen om er nog 
een te zetten.” Dan resoluut: “Maar dan moet het wel een 
speciale gebeurtenis zijn.”

TEksT En foTo: WEnDy VAn LIJssEL

Walking football: gezellig én gezond

‘Rustig 
tempo en 

verschillende 
spelregels om 

blessures te 
voorkomen’

HEEsCH – In september 2016 is een groep van achttien mannen begonnen met Walking Football bij HVCH, een initiatief van de KNVB. 
Hierbij voetballen zij op een rustiger tempo en zijn er verschillende spelregels opgesteld om blessures te voorkomen. Op vrijdagochtend 
komen de mannen bij elkaar in de kantine, waar eerst een kopje koffie wordt gedronken voordat de training begint. Gezelligheid is namelijk 
net zo belangrijk als het sportieve gedeelte. 

Het HVCH Walking Football team is klaar om aan de warming-up te beginnen Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

gezellig met 
leeftijdsgenoten in 

beweging blijven
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Marvin schildert liever 
mooie dingen dan kozijnen

Hoewel Marvin de studierichting 
decoratie/restauratie aan het 
sint-Lucas College in Boxtel suc-
cesvol afrondde, en aansluitend 
ook nog enkele jaren een kunst-
academie bezocht, kun je hem 
eigenlijk toch een autodidact 
noemen. Hij tekende en schil-
derde namelijk al lang voor hij 
eerstgenoemde school bezocht 
en leerde vooral zichzelf de fijne 
kneepjes van het vak. “Ik teken 
en schilder al zolang ik me kan 
herinneren. 

Ik begon met tekenen, later op 
de middelbare school begon ik 
met verf. Ik schilderde vooral 
oude meesters na, zoals Rem-
brandt van Rijn en Caravaggio. 
Daar heb ik ontzettend veel van 
geleerd. Dat en de technieken die 
me later bijgebracht zijn op het 
sint-Lucas zijn onzichtbaar terug 
te zien in mijn huidige werk”, 
vertelt Marvin opgewekt. 

De schilder wist al jong dat hij 
kunstenaar wilde worden. Hoe, 
wat en waar was niet ingevuld 
en leidde tot een zoektocht langs 

diverse studies. “Bij mijn oplei-
ding decoratie/restauratie aan 
het sint-Lucas leerde ik hout- 
en marmerimitaties schilderen, 
(goud) vergulden, plafondschil-
deringen en meer. Voor mij zat er 
echter geen uitdaging in. Ik kon 
daar mijn creativiteit niet kwijt”, 
blikt hij terug. ook twee jaar 
kunstacademie bracht niet wat 
hij zocht. “Daar moest ik de hele 
tijd uitleggen wat ik wilde zeggen 
met mijn werk. schilderen werd 
niet als kunst gezien maar als een 
manier om je diepere ‘ik’ tot ui-
ting te brengen. Ik was drukker 
met het denken óver mijn werk 
dan het schilderen zelf. Ik wilde 
echter gewoon mooie dingen 
maken”, zegt Marvin. Hij haak-
te af en probeerde nog even een 
studie creatieve therapie. 

Uiteindelijk kwam hij echter tot 
de conclusie dat hij, zoals hij dat 
zelf stelt, een autonoom kunste-
naar is, die werkt vanuit zijn ei-
gen visie en gevoel. sinds circa 
twee jaar is hij derhalve aan het 
‘freewheelen’ en werkt hij van-
uit een werkatelier bij Tuf in Den 

TEksT En foTo:  WEnDy VAn LIJssEL

HEEsWIJk-DInTHER – Hij werd nog net niet met een potlood of kwast in zijn handen geboren, maar in principe tekent en schildert de 25-jarige 
Marvin Vorstenbosch uit Heeswijk-Dinther al zijn hele leven. Een aangeboren gave die hij (ook) door (zelf) studie verder ontwikkelde. Terwijl dat 
proces nog volop gaande is, en de jonge kunstenaar bezig is met het ontplooien van zijn eigen stijl, is hij bezig met enorme schilderingen voor een 
toekomstige eerste eigen expositie.

Dungen aan schilderingen waar 
hij wél zijn ei in kwijt kan. “Ik 
ben doende om mijn eigen stijl 
te ontwikkelen. Voor mij moet 
er iets realistisch inzitten en iets 
abstracts. 

Realistisch/mysterieus zou de 
beste omschrijving zijn. Ik ben 
doende met een serie grote doe-
ken met vrouwen waarbij ik er-
naar streef dat kijkers niet per se 
alleen de vrouw zien, maar ook 
de sfeer waarin zij verbeeld is”, 

probeert hij uit te leggen. Vor-
stenbosch werkt aan een serie 
bedoeld voor zijn eerste eigen 
expositie. Wanneer is nog niet 
bekend. Marvin: “Ik heb tien tot 
vijftien werken nodig en natuur-
lijk een goede locatie waarin mijn 
werk tot zijn recht komt.” Dan 
opgewekt en eerlijk: “Mijn groot-
ste wens is dat mijn werk gewaar-
deerd wordt en ik ervan kan le-
ven”, om lachend toe te voegen: 
“En geen kozijnen meer hoef te 
schilderen om rond te komen.”

Realistisch/
mysterieus
zou de beste 
omschrijving 
zijn
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Bomendokter bekijkt Bernheze van boven
Geen hoogtevrees voor een bomendokter

op dinsdag 13 maart werd hij 
gespot door de fotograaf, terwijl 
hij aan het werk was in de Beek-
graaf om daar voor de tweede 
keer een populier te snoeien. 

Wouter van den Dungen uit 
Vorstenbosch en Twan Derks uit 
schaijk laten zien hoe hoog het 
is, vooral de ‘selfie’ van Wouter 
maakt duidelijk hoe prachtig het 
uitzicht is dat ze hebben vanuit 
de toren van zo’n mooie populier.

Woensdag 14 maart waren de 
twee in Heeswijk-Dinther een 
reuzen zilverspar aan het snoei-

en in een particuliere tuin achter 
de begraafplaats van de kerk van 
Heeswijk. Dit om de kroon wat 
dunner (lichter) te maken zodat 
deze bij storm minder wind vangt, 
dus risicobeperking ten opzichte 
van de omgeving. Bovenin was 
het uitzicht minimaal omdat het 
enorm mistig was. Toch klaarde 
het snel op waardoor de foto’s 
extra mooi zijn geworden.
Door jarenlange ervaring en ken-
nis van bomen is Wouter van den 
Dungen uit Vorstenbosch met 
zijn bedrijf ‘Boom & Werk’ spe-
cialist op het gebied van snoei-
werkzaamheden.

BERnHEZE - ‘de bomendokter’ bekijkt met regelmaat Bernheze vanuit grote hoogte. Even maar, want 
dan gaat hij aan het snoeien. Ook afgelopen week klom hij vele meters omhoog in Nistelrode en in 
Heeswijk-dinther, wat mooie plaatjes opleverde.

Een reuzen zilverspar in een particuliere tuin achter de begraafplaats van de kerk in Heeswijk

Wouter en Twan in de wolken Boom naBoom voor

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl

Wij halen het beste
uit uw motor!

25 
jaar

Spierings Motorservice Heesch
HEEsCH - Zodra de zomertijd 
begint en de zon gaat schijnen 
kriebelt het bij heel veel ‘motor-
muizen’. de accu is opgeladen 
en de glimmende motor komt 
weer tevoorschijn. 

komend weekend wordt de klok 
een uur vooruit gezet en heeft 
spierings Motorservice Heesch 
een open dag.
We vieren dat we al 25 (en 1) 
jaar actief zijn in het onderhoud 
van motoren. Loop gerust eens 
binnen voor advies, voor de spie-
rings powercheck, om een af-
spraak te maken of gewoon voor 
een technisch praatje.
Zaterdag 24 maart: onderde-
lenverkoop en een (retro)moto-
ren-show.
Zondag 25 maart: Toertocht door 
Brabant van ongeveer 180 kilo-
meter. Bij thuiskomst een lekker 
broodje van Boer spierings & 
spierings Vlees!
Vanaf april zijn wij wekelijks extra 
geopend op dinsdagavond.
De winkel/werkplaats is open 
van 9.00 tot 17.00 uur. Even 
pauze en dan weer geopend van 
18.00 tot 20.00 uur.

Voel je welkom bij spierings 
Motorservice Heesch! Adrie en Kitty
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10 JAAR VITARO
Mooi man!

Het begint allemaal op 
een zolderkamer... 
In april 2008 starten 
Ruud en tom van Rooij 
in Nistelrode samen het 
bedrijf Vitaro - specialist 
in robotgrasmaaiers.

In de beginjaren is het fenomeen 
robotgrasmaaien nog relatief on-
bekend en roept de nodige scep-
tische reacties op. Door middel 
van demonstraties en proefop-
stellingen weten de twee neven 
Van Rooij menigeen te overtui-
gen van de mogelijkheden en 
voordelen van de robotgras-
maaier. 

Begin 2012 komt Vitaro als eer-
ste in nederland met een oplos-
sing voor het volledig automa-
tisch maaien van voetbalvelden. 
In samenwerking met gemeente 
Bernheze en RskV Prinses Irene 
worden twee velden volledig ge-
maaid door één robotgrasmaaier. 
En met succes: momenteel ziet 
men op bijna alle voetbalclubs 
binnen Bernheze de robotgras-
maaiers aan het werk.

ADVIES OP MAAT
Met de topmerken Husqvarna, 
Robomow en Etesia biedt Vitaro 
een oplossing voor elk gazon van 
klein en eenvoudig, maar zeker 
ook groot en zeer complex.  op 
basis van de omvang en indeling 
van de tuin adviseert Vitaro wel-
ke maaier het meest geschikt is, 
aansluitend op de persoonlijke 
wensen.
Bij Vitaro staat de term ‘service’ 
centraal. Bij Vitaro mag u reke-
nen op een uitstekende service 
waaronder de aanleg van de 
producten of ondersteuning bij 
installatie, tal van onderhouds-
mogelijkheden en levering van 
benodigde accessoires.  Mocht er 
onverhoopt een storing plaats-
vinden, met de compleet uitge-
ruste bussen zijn de monteurs 
snel ter plaatse om een oplos-
sing te bieden. Vitaro levert deze 
service in geheel nederland en 
noord-België.  

In 2017  besluiten de twee com-
pagnons ieder hun eigen weg te 
gaan en staat de jonge onder-
nemer Ruud van Rooij voor de 
uitdaging om het bedrijf alleen 
voort te zetten. Hij heeft er het 
volste vertrouwen in dat hij op 
basis van 10 jaar ervaring - sa-
men met zijn enthousiaste team - 
een optimale kwaliteit en service 
kan waarborgen.

Wilt u een perfect strak 
gazon, maar geen tijd 
om vaker te maaien?

Wist u dat uw gazon er beter 
gaat uitzien door vaker te maai-
en? Voor een strak gazon met 
een diepgroene kleur adviseren 
wij om uw gazon twee- tot drie-
maal per week te maaien.

Heeft u geen tijd voor deze tijd-
rovende klus? Wij hebben de 
oplossing voor u: de robotgras-
maaier.

Benieuwd hoe zo’n robotgras-
maaier werkt; denkt u dat uw 
tuin te klein of juist te groot is 
om automatisch te maaien; heeft 
u een helling in uw gazon; wilt u 
weten welke maaier het stilste is, 
heeft u obstakels in uw tuin?

Wij leveren niet alleen de beste 
merken, wij installeren de robot-
grasmaaier met een 100% wer-
kingsgarantie, wij instrueren u 
uitgebreid.

Robotgrasmaaiers verdienen de 
nodige aandacht!  ons advies 
is om regelmatig onderhoud te 
plegen aan de machine. De mate 
van onderhoud bepaalt u zelf.  In 
de winter bieden wij de mogelijk-
heid van winteropslag zodat u in 
het voorjaar onbezorgd aan het 
maaiseizoen kunt beginnen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen 
betekenen? neem een kijkje op 
onze nieuwe website of vraag 
ons om een gratis en geheel vrij-
blijvend advies op maat!  Wij ko-
men graag naar u toe.

Ruud van Rooij Foto: Ad Ploegmakers

Levensduur van de 
robotgrasmaaier wordt 
onder andere bepaald 
door het onderhoud

VITARO
Specialist in 

Robotgrasmaaiers
Menzel 31

5388 SX  NIStELROdE
tel. 0412-613149

info@vitaro.nl
www.vitaro.nl

Als eerste een 
oplossing voor 

automatisch maaien 
van voetbalvelden


