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BZB gooit Alle Remmen Los
‘Ben erbij en komt dat zien, komt dat zien!’

In 1993 zag de Band Zonder Ba-
naan oftewel BZB het levenslicht. 
Een band die er, zonder overdrij-
ven, vanaf dag één, een circus 
van maakte en zich daarmee ook 
van meet af aan op de muzikale 
landkaart zette. BZB werd in een 
schoolpauze geboren en was 
een gelegenheidsformatie. “Ons 
eerste optreden was tijdens een 
kerstviering op school. Het was 
meteen een circus”, blikken Dick 
van der Wijst en bassist Willem 
van de Spijker terug. Laatstge-
noemde miste alleen ‘deze kerst-

viering’ maar werd, omdat er 
meteen nog een boeking kwam 
en “we er ook wel lol in had-
den”, erbij gevraagd als bassist. 
Het repertoire bestond uit covers 
die gelijk een BZB-jasje aange-
meten kregen en gebracht wer-
den in een sfeer van grappen en 
grollen. Samengevat gebeurde 
er van alles. 
“Na circa anderhalf jaar ver-
sterkte ook saxofonist Robert 
van Asseldonk de gelederen. 
We namen het allemaal niet zo 
serieus. Goed was het om te be-

ginnen niet, maar het deed wel 
stof opwaaien”, zo wordt geme-
moreerd. 
De heren hebben een dik boek 
vol anekdotes met alles wat 
meegemaakt werd op hun mu-
zikale reis die uiteindelijk een 
enorme vlucht nam. In 1995 
werd een eerste cd uitgebracht. 
Rien Somers werd ingelijfd als 
manager waarmee er structuur 
in de chaos kwam. 

De cd ‘De Baksteen van de Sa-
menleving’ werd in 1997 in ei-
gen beheer uitgebracht en ge-
presenteerd en stond maar liefst 
tien weken in de album top 100. 
Het bracht alles in stroomver-
snelling. Paaspop stond al ge-
noteerd, maar nu volgde ook 
Lowlands, Pinkpop, Parkpop en 
de Zwarte Cross. 

TEKST: WENDY VAN LIJSSEL

LOOSBROEK – Dé gelegenheidsformatie die slechts één keer een kerstviering op 
school zou opluisteren viert op 9 en 10 mei haar 25-jarig jubileum waarbij Alle 
Remmen Los gaan. Laatstgenoemde is gelijk de titel van het hagelnieuwe festival aan 
de Laageindsedijk in Loosbroek waar jubilaris BZB en nog twintig bands op diverse 
podia er één groot feest van gaan maken. Het goede nieuws is dat iedereen mag 
komen en wie wil, kan blijven slapen op camping De Vlaamse Kust. 
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BZB gooit Alle Remmen Los

‘Ben erbij en komt dat zien, komt dat zien!’

In 1993 zag de Band Zonder Ba-

naan oftewel BZB het levenslicht. 

Een band die er, zonder overdrij-

ven, vanaf dag één, een circus 

van maakte en zich daarmee ook 

van meet af aan op de muzikale 

landkaart zette. BZB werd in een 

schoolpauze geboren en was 

een gelegenheidsformatie. “Ons 

eerste optreden was tijdens een 

kerstviering op school. Het was 

meteen een circus”, blikken Dick 

en bassist Willem van de Spijker 

terug. Laatstgenoemde miste 

alleen ‘deze kerstviering’ maar 

werd, omdat er meteen nog 

een boeking kwam en “we er 

ook wel lol in hadden”, erbij ge-

vraagd als bassist. Het repertoire 

bestond uit covers die gelijk een 

BZB-jasje aangemeten kregen 

en gebracht werden in een sfeer 

van grappen en grollen. Samen-

gevat gebeurde er van alles. 

“Na circa anderhalf jaar ver-

sterkte ook saxofonist Robert 

van Asseldonk de gelederen. 

We namen het allemaal niet zo 

serieus. Goed was het om te be-

ginnen niet, maar het deed wel 

stof opwaaien”, zo wordt geme-

moreerd. 

De heren hebben een dik boek 

vol anekdotes met alles wat mee-

gemaakt werd op hun muzikale 

reis die uiteindelijk een enorme 

vlucht nam. In 1995 werd een 

eerste cd uitgebracht. Rien So-

mers werd ingelijfd als manager 

waarmee er structuur in de chaos 

kwam. De cd ‘De Baksteen van 

de Samenleving’ werd in 1997 

in eigen beheer uitgebracht en 

gepresenteerd en stond maar 

liefst tien weken in de album top 

100. Het bracht alles in stroom-

versnelling. Paaspop stond al 

genoteerd, maar nu volgde ook 

Lowlands, Pinkpop, Parkpop en 

de Zwarte Cross. 

TEKST: WENDY VAN LIJSSEL

LOOSBROEK – Dé gelegenheidsformatie die slechts één keer een kerstviering op 

school zou opluisteren viert op 9 en 10 mei haar 25-jarige jubileum waarbij Alle 

Remmen Los gaan. Laatstgenoemde is gelijk de titel van het hagelnieuwe festival aan 

de Laageindsedijk in Loosbroek waar jubilaris BZB en nog twintig bands op diverse 

podia er één groot feest van gaan maken. Het goede nieuws is dat iedereen mag 

komen en wie wil, kan blijven slapen op camping De Vlaamse Kust. 
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plantaten

• Klikgebit

• Kunstgebit

• Reparaties

Tandarts H
eeswijk

Balledonk 35

5473 BD Heeswijk

0413-292649

www.tandartsheeswijk.nl
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VERWIJZING ACTIE BZB

Interview 

met Dick, 
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Interview met Dick, Willem en
Paul
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Voor de winnaar:
TWEE PERSONEN COMBITICKETS
TWEE PERSONEN CAMPINGTICKET
MEET EN GREET MET BZB.

Wil jij ook winnen?
We hebben nog een bijzondere 

Facebookactie in petto.
Facebook.com/mooibernheze 18+



  
Woensdag 11april 20182 ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zondag 15 april Theaterpro-
ductie ‘Mona’ door Jessica de 
Bel met muzikale ondersteuning 
door Paul Verschuur. ‘Mona’ is 
een verrassende kleinkunstpro-
ductie van p.a. producties. Actrice 
en theaterschermer met Vlaamse 
roots Jessica de Bel betovert met 
haar verschijning en prachtig 
stemgeluid menig bezoeker. Het 
is niet voor niets dat juist zij in de 
huid kruipt van Mona Lisa. De 
lippen en ogen van Mona Lisa 
blijven voor velen een raadsel. 
Zelfs software met emotieher-

kenning geeft geen uitsluitsel. Jij 
wel? Aanvang 15.00 uur. Kosten 
€7,50, cash te betalen aan de 
zaal. Aanmelden via: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Donderdag 19 april Lezing over 
herstel van diabetes 2 door Han 
Seijger. Jaren geleden werd bij 
hem suiker (diabetes 2) gecon-
stateerd. Vervolgens kwam hij in 

de medische molen terecht. Het 
begon met een pilletje, later insu-
line spuiten. Zijn gezondheid ging 
bergafwaarts. 
Via de Stichting Keerdiabetesom 
heeft hij zijn suikerziekte omge-
draaid. Hij is sinds twee jaar geen 
suikerpatiënt meer. Geen insuline 
en geen pillen meer. Hoe hij dat 
gedaan heeft? Dat wil hij u graag 
vertellen. Aanvang 20.00 uur, 
kosten € 5,- contant te betalen 
aan de zaal. 
Aanmelden via: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

De Eijnderic
VAKANTIE TAALCURSUSSEN
Ga je op vakantie naar het buitenland en wil je graag een 
beetje kennis van de taal hebben? Dan zĳ n onze vakantie 
taalcursussen echt iets voor jou!

Inhoud van de les:
Praktisch gebruik van woorden en zinnen die met vakantie 
te maken hebben zoals: • een hotel of campingplaats 
boeken; • geld opnemen bĳ  een bank of postkantoor; 
• bezoek aan politiebureau of ziekenhuis; • de weg vragen;
eten en drinken bestellen in een café of restaurant;
• winkelen en boodschappen doen;• autopech en garage.
Voor wie?
De cursus is bedoeld voor diegenen die de taal niet of 
nauwelĳ ks beheersen. Je oefent de onderwerpen in korte 
gesprekjes die je voert met de docent en medecursisten. 
Van de grammatica behandelen we alleen datgene wat 
nodig is voor deze cursus. De taalcursussen worden 
aangeboden in het Spaans, Frans, Italiaans en Engels en 
starten medio mei. Bezoek voor uitgebreide informatie onze 
website of neem telefonisch contact op met de Eĳ nderic. 

HANDLETTERING
In drie lessen 
wordt je de kunst 
van het 
handletteren 
bĳ gebracht: in de 

eerste les leer je de materialen kennen en je eigen 
handschrift. In de tweede les komen de verschillende 
lettertypes aan bod en gaan we deze uitproberen. De derde 
les maken we composities en tekenen we banners en 
andere ornamenten.
Je kunt nog inschrĳ ven voor deze leuke cursus die op 
dinsdagavond 8 mei van start gaat in Nistelrode.

Kraam huren op de 
voorjaarsmarkt
De jaarlijkse braderie/voor-
jaarsmarkt is een van de eerste in 
de regio van het nieuwe seizoen. 
Samen met de diverse beziens-
waardigheden, het kapellen-
festival, de kermis en gezellige 
terrasjes komt er dit jaar een 
grote dansvloer en organiseren 
ze een groot line dance festival 
met een country band die live 
muziek ten gehore brengt. Wel-
licht is het een uitgelezen kans 
om jouw (oude) spullen te pre-
senteren aan het publiek. Je kunt 
een kraam huren compleet met 
zeil en klemmen voor € 25,-. 
Voor foodkramen gelden andere 
prijzen en afspraken. Mocht je 
zelf beschikken over een kraam, 
dan hanteren ze de grondprijs 
van slechts € 2,50 per meter. In-

dien mogelijk mag je de auto bij 
de kraam plaatsen en zelfs het 
gebruik van stroom is bespreek-
baar.

Voor meer informatie en/of aan-
melding kun je contact opnemen 
met marktmeester Willy Minten 
via willyminten@gmail.com. 
Voor meer informatie ga naar 
www.vorstenbosch-paktuit.nl.

Vorstenbosch Pakt Uit
VORSTENBOSCH - Vorstenbosch pakt weer uit op zondag 13 mei 
en bruist wederom van de activiteiten. Dit jaar wordt het 15-jarig 
jubileum gevierd waarbij het publiek wordt vermaakt met leuke be-
zienswaardigheden; dit staat bij hen hoog in het vaandel! Ook voor 
de kinderen is er weer van alles te beleven. Ze streven er naar om er 
een gezellig gezinsuitstapje van te maken.

GEEN INSULINE EN 
GEEN PILLEN MEER

De penningmeester en de voor-
zitter hebben samen alle bud-
getten vastgesteld, en in com-
binatie met de secretaris zijn 
alle benodigde vergunningen 
weer binnengehaald. Commissie 
Horeca en Artiesten heeft stad 
en land afgezocht om weer de 
leukste artiesten te strikken voor 
deze dagen. Lokale artiesten als 
Martje Hartje op het kinderplein, 
maar ook verrassend straatthea-
ter. Zij kunnen nu aan de slag 
met alle afrondingen en helpen, 
waar nodig, bij de andere com-
missies. Wat voor iedereen geldt, 
want zo’n organisatie vraagt om 
samenwerking en teamwork.

De heren van de commissie Bra-
derie zijn druk in de weer met 
de indeling van het parcours. 
Waar mag welke kraam komen 
te staan, is er genoeg afwisseling 
en welke locaties worden opge-
vuld door andere commissies? 
Dankzij al hun inspanningen is 
de braderie nu al voor 90% ge-
vuld. Dus wil je nog een plekje 
bemachtigen, schrijf je dan snel 

in via het aanmeldformulier op 
www.pinksterfeestennistelrode.nl.

De commissie voor de Pinkster-
loop heeft het sportieve werkje 
om deze loop weer goed te laten 
verlopen. Voor het eerst is de 
Pinksterloop aangemeld bij de 
Van Tilburg Tour, waardoor de 
eerste inschrijvingen nu al bin-
nen zijn. Dit belooft veel goeds. 

Voor de PR commissie begint 
al het harde werk nu pas echt. 
Ontwerpen van de banners en 
zorgen voor al het drukwerk. 
Met het definitieve program-
ma kunnen zij aan de slag met 
de versiering op het parcours, 
de redactie en invulling van de 
pinksterkrant en social media. 
Stay updated!

Wat doen zij nou hele-
maal, die commissies

NISTELRODE - In oktober komen ze voor het eerst bij elkaar, in ja-
nuari gaan ze allemaal een tandje bijzetten en in maart gaan ze los. 
Het team van Pinksterfeesten Nistelrode is er al een aantal maanden 
druk mee. Maar waar zijn die commissies nou precies zo druk mee? 

Pinksterloop Sfeermaker
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Ouwe lul
Ik was er als twintigjarige van overtuigd dat ik niet zo zou gaan 
worden, maar ik denk dat het zover is. Ik ben nu officieel een ouwe 
lul. Daarvoor dacht ik nog dat ik nog in een verouderingsproces zat, 
maar ineens besef ik dat ik er allang ben. Ineens hoor ik bij die ouwe 
garde die weinig tot geen raakvlakken meer heeft met de jeugd. 
Die ouwe rotten waarvan de zinnen beginnen met ‘de jeugd van 
tegenwoordig’ en ‘vruuger’. Ik heb er tegen proberen te vechten, 
maar ook ik ben slachtoffer geworden van de natuurwetten.

Mijn senioriteitsbesef heb ik nog redelijk uit kunnen stellen, 
maar afgelopen weekend in een Bossche kroeg was het er dan 
toch. Toen ik de kroeg binnen stapte, voelde ik me nog vol 
zelfvertrouwen, maar al snel was mijn vertrouwen als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Ik zag de blikken richting ons van de 
mooiboys aan de bar en die straalden vooral medelijden en kracht 
uit. Medelijden richting mij en mijn gezelschap, omdat die oudjes 
volgens hen toch echt op de verkeerde plek op het verkeerde 
moment waren en kracht, omdat ze wisten dat wij totaal geen 
concurrentie voor ze waren op hun jacht naar meisjes.

Toen de DJ van dienst ook nog eens de nieuwste hit van 
Broederliefde inzette, was mijn besef van ouderdom compleet. 
Niet alleen ging de hele kroeg los op een plaat die ik werkelijk 
waar nog nooit had gehoord, maar daarnaast vond ik die, voor 
mijn oren, nieuwe muziek helemaal niks. Zoals mijn ouders Pearl 

Jam en Nirvana vreselijk vonden en 
me bijna smeekten om iets anders 
op te zetten, zo keek ik naar de DJ 
van dienst.

Terecht dat deze DJ mijn 
smeekbeden die nacht heeft 

genegeerd en stug de hele tijd 
straattaal-hiphop heeft gedraaid. 

Die ouwe mannen moeten hun 
plek weten. Hun tijd is geweest.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Op missie naar Roemenië:
een veiligere omgeving voor iedereen

Stichting PEP maakt zich hard 
voor de juiste zorg in Roemenië. 
Dit doet zij door kleinschalige 
projecten op te zetten en goede-
ren te brengen naar die project-
gebieden, zoals schoolmeubelen, 
kleding en ziekenhuismaterialen.
Op dit moment werkt de stich-
ting samen met de oud-brand-
weerlieden uit Heesch om twee 
geschonken brandweerauto’s 
gebruiksklaar te maken, zodat 
deze op 23 april naar Roeme-
nië kunnen worden gebracht. 
Op zaterdag 21 april zal er een 
uitzwaaimoment zijn, waarbij de 
auto’s rond 15.00 uur te bezich-
tigen zijn bij het Labrys (de fon-
tein) in het centrum. 

Dankbaar
“We hebben twee auto’s gekre-
gen, geschonken door de Osse 
bedrijven Aspen Oss en Unipol. 
Deze hebben zij gratis beschik-
baar gesteld”, legt Harrie Roe-
lofs uit. “Ze konden de wagens 
verkopen, maar hebben ervoor 
gekozen om ze belangeloos aan 
ons af te staan zodat wij hiermee 
de lokale bevolking in Vintileas-
ca en Gugesti kunnen helpen.” 
Samen met oudgedienden van 
de brandweer brengt Stichting 
PEP deze auto’s naar de dorpen. 
“In Roemenië is vaak alleen een 
brandweerauto beschikbaar in 

de grote steden en de wat grote-
re dorpen”, vertelt Harrie. “Dus 
hoe verder je van de grote stad 
af woont, hoe langer je moet 
wachten op hulp. Er is in de klei-
nere dorpen gewoonweg geen 
budget voor een brandweerau-
to en -kazerne.” En dat gaat de 
brandweermannen ook aan het 
hart. “We hebben hier al vaker 
aan meegewerkt. Het is fantas-
tisch om te zien hoe dankbaar 
zij zijn voor onze hulp”, vertelt 
Hans Mulders, oud-brandweer-
man. 
“Een aantal oudgedienden van 
de brandweer gaan mee om de 
auto’s te vervoeren, maar we 
geven ook uitleg over hoe ze de 
auto’s en materialen moeten be-
dienen en onderhouden.” 

De brandweerauto’s worden 
opgeknapt, krijgen een onder-
houdsbeurt en een APK-keuring, 
wat op zichzelf geen goedko-
pe klus is. “We proberen alles 
zo goed en goedkoop moge-
lijk voor elkaar te krijgen”, zegt 
Hans. Harrie vult aan: “Omdat 
onze fondsen ook minimaal zijn, 
moeten we toch een bijdrage 
vragen van de lokale brandweer 
in Roemenië. Iets wat zij meest-
al niet kunnen betalen, daarom 
zoeken wij nog donaties om de 
onkosten zo veel mogelijk te 
dekken.” 

Wil jij een bijdrage leveren aan 
de veiligheid in Roemenië? Op 
www.pepbernheze.nl vind je 
meer informatie over het doen 
van een donatie.

HEESCH – In Nederland zijn wij gewend de zorg en hulp te krijgen die we nodig hebben als we daar 
om vragen. We hebben verzorgingshuizen voor ouderen en een brandweer die beschikt over de juiste 
apparatuur om ons te helpen bij bijvoorbeeld een ongeluk of een brand. Maar in Roemenië is dat niet 
het geval en stichting PEP-projecten Bernheze maakt er haar missie van om dit alles ook in Roemenië 
mogelijk te maken. 

Oud brandweerlieden en enkele organisatieleden gaan de brandweer auto’s brengen Tekst: Tamlyn van Lanen 

De twee door Aspen Oss en Unipol geschonken brandweerauto’s

‘Ook ik ben slachtoff er geworden
van de natuurwetten’



  
Woensdag 11april 20184 GEZONDHEID IN BALANS

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.

Voor wie?
Eenmaal per twee jaar nodigt 
Bevolkingsonderzoek Zuid vrou-
wen tussen de 50 en 75 jaar uit 
voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Volgens de lande-
lijke richtlijnen zijn dat in 2018 
de vrouwen geboren in de jaren 
1943 tot en met 1968. Vrouwen 
uit Heesch met de postcodes 
5383 en 5384 worden voor deze 
ronde van het bevolkingsonder-
zoek uitgenodigd. 

Waar staat het onderzoekscen-
trum?
Het borstonderzoek vindt plaats 
in een verplaatsbaar onder-
zoekscentrum. Dit onderzoeks-
centrum staat vanaf 17 april op 
het parkeerterrein nabij sporthal 
’t Vijfeiken aan het Vijfeiken 53, 
5384 ER in Heesch. Het onder-
zoekscentrum staat daar tot 
begin juni. Daarna verhuist het 
onderzoekscentrum naar Nistel-
rode. 

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland 

bij ongeveer één op de acht 
vrouwen borstkanker vastge-
steld. Daarmee is borstkanker de 
meest voorkomende vorm van 
kanker in Nederland. 

De kans op genezing wordt met 
name bepaald door het stadium 
van de ziekte op het moment 
van ontdekking. Vroege ontdek-
king verhoogt de kans op gene-
zing aanzienlijk en er is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk. 

Hoe gaat het onderzoek?
Het borstonderzoek bestaat uit 
het maken van digitale röntgen-
foto’s van de borsten. Speciaal 
opgeleide radiodiagnostisch la-
boranten voeren het onderzoek 
uit. Bevolkingsonderzoek Zuid 
werkt met moderne apparatuur. 
Daarom is de bestralingsbelas-
ting minimaal. Binnen twee we-
ken volgt een schriftelijke uitslag 
van het onderzoek. Het onder-
zoek is gratis. 

Resultaten vorige ronde
Tot nu toe was het bevolkings-

onderzoek in Heesch succesvol. 
Tijdens de vorige ronde was de 
opkomst in Heesch 82,51%. Dit 
betekent dat er 1.646 vrouwen 
uit de doelgroep hebben deelge-
nomen aan het onderzoek. 

Hiervan zijn 33 vrouwen door-
verwezen voor nader onderzoek. 

Meer informatie
Voor vragen over het bevol-
kingsonderzoek borstkanker kun 
je de informatielijn bellen. De 
informatielijn is bereikbaar op 
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 
uur via 088-0001340. Voor meer 
informatie kun je kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn
HEESCH - Op 17 april start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Heesch. Door dit onderzoek kan borst-
kanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. 
Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is. 

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN     
NiSTELRODE  |  DEN bOSCh  Ι  DRUNEN  Ι  06-22260350 - 06-22260050

WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

GERICHTE zORG vOOR UW

HUID
vergoeding? Check uw zorgpolis.

Essen en berken komen steeds meer in bloei. 

De essen, waarvan de bloeiwijzen niet bevroren zijn tijdens de koude 
periode in maart, botten nu uit. Aan de toppen van de takken en 
twijgen aan de buitenschil van de kroon komen nu de toefen met 
kleine bloeiwijzen tevoorschijn. De helmknoppen zijn paars van kleur 
en kunnen erg veel allergeenpollen afgeven aan de lucht.

Aan de eerste berken kun je zien dat de katjes aan het opzwellen zijn 
en beginnen te verkleuren van bruin naar geel. Zodra de katjes rijp 
zijn geven ze hun pollenkorrels vrij. Deze pollen zijn sterk allergeen 
en ongeveer 7 procent van alle Nederlanders is gevoelig voor deze 
pollen.

Ook andere bomen en struiken uit de berken- en wilgenfamilie bloei-
en. De laatste hazelaars, en dan vooral de krulhazelaars die veel in tui-
nen zijn aangeplant, bloeien. Verder bloeien nog elzen en veel haag-
beuken. Hoewel deze soort bomen uit de berkenfamilie vooral veel in 
het zuiden te vinden is, is de haagbeuk als straatboom ook geregeld 
aan te treffen in de stedelijke bebouwing in het noorden, bijvoorbeeld 
in een stad als Meppel. Vooral de pollen van elzen en hazelaars zorgen 
ervoor dat mensen hooikoortsachtige klachten kunnen ervaren; daar 
komt nu het sterk allergeen stuifmeel van de berk bij.

Aan de toename van het aantal meldingen van de hooikoortsachtige 
beleving van mensen op de diverse pollennieuws apps, is goed te 
zien dat het voorjaar begonnen is!

www.pollennieuws.nl

Essen en berken
in bloei
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Nieuwe postcommandant Dick van Breda

“Ik hou me met name bezig met 
de geoefendheid en de paraat-
heid van de post”, vertelt Dick. 
Dat betekent dat hij verantwoor-

delijk is voor een goede uitvoering 
van de wekelijkse oefeningen én 
de voorbereiding daarvan. Daar-
naast valt de bezetting van de op 

te roepen brandweerlieden onder 
zijn verantwoordelijkheid. “Maar 
ik ruk ook nog gewoon mee uit, 
soms als manschap en soms als 
bevelvoerder”, voegt Dick daar-
aan toe. 

Parttime professional
Bijna 12 jaar is Dick actief als vrij-
willige brandweerman. “Het is 
eigenlijk gewoon een hele inten-
sieve hobby”, zegt hij, met een 
grote glimlach op zijn gezicht. 
Met veel passie spreekt hij over 
zijn vrijwilligerswerk. “Eigenlijk 
zou ‘parttime professional’ een 
betere benaming zijn voor ons 

vak”, zegt Dick, “want zodra je 
pieper gaat laat je alles vallen om 
zo snel mogelijk bij de kazerne te 
zijn.” Gelukkig krijgt hij van zijn 
werkgever, Mostako Staalbouw 
in Heesch, de vrijheid hiervoor. 
“Zowel je gezin als je werkgever 
moet je hierin steunen.” 

Binnen de kazerne hangt een ge-
moedelijke sfeer. “De mannen 
steunen mij als nieuwe postcom-
mandant, anders was ik ook niet 
door de sollicitatieprocedure ge-
komen”, zegt hij met een knip-
oog. De onderlinge band tussen 
de postleden is hecht. 
“De jongste is 26 en de oudste is 
55. In het dagelijks leven zouden 
we elkaar mogelijk niet tegenge-
komen zijn, maar hier sta je voor 
elkaar klaar.” 

Open avonden
Het afgelopen jaar is de kazerne 
uitgebreid met nieuwe materia-
len en zal komend jaar hopelijk 
ook uitgebreid worden met nieu-
we brandweermannen of -vrou-
wen. “We hebben een nieuwe 
tankautospuit en een waterwa-
gen”, vertelt Dick. “En momen-
teel hebben we 20 manschap-
pen, maar we mogen groeien 
naar 22. 
We zijn dus hard op zoek naar 
twee nieuwe vrijwilligers!” Daar-
om vinden op maandagavond 16 
en 23 april open avonden plaats, 
waarbij geïnteresseerden kunnen 
komen kijken. De avonden zijn 
van 20.00 tot 21.30 uur. 

Ben jij een teamspeler, zorgzaam 
en wil je anderen graag helpen? 
Ben je 18 jaar of ouder en woon 
en werk je in Heesch of de om-
geving van Heesch? Kom dan 
maandagavond 16 of 23 april 
langs. 
Heb je nog vragen? 
Dick beantwoordt deze graag! 
Mail d.vanbreda@brwbn.nl, bel  
088-0208290 of 06-13726150.

HEESCH – In januari heeft Dick van Breda het stokje van Frank van Hoek overgenomen en is hij de nieuwe postcommandant van de brand-
weer in Heesch. Met zijn jarenlange ervaring binnen de kazerne, als onder andere manschap en bevelvoerder, is Dick klaar voor deze stap. 
Met veel plezier en passie zal hij de post in Heesch gaan managen. 

Dick van Breda  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Hard op zoek 
naar nieuwe 
vrijwilligers
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PAROCHIENIEUWS

Op zaterdag 10 maart hield 
Lichtpunt weer een inzame-
lingsactie van levensmiddelen 
bij Jumbo in Heeswijk-Dinther. 
Deze levensmiddelen werden 
gebruikt voor het maken van 
Paaspakketten voor gezinnen in 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek 
die wel een extra steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Aan deze 
actie werkten ook een aantal 
vormelingen mee. 

Tijdens hun voorbereiding op het 
Vormsel zetten alle vormelingen 
zich in het kader van het project 
M25 (Matteus 25) in voor hun 
naasten. Zo helpen ze mee bij de 
bingomiddag, het schenken van 
koffie bij Laverhof of met het in-
zamelen van de Paaspakketten. 

Jezus heeft ons immers geleerd 
om barmhartig te zijn voor el-
kaar en op deze manier leren de 
vormelingen hoe zij zich kunnen 
inzetten voor hun hulpbehoe-
vende medemens.
Enthousiast hebben de jongeren 
meegeholpen en ze wisten veel 
mensen er toe te brengen om 
één boodschap of meerdere van 
het aangeboden lijstje te kopen 
en af te geven bij de kraam.

Bij het inpakken van de pakket-
ten hielpen ook weer vormelin-
gen mee. Het resultaat van deze 
actie was boven verwachting! 
Daarnaast mocht Hulpdienst 
Lichtpunt nog de gaven ont-
vangen van enkele instellingen 
uit Heeswijk. Uiteindelijk zijn er 

50 goedgevulde Paaspakketten 
samengesteld. Vlak voor Pasen 
zijn deze rondgebracht door de 
leden van de werkgroep Licht-
punt.

Een grote dank aan Jumbo, de 
vormelingen en alle andere gulle 
gevers die hebben bijgedragen 
aan deze geslaagde actie!

Geslaagde inzamelingsactie voor 
Paaspakketten Lichtpunt
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Lichtpunt is de hulpdienst van de geloofsgemeenschappen van 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek van de parochie H. Augustinus in samenwerking met de Protestantse 
gemeente.

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Clara en Franciscus Inspiratiemiddag 
in de Abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - Clara en 
Franciscus van Assisi, heiligen 
uit het Italië van de dertiende 
eeuw, zijn tot op de dag van 
vandaag voor veel mensen in-
spirerende voorbeelden. 

Franciscus, gegrepen door de 
liefde van de Oneindig Goede, 
voelde zich intens verbonden 
met al wie en wat geschapen is. 
Vanuit die diepe verbondenheid 
kon hij vriend en vijand, klein en 
groot aanspreken met broeder 
en zuster en ‘Vrede met jou’. 
Clara is veel minder bekend dan 
haar grote voorbeeld. 
Ze leefde teruggetrokken in een 
klein klooster aan de voet van de 
stad Assisi. Waar zij vooral groot 
in was, was de pure en standvas-
tige eenvoud van haar levensin-
zet. Clara en Franciscus wilden 
zonder voorbehoud hun leven 
leggen in de handen van God, 
zonder compromis, zonder le-
vensverzekering, ongewapend. 
Ze wilden met lege handen le-
ven. 

Bij de Clara en Franciscus inspira-
tiemiddag worden twee lezingen 
aangeboden en kan naar keuze 
een workshop bijgewoond wor-
den. 

Lezingen
Beatrijs Corveleyn osc (claris en 
auteur van ‘Clara’s Bron, Recep-
ten voor eenvoudig leven en 
(h)eerlijk koken’): Leven uit Cla-
ra’s Bron. Hoe kan Clara, een 
heilige van 800 jaar geleden, mij 
tot inspiratie zijn? 

Felicia Dekkers (auteur van 
‘Franciscus, Sacro Monte en het 
Ortameer’): Sacro Monte, een 
heilige berg met Franciscus.

Workshops
Elisabeth Luurtsema osc: Aan-
dachtig en verwonderd de na-
tuur beleven door middel van 
mandala’s.

Beatrijs Corveleyn: (H)eerlijk ko-
ken met wilde lentekruiden. 

Datum: zaterdag 21 april.
Plaats: Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49 Heeswijk.
Aanvang: 13.30 uur.
Entree: € 20,- 
(inclusief consumpties).

Plaatsen dienen vooraf gereser-
veerd te worden via 
activiteiten@bernemedia.com.

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

NISTELRODE - Op zondag 8 
april ontvingen 34 kinderen hun 
eerste Heilige Communie. 

Het was een mooie, feestelij-
ke viering. Dank aan iedereen 
die hieraan meegewerkt heeft, 
in het bijzonder een woord van 
dank aan pastoor Ouwens. 
Familie Hanegraaf zorgde ook dit 
jaar weer voor de mooie ballon-
versiering buiten de kerk. Dank 
jullie wel hiervoor!!

Zaterdag 14 april om 16.00 uur 
vindt de naviering plaats waar-
voor alle communicanten zijn 
uitgenodigd.

Communicantjes 

Foto: mooi & mooi fotografi e

‘Er is niets 
dat voorgoed 
verdwijnt, 
als je de 

herinnering 
bewaart’
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Pallia(c)tief en Cultureel Café
KUNST ALS KRACHT BIJ KANKER

Over palliatieve zorg bestaan he-
laas nog veel misverstanden zoals 
“Ze kunnen niets meer voor mij 
doen” of “Ik ben uitbehandeld” 
en “Palliatieve zorg is hetzelfde 
als euthanasie” en ook “Als de 
arts het heeft over palliatieve 
zorg, ben je zo dood.”

Palliatieve zorg is zorg die ge-
geven wordt aan mensen als er 
geen genezing van een ziekte 
mogelijk is. Running Team Bern-
heze organiseert op zondag 22 
april een bijeenkomst in CC De 
Pas over de belangrijke waarde 
van deze palliatieve zorg voor 
mensen met kanker. De volgen-
de vragen worden hierbij beant-
woord:

• Hoe en wanneer regel je de 
zorg die je nodig hebt?

• Wie zijn er betrokken?
• Wat is de rol van de huisarts 

hierbij en wat is de rol van de 
specialist?

• En vooral: wat is hierbij de 
kracht van kunst?

Kunst, muziek en kennis komen 
deze middag samen
De huisartsen Hans Manders en 
Loek van Cruchten zijn samen 
met internist-hematoloog onco-
loog Caroline Mandigers te gast 
en zij vertellen over palliatieve 
zorg en de afstemming tussen 

eerste lijn en tweede lijn. Zij 
stellen ons en zichzelf de vraag: 
Moet alles wat kan? En: Hoe ga 
je om met het besef dat het eind 
van je leven dichtbij is?
Het Chaja-koor (Zing voor je le-
ven) laat zien en horen dat zin-
gen en creatieve expressie hoop 
en energie geven.

Mieke van den Akker deelt haar 
ervaringen en vertelt welke rol 
kunst kan spelen in de laatste 
fase van iemands leven. Zij ver-
telt ook over de ondersteunende 
mogelijkheden die Acceptance 
and Commitment Therapy kan 
bieden. En drie echte Heesche 
muzikanten zorgen voor hart-
verwarmende muzikale inter-
mezzo’s: Sander van den Helm 
(gitaar), Thijs Brienen (piano) en 
Mick van Haaren (zang). 

Roparun
Deze middag wordt georgani-
seerd door Running Team Bern-
heze. Dit team loopt dit jaar (19 
tot 21 mei) wederom mee met 
de Roparun, een estafetteloop 

van Parijs naar Rotterdam. Het 
doel van de Roparun is bekend-
heid te geven aan het belang van 
palliatieve zorg voor mensen met 
kanker en hier sponsorgeld voor 
in te zamelen. Het geld gaat naar 
de landelijke stichting die het in-
vesteert in concrete projecten die 
bedoeld zijn om palliatieve zorg 
te verbeteren. 

Zondag 22 april van 15.00 tot 
17.00 uur in CC De Pas. De toe-
gang is gratis en aansluitend kan 
er een drankje gedronken worden.

Palliatieve zorg omarmt het le-
ven. Je bent van harte uitgeno-
digd om dit te beleven!

HEESCH - ‘Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer toegevoegd 
kunnen worden aan het leven’, dat is het motto van de Stichting Roparun. Zij zet zich 
in voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. 

Zondag 22 april van 15.00 tot 17.00 uur in CC De Pas

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Het belang 
van 
palliatieve 
zorg voor 
mensen 
met 
kanker

Kunst, muziek 
en kennis 
komen deze 
middag samen
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KBO Bernheze

HEESCH
Antwoorden op 
vragen over wonen

René Bastiaanse 
bij KBO
LOOSBROEK - René Bastiaan-
se gaf woensdag 4 april een 
lezing bij KBO in Loosbroek 
over het Rijke Roomse Le-
ven in Noord Brabant (1900-
1970). 

De meeste mensen kennen hem 
van het programma de Wande-
ling van Omroep Brabant en te-
genwoordig is hij directeur van 
het Brabants Historisch Informa-
tie Centrum in Den Bosch. De 
zaal was mooi gevuld en René 
liet veel foto’s zien uit het verre 
verleden van Brabant en vertelde 
daar heel interessant en met veel 
humor over.

Hij vertelde over de enorme in-
vloed die het Katholieke geloof 
heeft gehad op de sociale en eco-
nomische ontwikkeling van onze 
provincie, over de positie van de 
vrouw, de man zorgde voor de 
centen en de vrouw meestal voor 
het nageslacht. De gezinnen in 
die tijd waren nagenoeg allemaal 
groot en bij veel van die gezinnen 
was het ‘armoe troef’. En was er 
na een paar jaar huwelijk nog 
geen kind op komst dan kwam 
meneer pastoor al gauw op be-
zoek om te vragen hoe dat toch 
kwam. De vrouw mocht tot aan 

haar huwelijk blijven werken, in 
de fabriek of bij andere gezinnen 
in het huishouden, maar ging ze 
trouwen dan was ze haar baantje 
meestal kwijt. Gelukkig is dat nu 
allemaal wel anders!
Na de pauze was er nog een 
quizje aan de hand van foto’s, 
film- en geluidsfragmenten.
Het was een hele interessante en 
gezellige middag!

Woonmogelijk-
heden voor ou-
deren in Heesch:
Zonder én met zorg

HEESCH - Een onderwerp dat 
senioren zeker zal aanspreken; 
woonmogelijkheden zonder en 
met zorg. Jaren geleden al had 
de gemeente aandacht voor ‘Blij-
vend thuis in eigen huis’. Wie wil 
dat niet? Maar kan dat ook wel? 
Is elke woning geschikt? Kunnen 
senioren zelfstandig blijven wo-
nen of hebben zij ondersteuning 
nodig? 

Dit roept een heleboel vragen op 
zoals: 
* Wat voor huurhuizen, appar-

tementen en 0-treden wo-
ningen zijn er beschikbaar in 
Heesch? En hoe duur zijn die? 
Wat zijn de eventuele service-

kosten?
*  Wat is mogelijk? Welke situ-

atie ontstaat bij overlijden of 
scheiding?

*  Welke woningen zijn er voor 
mensen die geen pensioen 
maar wel een vermogen heb-
ben?

*  Waar kunnen we de nodige 
informatie vandaan halen? 

Daarnaast wil men graag infor-
matie ontvangen over de moge-
lijkheden die Brabant Zorg heeft 
zodra er een indicering is afge-
geven. Wat is het verschil tussen 
WMO en WIZ? Waar binnen 
Brabant Wonen zijn kamers voor 
echtparen en hoeveel? Zijn er 
logeerbedden voor familieleden 
in het huis wanneer de cliënt is 
opgenomen op de PG-setting? Is 
men verplicht bij Brabant Wonen 
de zorg af te nemen van Brabant 
Zorg? Wat moet men bijdragen 
indien men met een indicatie 
wordt opgenomen? Wat kost de 
zorg extra? Voor het beantwoor-
den van al deze vragen zijn de 
volgende deskundigen gevraagd: 
Eva Hofman van Mooiland, An-
toinette de Graaf van Brabant 
Zorg en Willem de Winter van 
Brabant Wonen.
Je ziet het, een flink programma 
maar erg belangrijk voor senio-
ren. Je bent van harte welkom op 
vrijdag 20 april om 14.00 uur in 
CC De Pas. De koffie staat klaar!

Liederentafel
HEESCH - Er staat weer een avondvullende Liederentafel in CC 
De Pas op de agenda en wel op woensdag 18 april. Deze avond 
begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 2,-.

Er is live muziek en er kan weer volop meegezongen worden. Bo-
vendien kan er sinds kort naar hartelust gedanst worden. Senioren 
die graag een dansje wagen of dit weer op willen pakken zijn dan 
ook van harte uitgenodigd. Kom gerust vrijblijvend kennis maken. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Gezellige middag Zonne-
bloem HDLV

LOOSBROEK - Vrijdag 6 april was er weer een activiteit van de 
Zonnebloem afdeling HDLV. In de Wis te Loosbroek werd het 
Lentekienen georganiseerd. Deze middag werd door 65 gasten, 
vrijwilligers en andere belangstellenden bezocht.

Iedereen genoot van een zeer gezellige middag met erg mooie prij-
zen. De voortreffelijke organisatie was in handen van de afdeling 
Loosbroek. Zeker ook een woord van dank aan het personeel van 
de Wis voor hun medewerking en gastvrijheid. Bedankt voor de 
mooie middag.
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HEESCH – Fanfare Aurora geeft 
vele optredens in een jaar: een 
rondwandeling op straat, een 
serenade tijdens een feestje in 
’t Tunneke of een concert in CC 
De Pas. 

Ben je ook benieuwd naar de 
muzikale prestaties van het 
Heesche blaasorkest, maar heb 
je geen zin om een hele avond 
vast in een theaterstoel te zitten? 
Kom dan op donderdag 19 april 
om 20.30 uur naar het huiska-
merconcert van Fanfare Aurora 
in het verenigingsgebouw van 
Aurora aan ’t Dorp 138, de huis-
kamer van Aurora. De toegang 
is gratis! 

Onder leiding van dirigent Geert 
Jacobs is het fanfareorkest van 
Aurora in voorbereiding op een 
uitwisselingsconcert met Har-
monie Excelsior uit Gemert op 
zaterdagavond 2 juni. 

Als try-out voor dit uitwisse-
lingsconcert organiseert Aurora 
nu een huiskamerconcert waar-
voor jij van harte bent uitgeno-
digd. Een mooie informele ge-
legenheid om kennis te maken 
met onze dirigent, het orkest, de 
leden en de vereniging. 

Je bent van harte welkom op 
donderdag 19 april, vanaf 20.15 
uur staat de koffie voor je klaar!

Huiskamerconcert
Fanfare Aurora

Koninklijke zomer-
bloei-actie 2018
HEESWIJK-DINTHER - Eindelijk 
proeven en voelen wij het voor-
jaar. De Koninklijke Fanfare pakt 
dit voorjaarsgevoel op en gaat 
weer bloeiende zomerbloemen 
verkopen. 

Wat biedt zij?
De Koninklijke Fanfare heeft de 
mooiste zomerbloeiers voor jou. 
Rode-, witte- of paarse Sun-
daville. Dit zijn rijk bloeiende 
bloemplanten die vanaf de vroe-
ge zomer tot in de herfst jouw 
terras zullen opvrolijken met flin-
ke hoeveelheden bloemen. De 
bloemen worden geleverd door 
Marcel Sleutjes uit Berlicum. 

Er zijn ook sta-planten die je op 
tafel kunt zetten of in een groep-
je bij elkaar in de hoek van je ter-
ras. Deze kosten € 7,50 per stuk 
en twee voor € 12,50. Wij bie-
den ook de klimversie aan die je 
omhoog kunt leiden vanuit een 
rekje langs gaas of langs bam-
boestokjes. Deze kost € 12,50 
per stuk.

Je zult de hele zomer kunnen 
genieten van een zee aan bloe-
men. Regelmatig water geven 
en soms wat plantenvoeding en 
je wordt beloond met een explo-
sie aan bloemen. 

Hoe kom je eraan?
Deze fraaie bloemen worden 

verkocht aan familie, vrienden 
en bekenden van de fanfare-
leden en bloemliefhebbers. Le-
den komen bij jou aan de deur 
waarna je een bestelling kunt 
plaatsen. Op zaterdag 12 mei 
worden de bloemen geleverd: 
ideaal dus voor Moederdag!

Waarom?
Alle bloemliefhebbers kunnen 
tijdens de Koninklijke zomer-
bloei-actie topkwaliteit zomer-
bloeiers in huis halen. Met deze 
bloemen wil de Koninklijke Fan-
fare kwaliteit uitstralen in 2018. 

Met het kopen van de bloemen 
ziet jouw terras er de hele zomer 
stralend uit én je helpt de fanfa-
re.

Blazen bij de molen
HEESWIJK-DINTHER - Har-
monie Sint Servaes uit Hees-
wijk-Dinther en Harmonie Sint 
Cecilia uit Schijndel geven op 
zondag 15 april een concert bij 
De Kilsdonkse Molen.

De vraag om nog eens een 
concert te mogen geven bij de 
molen leefde al langere tijd bij 
harmonie Sint Servaes. Tijdens 
de bouw van de molen heeft zij 
ook een concert gegeven, maar 
sindsdien is de harmonie er niet 
meer geweest. Nu, tien jaar later, 
gaat het dan toch gebeuren.

Het toeval wil dat dirigent Adri 
Verhoeven van Sint Servaes 
nog een harmonieorkest on-
der zijn vleugels heeft namelijk 

Sint Cecilia uit Schijndel. Maar 
er zijn nog meer toevalligheden, 
want in het ene orkest speelt 
een bestuurslid van de molen 
mee, Ben Cornelissen, en in het 
andere de bedrijfsleidster van de 
molen, Josien Barten. 

Ze brengen een gevarieerd pro-
gramma ten gehore dat zeker de 

moeite waard zal zijn. De entree 
is gratis. Ze spelen buiten bij de 
molen. Mocht het die middag 
regenen dan wordt het helaas 
afgelast. Maar muziek brengt al-
tijd zonneschijn, dus wellicht ook 
deze middag. 
Aanvang 14.00 uur met Harmo-
nie Sint Servaes en om 15.00 uur 
Harmonie Sint Cecilia.

MUZIEK BRENGT 
ALTIJD ZONNESCHIJN
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Hollandse 
aardbeien, 
appels en 

peren.

Diverse 
fruitsappen 

en jams. 

Dagelijks geopend 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. 

Ook geschild 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 
asperges

Mijn nieuwsgierigheid dwingt 
mij om af te stappen en een 
praatje te gaan maken. “Het is 
de eerste keer dat wij met onze 
cliënten gaan helpen bij het 
onderhoud van speeltuinen in 
Heeswijk-Dinther”, vertelt Erik 
Termeer vol trots. “En wij gaan 
dit nu iedere eerste week van de 
maand doen in samenwerking 
met KS-Service.”

Totstandkoming
Een telefoontje met Ad Kap-
teijns, de eigenaar van KS-Ser-
vice, maakt een heleboel dui-
delijk. Ad heeft een bedrijf dat 
voor reparatie en onderhoud 
zorgt van speeltoestellen voor 
voornamelijk verenigingen en 
kinderdagverblijven. Zo voert 
zij ook onderhoud bij De Looz 

Corswarem Hoeve uit en op die 
manier is het contact tussen Ad 
en Erik ontstaan én zijn de idee-
en om samen te werken verder 
uitgewerkt. 

‘Leren door te spelen’
Deze slogan op de website van 
KS-Service sprak mij erg aan. Dit 
bedrijf vindt het belangrijk dat 
kinderen veilig spelen en daarom 
voert zij vakkundige inspecties 
en onderhoud uit aan de speel-
toestellen, maar ook aan de 
ondergrond. Daardoor kunnen 
kinderen heerlijk buitenspelen 
en kunnen de cliënten van De 
Looz Corswarem Hoeve heerlijk 
buiten werken. Dat is nog eens 
een samenwerking! 

Ine Zonneveld.

Samenwerken, dat doe je zo!

HEESWIJK-DINTHER - Terwijl ik op de fiets mijn boodschappen ga 
doen, valt mijn oog op een groepje hardwerkende mensen bij een 
speeltuintje voor kinderen. En ik zie daar ook het busje staan van de 
Looz Corswarem Hoeve.

Thema Tentoonstelling 
‘Honderd jaar Vluchtoord’

Deze tentoonstelling is mogelijk 
gemaakt door de Heemkunde-
kring Uden, die in dit kader in 
2018 diverse activiteiten heeft 
die dit onderwerp onder de 
aandacht brengen. In de ten-
toonstelling is een maquette te 
bekijken van een woonbarak en 
diverse informatiepanelen die la-
ten zien hoe Uden 100 jaar ge-
leden een veilig toevluchtsoord 
was. 

De Maashorst heeft als unie-
ke kenmerken, behalve wilde 
natuur en het wijstverschijnsel, 
een aantal historische bijzon-
derheden waar het Natuurcen-
trum ook graag de aandacht op 

vestigt. Wat te denken van de 
opvang van meer dan 10.000 
Belgische vluchtelingen, in een 
tijd dat Uden zelf niet meer dan 
6.000 inwoners had? 
Op de vlucht voor oorlogsge-
weld vond men hier in Uden, 
honderd jaar geleden, een veilig 
toevluchtsoord. De Heemkunde-
kring Uden besteedt er het hele 
jaar op diverse manieren aan-
dacht aan en de tentoonstelling, 
door hen gemaakt, is nu in het 
Natuurcentrum te bekijken.

Ook nu nog zijn er veel mensen 
op de vlucht voor oorlogsge-
weld. Het thema van oorlog en 
vrede is van alle tijden.

Meer informatie is te vinden op 
de website: 
www.natuurcentrumdemaashorst.nl

MAASHORST - Tot juli 2018 is in de wisselhoek van Natuurcentrum De Maashorst een tentoonstelling 
te zien over het Vluchtoord dat 100 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, een veilige plek bood 
aan duizenden Belgische vluchtelingen in Uden.

Meierijsche Museumboerderij
viert de ‘Lentekriebels’
HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 15 april, tussen 11.00 en 
17.00 uur, ben je van harte wel-
kom aan de Meerstraat 28 in 
Heeswijk-Dinther. De toegang 
tot het evenemententerrein is 
gratis.

Er zijn knuffel boerderijdieren 
en er is een pony. Producten 
van de museumboerderij, zoals 
jam, honing, brood, zelfgemaakt 
houten speelgoed en overtollige 
oude voorwerpen uit het over-
volle museummagazijn worden 
er verkocht. 

Er worden pijl en boog, katapul-
ten en fluitjes gemaakt. Je mag 
op veel plaatsen meedoen aan 
allerlei creativiteit! De historische 
groentenhof, waar in het seizoen 
weer veel ‘bijna vergeten groen-
ten’ groeien, wordt gedemon-
streerd. Elke jongere of oudere 
tuinman/-vrouw mag mee ko-

men planten. In de ‘plantjestent’ 
en in ‘den hof’ is informatie over 
zeldzame groenten te vinden. 

Vrolijke live muziek, lekke-
re boerderij pannenkoeken en 
drankjes, een groot terras, het 
wordt weer een gezellige hap-
pening.

Wil je ook nog graag rondgeleid 
worden in het unieke boerderij 
museum, dan betaal je daarvoor 
de normale entreeprijzen. Meer 
weten over dit museum met zijn 
vele mogelijkheden? Kijk dan 
op: www.museumboerderij.nl 
en volg ons op Twitter en Face-
book. We zien je weer graag!

HOEVEEL ASPERGES HEB IK NODIG?
Als je voor 1 persoon een hoofdgerecht wilt maken heb je 
ongeveer 500 gram nodig, als je ze alleen wilt gebruiken voor 
een voorgerecht reken dan op 250 gram.

VERSE ASPERGES BEWAREN
Je kunt de asperges het 
beste bewaren in een 
koelkast maar nog beter 
is om ze meteen na aankoop op te eten. 
1 of 2 dagen nadat je ze gekocht hebt zijn ze ook nog heerlijk 
maar daarna verliezen ze hun lekkere smaak. 

Je kunt ze het beste meteen na het kopen in een natte (thee)doek 
wikkelen en daarna in de koelkast leggen. Let er wel op dat de 
doek een beetje fris en vochtig blijft.

 TIPS VOOR IN DE KEUKEN: Asperges TIPS VOOR IN DE KEUKEN: Asperges
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Kling Brandbeveiliging en opleidingen

Beste ondernemers van Bernheze,

Kling Opleidingen is een bloeiend opleidings- en trainingsinstituut dat 
de afgelopen jaren een indrukwekkende groei heeft doorgemaakt. 
Leek de vestiging aan de Delst, 5 jaar geleden veel te groot, tegen-
woordig worden alle mogelijkheden benut om aan de vraag te vol-
doen. Het bruist! En als we ‘nee’ dreigen te moeten verkopen, omdat 
we vol zitten, dan gebruiken we onze mobiele unit en gaan we ge-
woon naar onze klanten toe. 
We staan erom bekend dat we veiligheid serieus nemen en dat per-
fect weten over te brengen op onze cursisten. Iedere training en op-
leiding is op de praktijk afgestemd, zodat mensen zich herkennen in 
de onveilige situaties die kunnen ontstaan op de werkvloer en hoe 
je dat kunt voorkomen. De reputatie die we hiermee hebben opge-
bouwd is inmiddels rotsvast. Dit heeft geresulteerd in een ongekende 
toename van het aantal klantverwijzingen. Dat hebben wij bereikt 
dankzij een gemotiveerd, gefocust en vakkundig team. Ons succes is 
vooral te danken aan onze keuze voor opleiders met échte praktijker-
varing. Mensen met talent voor kennisoverdracht die we zelf de fijne 
kneepjes van het vak bijbrengen. Bij ons staat niemand voor de groep 
die niet voor de zware interne Kling-opleiderstraining is geslaagd. Wij 
gaan veel verder dan het handboek! 

Al onze opleidingen draaien om het creëren van een veilige werkom-
geving. Allereerst leiden wij werknemers op tot veiligheidsregisseur. 
We hebben een profiel opgesteld dat onze klanten in staat stelt om 
de juiste mensen te selecteren voor de belangrijke rol van o.a. be-

drijfshulpverlener, EHBO’er of preventiemedewerker. Kling opleidin-
gen doet de rest. 

Onze tweede belangrijke doelgroep zijn monteurs die we leren hoe 
je een veilige werkomgeving creëert. Wij trainen monteurs in het in-
stalleren van alle mogelijke hardware op het gebied van veiligheid. 
Tevens leren wij ze hoe je onveilige situaties kunt herkennen en op 
welke manier je dat het beste kenbaar maakt aan de gebouwenbe-
heerder. Zo werken we aan een veiligere werkomgeving van onze 
klanten! 
Zoals gezegd, onze opleidingen zijn een begrip in de wijde regio. We 
zijn erin geslaagd om de soms taaie kost van onze opleidingen te com-
bineren met de Brabantse gemoedelijkheid. Een warme ontvangst en 
onze zelfgemaakte soepen in combinatie met het brede assortiment 
aan hoogwaardige, praktijkgerichte opleidingen zorgen voor de juiste 
klantbeleving. Een beleving die klanten doet terugkomen. 

Dit realiseren we met ons team van vaste medewerkers en de en-
thousiaste flexibele schil van topopleiders. Kling Opleidingen is een 
bijzonder waardevolle onderneming en een plezier om in te werken!

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

KLING ADVIES • KLING BRANDBEVEILIGING • KLING OPLEIDINGEN

WWW.KLINGBRANDBEVEILIGING.NL             0412-612830

PASSIE VOOR VEILIGHEID

EDWIN: 
‘In vervolg op onze 
aankondiging in een 
van de voorgaande 
edities van DeMooi-
BernhezeKrant geef 
ik hierbij een korte 
introductie van ons 
opleidingscentrum te 
Nistelrode’

Brandblussers Brandslanghaspels

Keerkleppen

NOODVERLICHTING
EHBO materiaal

NEN 3140

Trappen
IMPREGNEREN

Opleiding

Er is voor iedere leeftijdscate-
gorie wat wils: van een stoere 
skelterbaan tot een levensgroot 
pioniersobstakel en van een 
kampvuur met marshmallows 
tot een knutselhoek. Gegaran-
deerd oranjevermaak voor het 
hele gezin! Ouders kunnen on-
dertussen genieten van onder 
andere live muziek. 

Kinderen mogen zelf hun eigen 
versierde skelter meenemen om 
van het stoere Scouting-par-
cours af te gaan en worden bij 
ieder spelletje begeleid door vrij-
willigers van Scouting. De ‘Ko-
ning en Koningin’ hebben voor 
de mooist versierde skelter nog 
een leuke prijs. 

Behalve de spelletjes is er op De 
Misse nog veel meer te beleven. 
Je mag meespelen in een video-
clip met Joris Brukx, je mag leuke 
spulletjes kopen en verkopen op 
de Oranjemarkt en kunt je laten 
schminken als Hollandse leeuw! 
Het Koningsdagspektakel vindt 
plaats op vrijdag 27 april vanaf 
10.30 uur op De Misse in Heesch 
en is geheel gratis te bezoeken! 

Koningsdag wordt financieel 
mogelijk gemaakt door Gemeen-
te Bernheze, Cultureel Centrum 

De Pas, Jumbo, Vloerenbedrijf 
Van Berkel, Maas Coating, Van 
de Wetering Materieel, Kapsalon 
Jos Wingens, Schoonheidssalon 
Thea en Eline van Dijk en Mar-
vy’s Speelwereld.

Volg ons ook op Facebook: 
Oranjecomité Heesch

Kindervermaak op 
De Misse in Heesch
tijdens Koningsdag
HEESCH - Traditiegetrouw organiseert Scouting Heesch ook dit jaar 
weer een waanzinnige spelletjesdag op Koningsdag in samenwer-
king met het Oranjecomité Heesch. Vanaf 10.30 uur kunnen alle 
kinderen meedoen aan allerlei activiteiten.

Prentenboekentip van de bibliotheek: 

Roef/Roef/Thomas Thijssens en Esther van den BrinkThomas Thijssens en Esther van den Brink
Roef heeft veel vriendjes maar mama is natuurlijk zijn beste vriend. 
Maar mama heeft het heel druk met Foon, haar andere vriendje. Ze 
praat altijd met Foon, hij begint te piepen als mama maar even met 
Roef bezig is. Roef wordt er gek van en daarom doet hij alles om ma-
ma’s aandacht te trekken. Zou dat lukken?

Dit grappige prentenboek stelt een modern probleem centraal: de te-
lefoon die alle sociale contacten overneemt. Daarom sluit dit prenten-
boek goed aan bij de Media-Ukkie Dagen die 6 april van start zijn 
gegaan. Met de Media Ukkie Dagen wordt aandacht gevraagd van 
ouders en (professionele) opvoeders voor het belang van mediaopvoe-
ding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. De allerkleinsten weten hun weg in 
de digitale wereld razendsnel te vinden. Dreumesen, peuters en kleu-

ters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Hoe 
leer je je kinderen omgaan met media? Kijk voor tips, blogs en veel meer op www.mediaukkies.nl 

Stichting Ranja ontvangt sponsoring
van ZLTO en thema KVW bekend

Stichting RANJA gaat dit geld 
gebruiken om nieuwe tafels te 
kopen voor in de knutseltent. 
Sommige tafels gaan al meer 
dan twintig jaar mee, dus deze 
zijn hard aan vervanging toe. 
Naast de tafels wordt er ook 
geïnvesteerd in spelmaterialen. 
Stichting RANJA is ZLTO Hees-
wijk enorm dankbaar voor deze 
prachtige gift. 

De KinderVakantieWeek (KVW) 
staat dit jaar in het teken van 
‘SAFARI’, alle kinderen kunnen 
zich dus opmaken voor een 

week vol spanning en avontuur 
in de jungle. Dit jaar is de KVW 
van 13 tot en met 17 augustus. 
Inschrijven kan op donderdag-
avond 24 mei van 19.00 tot 

21.00 uur bij het Willibrordcen-
trum in Heeswijk. En op zaterdag 
26 mei van 9.30 tot 11.30 uur 
bij Kerkzicht in Loosbroek en van 

13.30 tot 16.00 uur bij het Willi-
brordcentrum in Heeswijk. 

Meer informatie over de KVW 
staat vanaf begin mei op 
www.stichting-ranja.nl.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - ZLTO Heeswijk heeft Stichting RANJA weer op grandioze wijze ge-
sponsord. Er is een bedrag van € 1.500,- ter beschikking gesteld om kinderen uit Heeswijk-Dinther-Loos-
broek weer een mooie week te laten beleven. 25

jaar

NAAST TAFELS OOK 
GEÏNVESTEERD IN 
SPELMATERIALEN



  
Woensdag 11april 201812

AAN HET WERK

Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar:

Golf operations ManaGer (M/v)
Als Golf Operations Manager op The Duke ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaam-
heden op en rondom de golfbaan die nodig zijn om de kwaliteit en het servicelevel van 
Nederlands meest exclusieve businessclub op het allerhoogste niveau te behouden.  Een hoog 
hospitalitygevoel is hiervoor een vereiste. Je takenpakket zal divers en veelzijdig zijn en bestaan uit 
het aansturen van je team, zorgdragen voor het professioneel verlopen van corporate golfdagen 
en de dagelijkse accurate planning van teetimes van members en gasten. Je rapporteert wekelijks 
aan de General Manager. 

MedeWerk(st)er BedieninG / leerlinG BedieninG
voor 24 – 40 uur per week
Voor deze functie zijn wij op zoek naar representatieve en stressbestendige personen, die met hun 
enthousiasme, gastgerichtheid en glimlach inhoud kunnen geven aan deze functie. 

- Je bent regelmatig 1 à 2 dagen in het weekend en enkele feestdagen vrij. Daarnaast is het 
mogelijk om vakantie op te nemen tijdens de schoolvakantie en bouwvakvakantie. Buiten het 
seizoen is een 4-daagse werkweek mogelijk.

MedeWerk(st)er HousekeepinG (M/v)
voor 20 uur per week
Voor deze functie zijn wij op zoek naar enthousiaste, zelfstandige personen. In deze functie zorg jij 
samen met jouw collega’s dat onze suites en algemene ruimten meer dan schoon zijn en voorzien 
zijn van alle faciliteiten die onze members en hun gasten nodig hebben.  

oproepkracHten / vakantieWerk (M/v) 
voor diverse afdelingen
Het gaat hierbij om functies voor de onderstaande afdelingen:

- Greenkeeping, bediening, afwas, Caddy, stagiaire leerling koks/bediening/Greenkeeping

Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot bovenstaande vacatures verwijzen wij je 
graag naar onze Facebookpagina.
Ben je naar aanleiding van een van de bovenstaande vacatures geïnteresseerd en gemotiveerd? 
Stuur dan jouw sollicitatiebrief met uitgebreid CV voorzien van een foto naar:

The Duke Golf B.V.
T.a.v. de heer Marcel Arts
Slotenseweg 11 - 5388 RC  NISTELRODE - 0412-611992 - receptie@thedukegolf.nl

The Duke is een exclusieve business- en member club met één 
van de topbanen van Nederland. De exclusieve Whiskybar, unieke 
vergaderkamers, restaurant en brasserie van hoog niveau en de 
schitterende terrassen met daarbij het hoge Hospitality-niveau maken de 
club uniek. Het verrezen gloednieuwe 5 sterren-plus The Duke Exclusive 
Suites met zijn 20 suites en daarbij een schitterende conferentiezaal 
maakt het World of Luxury gevoel compleet.

Landgoed de Wildhorst te Heeswijk-Dinther behoort met 350 kavels 
tot de grotere parken van Noord-Brabant. De natuurrijke omgeving 

waarin het landgoed gelegen is, zorgt voor rust en ontspanning. 

Voor het beheer en de exploitatie zijn wij op zoek naar twee 
nieuwe enthousiaste en betrokken collega’s: 

EEn mEdEwErkEr groEnVoorziEning
met als hoofdtaken: maaien van gras, onderhoud van borders, 

hagen knippen, ruimen van bladeren en snoeien 
van beplanting en bomen.

EEn allround mEdEwErkEr
met als hoofdtaak technische zaken zoals oplossen van storingen 

en uitvoeren reparaties van apparatuur, installaties, terrein, 
verhuuraccommodaties en overige voorzieningen. 

Beide functies zijn voor bepaalde tijd met uitzicht op vaste 
aanstelling. Aantal uren per week 24-32 uur.  Bereikbaarheid- en 

storingsdienst maakt ook onderdeel uit van de functies.

Wonen in nabijheid van het park en relevante ervaring is een pré. 

Enthousiast geworden? 
Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 27 april via:

info@landgoeddewildhorst.nl. 
Ook sollicitaties van 50+ ers zijn van harte welkom.

 

Meerstraat 30 - 5473 VX Heeswijk-Dinther - 0413-291466
www.landgoeddewildhorst.nl
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Vrijwilligerspunt Bernheze

Vrijwilliger gezocht 
voor een wandelactiviteit

Voor zorgcentrum Laarstede in Nistelrode, onderdeel van 
BrabantZorg, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die samen met 

een cliënt wekelijks een stukje willen wandelen (al dan niet met 
rolstoel), een boodschap willen doen of - bij slecht weer - een 

spelactiviteit willen begeleiden. Heeft u affiniteit met ouderen en 
bent u beschikbaar op woensdag-morgen van 10.15 tot 11.30 uur? 

Neem dan contact met ons op!

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

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

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Word nu vrijwilliger tijdens 
Koningsdag!
DRINGEND VERZOEK VAN HET ORANJECOMITÉ

Ben je 13 jaar of ouder en heb 
je zin om op Koningsdag een 
steentje bij te dragen als spelbe-
geleider? Meld je dan aan door 
een mail te sturen naar info@
oranjecomiteheeswijk-dinther.nl. 

Je kunt op deze dag ook je maat-
schappelijke stage volbrengen. 

Alle hulp is welkom want afhan-
kelijk van het aantal vrijwilligers 
worden de spellen bepaald.

HEESWIJK-DINTHER - Op vrijdag 27 april wordt Plein 1969 omgetoverd tot het ‘Oranjeplein’ voor Ko-
ningsdag. Die dag vinden er allerlei activiteiten plaats, waaronder de spellenmiddag voor kinderen van 
0 tot en met 12 jaar. Hier hebben we je hulp hard bij nodig!

Voor actieve types

Wat kun je beter niet doen bij het solliciteren naar een baan?

• Zorg dat je niet te dwingend bent en dat je geen eigen mening aan anderen oplegd.

• Zorg dat de motivatiebrief wel overtuigend is, maar sla niet door waardoor je tè zelfverzekerd over 
komt.

• Houd de motivatiebrief en CV kort en zakelijk. Een richtlijn om aan te houden is: 
 één kant voor een motivatiebrief en twee voor het CV.

• Beluister ook eens je voicemail. Is deze representatief?

• Luister tijdens een sollicitatiegesprek aandachtig. Stel niet direct eisen.

• Brand tijdens eens sollicitatiegesprek niet je vorige werkgever af.
 Bron: www.solliciteren.nl
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Keez-avond 
in CC Servaes

HEESWIJK-DINTHER - De al-
weer vierde keez-avond van 
dit jaar staat gepland op vrij-
dag 13 april. Er komen elke 
keer weer nieuwe mensen 
bij die met plezier de avond 
bezoeken en al dan niet met 
een prijs naar huis gaan. Na 
vrijdag 13 april kun je nog op 
vrijdag 18 mei keezen, daarna 
zal deze cyclus worden afge-
sloten. Na de hopelijk mooie 
zomer komt er dan natuurlijk 
weer een vervolg.

De or-
ganisa-
tie is op-
nieuw in 
handen van 
SEM events. 
Hebben jij en je teamgenoot 
zin in een gezellige keezavond 
met leuke prijzen? Schrijf je dan 
snel in als koppel door te mai-
len naar info@sem-events.nl.
Je ontvangt dan per mail een 
bevestiging met een betalings-
link voor het inschrijfgeld dat 
€ 10,- per koppel bedraagt. 
Op de keez-avonden zal de 
zaal open zijn om 19.00 uur 
en wordt er om 19.30 gestart 
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 vrijdag 13 april in 
CC Servaes en alvast veel spel-
plezier!

Organisatie Goede Doelen Fest overhandigt cheque aan de Wensambulance

Uitslagavond HaDee Kwis 

De HaDee Kwis werd op vrijdag 
23 maart voor de vijfde keer 
gehouden. Er deden dit jaar 75 
teams mee, die vragen in negen 
rubrieken kregen voorgescho-
teld. Daarnaast was er een Bo-
nusvraag die bestond uit het in-
vullen van liefst zestig ultrakorte 
muziekfragmenten. 
Voor de Geheime Opdracht 
moest ieder team een kabou-
ter naar het marktplein sturen 
waar een stuk hout van 233 
gram moest worden afgezaagd. 
Ook werd er een groepsfoto ge-
maakt. 

De uitslagavond in De Toren is 
gratis te bezoeken en begint om 
20.00 uur. De band RUM (Roept 
U Maar) verzorgt de muziek.

HEESWIJK-DINTHER – Welk team mag zich vanaf zaterdag een jaar 
lang het slimste team van Heeswijk-Dinther noemen? Het antwoord 
hierop wordt bekend gemaakt tijdens de uitslagavond van de Ha-
Dee Kwis op zaterdag 14 april. 

Geheime Opdracht Foto: Peter Kuijpers
VORSTENBOSCH - De opletten-
de lezer zal het zich misschien 
nog wel herinneren. 

Enige tijd geleden heeft er in 
DeMooiBernhezeKrant een stuk 
gestaan over het Goede Doelen 
Fest 2018. Bij deze kan er met 
trots worden medegedeeld dat 
er maar liefst een totaalbedrag 
van € 1.515,- is opgehaald voor 
De Wensambulance Noord-Bra-
bant! 

Een grote dank in deze is voor de 
volgende bedrijven en personen:
- Frans Beks Partyverhuur 
- AB Inbev
- De Stapperij
- Yellow Pants
- Heegelsleek
- Nick van Zutphen Soundservice

- Geluidsmannen 4 Sound door 
Wout Kanters en Joris de Boer

- Mobiele Frituur Vorstenbosch 
door Annie en Bart Dominicus 

- Alle vrijwilligers
- Alle bezoekers van de feest-

avonden. 

Eindbedrag Goede
Doelen Fest 2018

€ 1.515,- OPGEHAALD
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

Aangepaste 
openings-
tijden 
Het gemeentehuis is op de 
volgende dagen gesloten

27 april 2018 
Koningsdag

10 mei 2018 
Hemelvaartsdag

11 mei 2018
Collectieve vrije dag

21 mei 2018
Tweede pinksterdag

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

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

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeente 
Bernheze waar zij volgens de Wet 
basisregistratie personen (BRP) 
staan ingeschreven. Het onder-
zoek van de afdeling Burgerza-
ken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van de persoonsgegevens 
van deze personen ambtshalve 
te beëindigen. Dit kan voor hen 
grote persoonlijke en/of fi nancië-
le gevolgen hebben. Het formele 
besluit tot uitschrijving wordt ge-
publiceerd op de gemeentepagi-
na’s in deze krant en op
www.offi cielebekendmakingen.nl.
- K.J. Owczarek, 
 geboren 30-08-1992
- Z.G. Majrowska, 
 geboren 30-08-1992
- A.G. Wasilik, 
 geboren 03-08-1984
- L. Kaleta, 
 geboren 12-07-2010
- W.K. Smolen, 
 geboren 24-07-1977 
- L.M.G.W. van Oorschot, 
 geboren 12-02-1978
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met de afdeling Burger-
zaken van de gemeente Bernhe-
ze via telefoon 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting Dorpszeskamp HDL 

voor het organiseren van een 
Dorpszeskamp op 2 juni 2018 
van 10.00 tot 17.00 uur op 
sportpark De Balledonk, Droe-
vendaal 4, 5473 BH Hees-
wijk-Dinther met een playback-
avond van 18.00 tot 1.00 uur 
in sporthal De Zaert, Heilige 

Stokstraat 1, 5473 GK Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn 6 april 2018 verzonden.

- Friesland Campina voor het or-
ganiseren van Campina Open 
Boerderijdag op 11 mei 2018 
van 10.00 tot 18.00 uur op lo-
catie Jonkerstraat 5, 5388 VR 
Nistelrode. De beschikking is 6 
april 2018 verzonden.

- Bar de Ketel (in samenwerking 
met Oranjecomité Vorsten-
bosch) voor het organiseren 
van diverse koningsdagactivi-
teiten op 27 april van 10.00 tot 
21.00 uur en op 28 april van 
16.00 tot 1.30 uur op locatie 
Tipweg 8, 5476 VA Vorsten-
bosch. De beschikkingen zijn 
verzonden op 6 april 2018.

- Stichting Oranjecomité Hees-
wijk-Dinther voor het organise-
ren van een sinterklaasintocht 
op 18 november 2018 in het 
centrum van Heeswijk-Dinther. 
De route van de optocht is 
als volgt: Torenstraat, Juli-
anastraat, Donkeren Dijk, 
Koorstraat, Clemens v.d. Berg-
straat, Zijlstraat, Abdijstraat en 
Hoofdstraat. De beschikkingen 
zijn verzonden op 9 april 2016.

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

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

het organiseren van een uit-
zwaaimoment van twee 
brandweerauto’s die naar Roe-
menië vervoerd worden op 21 
april 2018 op het plein aan ’t 
Dorp bij de fontein, 5384 MB 
Heesch. De toestemming is 
verzonden op 6 april 2018.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 

van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 4 april 2018 
een overeenkomst heeft gesloten 
waarin een onderdeel over grond-
exploitatie is opgenomen.
Dit in het kader van de ontwikke-
ling van het wijzigingsplan Mo-
lenhoeve 15 Nistelrode. De over-
eenkomst heeft betrekking op 
de uitbreiding van het bouwvlak 
van het champignonbedrijf op de 
percelen kadastraal bekend Nis-
telrode, sectie B, nummers 2353 
en 2352, plaatselijk bekend als 
Molenhoeve 15 in Nistelrode. 
Inzage: de zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf de dag na publicatie, op 
afspraak, ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse in Heesch.

Vaststelling wijzigingsplan 
Molenhoeve 15 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Molenhoeve 15 Nistelrode 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code NL.IMRO.1721.WPMo-
lenhoeve15-vg01.
Inhoud: Het plan betreft het ver-
groten van het bouwvlak aan 
Molenhoeve 15 in Nistelrode.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
- Akker Pluimvee & Eieren VOF 

heeft een melding activitei-
tenbesluit ingediend voor een 
pluimveehouderij op het adres 
Bosschebaan 27, 5384 VX 
Heesch.

- V.O.F. van Beekveld heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een rundveehouderij op 
het adres Hoge Broekstraat 1, 
5473 XM Heeswijk-Dinther.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet mi-
lieubeheer is ingekomen:

- Gebr. Van den Brand & van 
Oort B.V. heeft een melding op 
grond van het Besluit mobiel 
breken ingediend. De melding 
richt zich op het breken van 
in totaal 800 ton steenachtige 
materialen op het adres Delst 
30, 5388 SV Nistelrode. De 
melding is geldig van 20 maart 
tot uiterlijk 20 juni 2018 en 
geldt in deze periode geduren-
de ten hoogste 3 werkdagen. 
Bronsterkte mobiele breker is 
110 dB(A). Tegen deze mel-
ding kan geen bezwaar wor-
den gemaakt.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- ’t Dorp 146
 Aanpassen pand
 Datum ontvangst: 30-03-2018
- Zoggelsestraat 74
 Slopen op grond regels ruimte-

lijke ordening van schuur
 Datum ontvangst: 05-04-2018 
- Amelseind sectie A nr. 6395
 Plaatsen erfafscheiding
 Datum ontvangst: 06-04-2018
Nistelrode
- Langstraat 29
 Plaatsen overkapping
 Datum ontvangst: 30-03-2018
- Laar 27a
 Brandveilig gebruik
 Datum ontvangst: 05-04-2018
- Laar 91

Oprichten schuur en handelen in 
strijd regels ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst: 05-04-2018
Heeswijk-Dinther
- Veldstraat 34a
 Bouwen bijgebouw
 Datum ontvangst: 29-03-2018
Loosbroek
- Hoogeindsestraat 5
 Herstelwerkzaamheden 
 (woningbrand)
 Datum ontvangst: 06-04-2018
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 7a
 Plaatsen schutting
 Datum ontvangst: 06-04-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Canadabaan 7
 Milieuneutraal veranderen
 Verzenddatum: 03-04-2018
Vorstenbosch
- Kerkstraat 40
 Bouwen garage
 Verzenddatum: 04-04-2018

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

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes 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

WWW.BERNHEZE.ORG

- Kampweg 33
 Aanmeldnotitie M.E.R.
 Verzenddatum: 06-04-2018
- Kerkstraat 36
 Oprichten opslagloods (wijzi-

ging eerder verleende vergun-
ning)

 Verzenddatum: 04-04-2018
Heesch
- Cereslaan 6
 Bouwen bakkerij
 Verzenddatum: 05-04-2018
- Beekerloop/Esperloop ong. 
 kavel 31 t/m 38
 Oprichten 8 rijwoningen
 Verzenddatum: 05-04-2018
- Hoogstraat 53
 Aanpassen kozijn (geneesmid-

delenautomaat)
 Verzenddatum: 05-04-2018
- Hadewychstraat/J.F. Kennedy-

straat ong.
 Oprichten 13 woningen
 Verzenddatum: 05-04-2018
Heeswijk-Dinther
- Bovenmeester 12
 Uitbreiden woonhuis
 Verzenddatum: 05-04-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

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

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
- ’t Broek 1 en 3
 Veranderen varkenshouderij, 

veranderen milieu en handelin-
gen met gevolgen beschermde 
natuurgebieden

 Verzenddatum: 03-04-2017

Heesch
- Bosschebaan 27
 Milieuneutraal veranderen en 

bouwen overdekte uitloop 
(wintergarten)

 Verzenddatum: 09-04-2018
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 21d 
 Plaatsen en bewonen tijdelijke 

woonunit
 Verzenddatum: 03-04-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluiten
Voor de volgende omgevingsver-
gunning is de beslistermijn ver-
lengd met 6 weken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Justitieweg 2
 Herbouwen kraamstal en 
 milieuneutraal wijzigen
 Verzenddatum: 04-04-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Bezoekers geïnteresseerd in Bernhezer 
Duurzaamheidsmarkt 
HEESWIJK-DINTHER - Op zater-
dag 7 april hebben inwoners van 
Bernheze en andere belangstel-
lenden ideeën op kunnen doen 
op het gebied van Duurzaam-
heid. Marktkramen en presenta-
ties vonden plaats bij de inspire-
rende, duurzame locatie van SGS 
Search. Dit jaar stond het thema 
‘Wonen’ centraal.

Peer Verkuijlen, voorzitter van 
BECO, voelde een duidelijke be-
trokkenheid en vooral positieve 
mentaliteit bij de deelnemers en 
bezoekers. “We moeten de Ener-
gietransitie nu nog doen. Dat lukt 
wanneer we er samen de schou-
ders onder zetten.”

Zelfvoorzienende woning
Daar sluit Amy Pelders zich bij 
aan. De Bernrode-leerling pre-
senteerde samen met Stephan 
Timmers het profielwerkstuk dat 
ze voor hun eindexamen schre-
ven. Het onderwerp: de zelfvoor-
zienende woning met de inspire-
rende titel ‘Daar krijg je energie 

van’. “We zochten een praktisch 
onderwerp, iets waar de lezer 
bij wijze van spreken direct mee 
aan de slag kan. We zijn er na-
melijk van overtuigd dat iedereen 
iets kan doen om duurzamer te 
leven, al is het maar iets kleins. 
Heel gaaf dus dat we ons profiel-
werkstuk mochten presenteren, 
want we laten zien hoe je een 
woning zelfvoorzienend maakt 

op het gebied van energie. En 
hoe je je investeringen in vijftien 
jaar terugverdient!”

Green Hope Foundation plant 
boom in de Heemtuin
Kehkashan Basu zet zich al van-
af jonge leeftijd in voor milieu-
bescherming. Op haar achtste 
plantte ze haar eerste boom, 
en organiseerde ze een bewust-

wordingsactie voor de recycling 
van afval. In 2012 stichtte ze 
op twaalfjarige leeftijd de Green 
Hope Foundation. In elk land 
waar zij een bezoek brengt, plant 
zij een boom. 
In 2017 bracht ze een bezoek 
aan Nederland om aandacht te 
vragen om de aarde schoner 
achter te laten. Op 1 juni dit jaar 
komt ze terug. De Foundation 

heeft contact gezocht met de 
stuurgroep Triple P en gevraagd 
of de boom tijdens de Bernhezer 
Dag van Duurzaamheid geplant 
mocht worden in de Heemtuin 
bij SGS Search. De stuurgroep 
was zeer vereerd en de boom 
is dan ook afgelopen zaterdag 
onder het toeziend oog van de 
wethouder duurzaamheid, Rien 
Wijdeven, geplant.

Stephan en Amy Foto’s: Edwin HendriksWethouder Wijdeven in Heemtuin SGS Search
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Bestuursakkoord 2018-2022
Een gemeentebestuur wordt om 
de vier jaar vernieuwd. De kiezers 
zijn op 21 maart aan het woord 
geweest. Nu is het aan de poli-
tiek om tot een bestuursakkoord 
te komen voor de periode 2018 
tot 2022. Daarin kan iedereen le-
zen wat er de komende vier jaar 
centraal staat. Een aantal zaken 
zijn nog onderhanden. Dat gaat 
afgewerkt worden. 

Denk hierbij aan onderhanden 
bouwplannen, Plein 1969 in 
Heeswijk-Dinther en de Graaf-
sebaan in Heesch. Een aantal 
uitvoeringen op gebied van ver-
keersveiligheid en sociale zaken. 
Punt van zorg blijft laaggelet-
terdheid. 

Op die manier komen mensen in 
een kwetsbare positie. Bestrijding 
van uitsluiting en armoede begint 

vaak bij aanpak van laaggelet-
terdheid. De SP wil dat mensen 
mee kunnen doen in de samenle-
ving. Niet iedereen is mondig en 
zelfredzaam. Bepaalde mensen 
hebben een steuntje in de rug 

nodig. Dat wil de SP de komen-
de vier jaar blijven bieden vanuit 
de gemeenteraad. Armoede wil 
de SP graag verder terugdringen 
door Social Return. Bedrijven die 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst nemen 
hebben een streepje voor. Maat-
schappelijk Verantwoord On-
dernemen (MVO) wordt steeds 
meer een onderdeel van onder-
nemerschap.

Nieuwe gemeente-
raad Bernheze

Op donderdag 29 maart is de nieuwe ge-
meenteraad van Bernheze officieel be-
noemd. De raad bestaat nu uit 23 raads-
leden. Bernheze heeft meer dan 30.000 
inwoners. Daarom nu twee raadsleden erbij. 
Een belangrijke tijd breekt aan. Bernheze
krijgt een nieuw college van burgemeester 
en wethouders. Voor de komende vier jaar 
gaat de gemeenteraad plannen maken. Dat 
komt samen in een bestuursakkoord. Dan 
weten de inwoners waar de komende vier 
jaar de nadruk op ligt. 

Cor van Erp, raadslid SP.

Ik ben

Samen voor een fijne gemeente
Vorige week donderdag heeft een afvaardiging van D66, te weten Rob van 
Herpen en ik, een gesprek gehad met informateur Jan van Loon. Het was een 
prettig gesprek. Zoals bekend hebben alle politieke partijen in Bernheze hun 
licht laten schijnen op de uitkomst van de verkiezingen en hier met de informa-
teur over gesproken.
Tijdens de vergadering van de nieuwe gemeenteraad heeft de informateur van 
deze gesprekken in het openbaar verslag gedaan. Op het moment dat ik dit 
stukje schrijf, weet ik dus nog niet wat zijn advies zal zijn. Terwijl de informatie 
vordert en we langzaam maar zeker richting de echte formatie van een nieuwe 
coalitie gaan, breekt gelukkig de zon vaker door.
Het is beter weer en dat is fijn, want tegelijk met het aanbreken van het voorjaar 
worden er allerlei leuke en inspirerende activiteiten in Bernheze georganiseerd. 
Afgelopen weekend kon je je bijvoorbeeld laten voorlichten over duurzaamheid 
in de meest brede zin, en kon je genieten van de gezelligheid bij het Lentepodi-
um in Heesch of de Open Atelierroute bezoeken.
We wonen in een actieve gemeente, met veel mensen die betrokken willen zijn. 
Niet iedereen wil zich binden aan een politieke partij, maar vrijwel iedereen 
wil wel het beste voor Bernheze, er met elkaar een fijne gemeente van maken, 
waarin we goed voor elkaar zorgen. Dit is precies de reden dat D66 het zo be-
langrijk vindt om inwoners vaker en vroeger te betrekken.

Wil je meer weten? Zie www.d66bernheze.nl, Facebook of Twitter.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter.

Kiezers bedankt!
Spannende tijden zo’n verkiezing! Aangezien het voor mij de eerste keer 
was dat ik op de lijst stond, ging er ook hier een wereld voor me open. Mooi 
om te zien hoe er met gebundelde krachten weer campagne gevoerd werd. 
Want er is wel wat te doen natuurlijk: het schrijven van het programma, 
uitdelen van fietszadelhoesjes, flyeren, debatten en het beantwoorden van 
ontelbare vragen. Het lokale politieke hart kon aan alle kanten opgehaald 
worden. Dus in eerste plaats dank aan alle vrijwilligers!

En dan was er het moment: ik kon voor het eerst in mijn leven op mezelf 
stemmen, zou ik dat dan ook gedaan hebben….? Er zijn gelukkig wel een 
heleboel mensen die dat wel gedaan hebben. Wat mij brengt tot het welge-
meende ‘dank je wel voor het vertrouwen’. 

Zowel in mij als in onze partij, wat zijn we trots op 
de uitslag! En ondanks dat ik een stapje terug doe en 
mijn burgerlidmaatschap van de commissie Bestuur 
en Strategie heb overgedragen, blijf ik natuurlijk wel 
betrokken bij de partij en de politiek. En zal ik er alles 
aan doen om het geschonken vertrouwen waar te 
maken. Laten we er weer een mooie periode van 
maken, met veel ruimte voor de Lokale politiek! 

Met LOKALE groet, Marianne van Berloo

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

”

‘BEPAALDE MENSEN 
HEBBEN EEN STEUNTJE 
IN DE RUG NODIG’

Winnaars BZB Lezersactie
BZB gooit Alle Remmen Los en 
DeMooiBernhezeKrant doet mee! 
BERNHEZE - Vorige week had-
den we een lezersactie van BZB 
in DeMooiBernhezeKrant. Afge-
lopen maandag zijn de winnaars 
bekend geworden. Zij zijn intus-
sen op de hoogte gesteld.

Wendy van Schijndel: 
twee kaartjes - woensdag 9 mei
Hetty Donkers: 
twee kaartjes - donderdag 10 mei
Robby van Gruythuysen:
twee kaartjes - combiticket voor 

woensdag 9 en donderdag 10 
mei. 

Wil jij ook winnen?
We hebben nog een bijzondere 
Facebookactie in petto. 
Daarom: houd onze FB DeMooi-
BernhezeKrant in de gaten, want 
er komt nog een nieuwe actie die 
jou zomaar twee tickets voor een 
te gek VIP arrangement op kan 
leveren. 
We weten nog niet wanneer, we 

laten nog even niet weten hoe, 
maar houd de Facebookpagina 
DeMooiBernhezeKrant in de ga-
ten, want het kan elk moment 
van start gaan. We geven op tijd 
de hints. 

Doe mee en de winnaar krijgt: 
Voor twee personen 
combitickets. Voor twee per-
sonen camping ticket en een 
Meet en Greet met BZB.

18+
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Het werk van Progressief Bernhe-
ze gaat veel verder dan het laten 
klinken van ons geluid vanuit de 
twee zetels die we hebben in de 
gemeenteraad. Progressief Bern-
heze is een vereniging van men-
sen met hart voor hun dorp, van 
mensen die ideeën hebben over 
hoe hun dorp nog fijner te ma-
ken is en van mensen die graag 
betrokken blijven bij het politieke 
werk. Bij zo’n vereniging gebeurt 
veel meer dan alleen het raads-
werk. We gaan op pad, we gaan 
samen de buurt in, we discussië-
ren over plannen voor onze dor-

pen en nemen zo af en toe eens 
samen een borrel. We organise-
ren interessante bijeenkomsten 
en werkbezoeken, en bezoeken 
bijeenkomsten van anderen in 

onze eigen dorpen. Allemaal 
mensenwerk. 
Gelukkig hebben we de afgelo-
pen jaren veel mensen bij onze 

club mogen verwelkomen die 
hieraan bijdragen. De een wat 
actiever dan de ander. De één 
organiseert graag, de ander be-
zoekt liever. Maar allemaal steu-
nen ze onze club, helpen ze op 
hun eigen manier mee aan het 
fijner maken van onze gemeente 
en zorgen ze dat onze club leven-
dig blijft. 

En ook de komende jaren ver-
welkomen we graag mensen. Al 
voor € 7,- per jaar ben je lid van 
onze club! 
www.progressiefbernheze.nl

Doe mee!

De afgelopen maanden is ons verhaal voor betaalbare huizen, goede zorg en 
een gezonde leefomgeving in elk dorp te horen geweest. We hebben samen 
met heel veel mensen buurten bezocht, debatten gevoerd en ideeën uitge-
wisseld. Dat willen we ook de komende jaren graag blijven doen. 

Jesse Jansen, raadslid Progressief Bernheze

INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

CDA in alle kernen

Vijf mensen van onze verkie-
zingslijst uit vier kernen zijn met 
voorkeur in de raad gekozen, 
waaronder ikzelf. Inmiddels zijn 
alle raadsleden geïnstalleerd, 
voor CDA Bernheze drie ervaren 
en drie nieuwe raadsleden, uit 
bijna alle kernen.

Precies zoals we het in de ver-
kiezingscampagne verwoord 
hebben, CDA van en voor alle 
kernen van Bernheze. De verkie-
zingswinst is gevierd en we zijn 
weer begonnen om ons CDA 

team klaar te stomen om verant-
woordelijkheid te nemen in de 
komende vier jaren.
De informateur heeft de eerste 
gesprekken met alle politieke 
partijen gehad en de komende 
weken zal blijken hoe de coalitie 
tussen de verschillende partijen 
er uit zal gaan zien.

We willen iedereen nogmaals 
bedanken voor jullie vertrouwen, 
wij gaan weer ons best doen om 
Bernheze nog mooier en beter te 
maken, dan het al is.

Schroom niet om contact met 
ons op te nemen, wij zitten er 
namelijk voor u, voor alle men-
sen van Bernheze uit alle kernen.

De verkiezingen zijn geweest en de uitslagen zijn bekend. CDA 
Bernheze is ontzettend blij met de behaalde winst. Meer dan 300 
stemmen hebben we meer gekregen dan bij de vorige verkiezingen, 
een winst van ruim 12%. Hierdoor krijgen wij in de gemeenteraad 
een zetel meer en mogen we met zes raadsleden alle kernen van 
Bernheze vertegenwoordigen.

Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Wat is Google Mijn Bedrijf?
Je vermelding wordt weerge-
geven wanneer mensen via 
Google Zoeken en met Goog-
le Maps naar je bedrijf of ver-
gelijkbare bedrijven zoeken. 
Met Google Mijn Bedrijf kun 
je eenvoudig jouw vermelding 
maken én aanvullen met extra 
afbeeldingen en tekst en up-
daten wanneer nodig. Zo laat 
je je bedrijf van de beste kant 
zien om nieuwe klanten te 
trekken, zonder dat het je een 
cent kost. 

Aanmelden: Je meldt je aan 
met een Google-account, dat 
kan met een gmail adres, maar 
ook gewoon met je bedrijfs-
mail. Hierna maak je je bedrijf 
aan op Google, dat vaak al 
vermeld staat, maar die je als 
jouw bedrijf kunt registreren. 
Daarna krijg je een code thuis-
gestuurd per post - Google wil 
zeker weten dat het ook jouw 
bedrijf is - deze kan je invoe-
ren in je eerder aangemaakte 
account. 
Hierna ga je je bedrijfsvermel-
ding verbeteren en aanvullen 
met gegevens, waarvan be-
langrijk is dat je potentiële 
klanten dit zien. Google Mijn 
Bedrijf biedt jou de tools om 
jouw vermelding te updaten 

en contact te leggen met klan-
ten vanaf je telefoon, tablet of 
computer… helemaal gratis! 

Via Google Mijn Bedrijf krijg 
je ook vaak meteen antwoord 
op vragen als: Hoe zien mijn 
klanten mijn bedrijfsvermel-
ding? Hoe gebruiken ze mijn 
vermelding? Hoe hebben ze 
me gevonden? Waar komen ze 
vandaan? Dit wordt vaak on-
gevraagd opgestuurd en het 
is mooi om te zien dat dit veel 
vaker gebruikt wordt dan je 
zou verwachten. 

Heb jij nog geen Google 
Mijn Bedrijf-vermelding?
Na bovenstaande informatie 
gelezen te hebben, kom je na-
tuurlijk tot de conclusie dat 
juist zo’n vermelding uiteinde-
lijk zorgt voor meer bezoekers 
van je website. En dat wil je 
natuurlijk maar al te graag!

Hulp daarbij nodig? 
Laat het ons weten. 
Rian van Schijndel 
Bernheze Media
www.bernheze-media.nl.

Google Mijn Bedrijf;
maak een gratis Google-vermelding 
en trek meer klanten

Als digitaal assistent komen we heel vaak nog tegen dat be-
drijven zich niet aangemeld hebben bij Mijn Bedrijf van Goog-
le. De nummer één mogelijkheid om mooier, maar vooral ook 
sneller tevoorschijn te komen bij een zoekactie in de zoekre-
sultaten van Google. Het aanmelden van je bedrijf bij Google 
Mijn Bedrijf is de belangrijkste manier om GRATIS met het 
zoekmachineresultaat op te vallen.

De komende weken zal blijken hoe de coalitie tussen 
de verschillende partijen er uit zal gaan zien

‘HELPEN OP HUN 
EIGEN MANIER MEE’
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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. 

SPARE-RIBS € 7,20 per kilo
ROSBIEF € 7,40 per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther. 
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl.

BOEK ‘DE ZON ACHTERNA, 
15 JAAR LA COLLINE’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

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

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK 
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands 
fietsen. Afspraak: Bert van Erp, 
Dorpsstraat 1, 06-27280727,                    
0413-229359 Marietje van 
Pinxteren, Dorpsstraat 7a

06- 55932252, 0413 229502, 
mhpinxteren@gmail.com.

DAGELIJKS VERS
GEPLUKTE TULPEN
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

AANGEBODEN

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

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

UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP 
PAPIER? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PROBLEMEN MET UW HOND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 

gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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.

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.

PERSONEEL

CHAUFFEUR MET 
MINIMAAL BE RIJBEWIJS 
voor ±15 uur per week.
Uren in overleg. Interesse? 
Kanters Paddestoelen 
Heeswijk-Dinther
0413-229006.

ZATERDAGHULP 
voor de gehele zaterdag.
Champignon kwekerij Kanters
Heeswijk-Dinther
0413-229006.

MOOIBERNHEZERTJES

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Oplossing
vorige week:

Jan Smolenaers 
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Marcel Voorneman
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

Broekhoek 52 Heesch • 0412-451394
www.festontapijtenheesch.nl • info@festontapijtenheesch.nl

Nieuwe collectie raamdecoratie,
oNder aNder jaloezieëN:

Bamboo – kunststof en hout tegen zeer scherpe prijzen!   
Kijk en vergelijk.

Kunstgras actie
iN de maaNdeN april eN mei 2018

professioneel gras, goede kwaliteit en aantrekkelijke prijzen.
ook door ons speciaal team te leggen.

ooK gespecialiseerd iN traplopers

Loop vrijblijvend binnen en we maken 
voor u een gratis offerte.

Kijk op onze vernieuwde
website

Website over mens, dier en natuur in de Maashorst
www.meermaashorst.nl
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Nieuwe kapsalon Prohair Edis
HEESCH - Edis Kurtovic (30) jaar 
is vijf jaar actief in het kappers-
vak en sinds woensdag 4 april 
is hij de trotse eigenaar van zijn 
zaak in het centrum van Heesch. 

Edis woonde een tijd in Oss, nu 
in Den Bosch, en heeft na een 
jaar goed rondkijken een pand 
weten te vinden dat helemaal 
naar zijn zin is en waar hij zijn 
herenkapsalon in kan vestigen. 
Naast knippen, wassen en föh-
nen kun je bij Prohair Edis tevens 
terecht voor een scheerbeurt en 
dat alles voor een klein prijsje. 
“En… de koffie staat klaar! Tot 
ziens aan ‘t Dorp 103a Heesch”, 
besluit Edis trots. Edis Kurtovic

 Foto: Edwin Hendriks

Opening Drie bedrijven, één locatie
HEESWIJK-DINTHER - Drie ver-
schillende mensen, Martin, Jolan-
da en Pieter, met elk hun eigen 
bedrijf, konden trots hun nieuwe 
locatie laten zien tijdens de open 
dag van de nieuwe locatie. 

Cijfermeester Martin de Visser, 
Salaris & Advies specialist Jolan-
da Hendriks-van der Wijst en 
fiscalist Pieter van Engeland, bij-
gestaan door Dianca Goijaarts en 
Jessica van Dijk, allen aan de Ab-
dijstraat 12 in Heeswijk-Dinther. 
De feestelijke opening werd druk 
bezocht en het mooie ingerichte 
kantoor, waar inmiddels de toet-
senborden tikken en de telefoon 
opgenomen wordt, werd in vol 
ornaat bewonderd.

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen
inbouwapparatuur • renovatie

De oude Ros • Nistelrode • 
Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Tel. 0412-612231 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

Met het motto ‘Kwaliteit keu-
kens voor een betaalbare prijs’ 
staat dit bedrijf uit Nistelrode al 
vanaf 1989 klaar voor haar klan-
ten. Jouw persoonlijke wensen 
komen geheel tot uiting in het 
ontwerp van je nieuwe keuken 
die wij tot in de puntjes met jou 
bespreken. 
Wij bieden Duitse topkwaliteit 
keukens die voor iedereen be-
taalbaar zijn én waarop ook nog 
eens een garantie van maar liefst 
10 jaar zit!

Renovatie en nieuw
Naast keukens in diverse stijlen 
bieden wij ook een compleet 
assortiment aan werkbladen, 
inbouwapparatuur en keukenac-
cessoires. En wist je dat je voor 
de renovatie van je bestaande 
keuken bij ons ook op het juiste 
adres bent?
Mocht je graag een afspraak wil-
len maken om onze showroom 
te bezoeken, kan dit uiteraard 
overdag of ’s avonds; net wat 
jou het beste uitkomt.

Gé-Dé Keukens: 
Kwaliteit en betaalbaar

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 29.000 km 2012
Ford C-max 1.0 Ecoboost Titanium 
  80.000 km 2014
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Opel Adam 1.4 23.000 km 
  exclusieve uitvoering 2016
Opel Insignia 2.0 CDTi sports tourer
  93.000 km 2015
Opel Meriva 1.6 16v airco 108.000 km 2005
Opel Meriva 1.4 turbo Cosmo 
  90.000 km 2011
Renault Captur 0.9 Tce Xmod 
  24.000 km 2016

Renault Captur 1.2 Tce automaat 
  5.000 km iets aparts 2017
Renault Clio 1.2 1999
Renault Clio 1.2 Tce station 68.000 km 2010
Renault Clio 0.9 TCe 63.000 km 
   airco navi 2013
Seat Leon ST 1.2 TSI 40.000 km 
   vol opties 2015
Seat Mii 33.000 km 2015
Suzuki Swift 1.2 airco 79.000 km 2011

Volkswagen New Beetle  2003
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

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

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

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

Stoelverwarming, Leder, Lichtmetalen wielen 
2007

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

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

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

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

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

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

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

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

PDC v+a, Panoramadak Bixenon Adaptief 
 121.000 km 2013
•	 VW	Tiguan 2.0 TDI Aut. 4-Motion Navi, Camera 

PDC v+a, Panoramadak Bixenon Adaptief 
 80.000 km 2014

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

verkocht

verkocht

verkocht

komt	binnen

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

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

KIA SPECIALIST

www.AuTobEdrIjfhurKmAnS.nL   Sinds 1969

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

  Een greep uit onze voorraad occasions:
Kia Picanto 1.0i 5drs X-pect 41.488 KM 2009 € 5.235,=
stuurbekrachtiging.
Kia Picanto 1.1i 5drs aUtoMaat 16.208 KM! 2008 € 6.925,=
airco, nieuwstaat
Kia Carens 1.6 GDi 7-persoons 82.610 KM 2015 € 18.735,=
navigatie, camera, cruise control enz..         
Kia Venga 1.4i luxe 28.000 KM 2014 € 15.790,=
Hoge instap, airco
ford C-max 1.8i 16V titanium 105.000 KM 2009 € 9.740,=
navigatie, trekhaak, leer
fiat Panda 1.2 emotion 5drs 99.300  KM 2006 € 3.840,=
automatische airco, nette auto
ford Ka 1.3i 70 pK collection 103.000 KM 2004 € 2.490,=
airco, bumpers in kleur enz…
ford focus 5drs 1.0i 125 pK trend 28.028 KM 2013 € 13.885,=
airco, zeer weinig kilometers
Peugeot 208 1.0 Vti 3drs 53.713  KM 2015 € 9.590,=
stuurbekrachtiging, cruise control
Toyota Yaris 1.3i 5drs aUtoMaat 32.615 KM 2014 € 14.995,=
navigatie, verhoogde instap
renault Grand modus 1.6i aUtoMaat 119.265 KM 2011 € 9.885,=
Hoge instap, automatische airco 
Skoda octavia Combi 1.6i aUtoMaat 171.000 KM 2008 € 7.885,=
navigatie, Xenon, dealer onderhouden                

OOK VOOR INKOOP VAN
UW AUTO

Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

ONDERHOUD, 
REPARATIE EN 
APK VOOR ALLE 
MERKEN TRUCKS 
GETROKKEN 
MATERIEEL 
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN 
PERSONENWAGENS.

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN 
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE 
BEDRĲ FS- EN PERSONENWAGENS.

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

WĲ  SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

Spierings Motorservice Heesch

Daarbij kun je bij Spierings Mo-
torservice Heesch al je wensen 
kenbaar maken. Met een zoge-
naamde ‘Spierings Powercheck’ 
luistert en kijkt Adrie Spierings 
naar wat de mogelijkheden zijn.

Misschien heb je een lagere zit 

nodig? Of misschien ben je min-
der blij met het geluid dat je mo-
tor maakt? En wie weet ben je 
toe aan een ander type motor. 
De mogelijkheden zijn heel di-
vers.

Samen met Adrie kun je bespre-
ken wat je voor wensen hebt. 
Zijn uitdaging is jou op de meest 
aangename motor te laten 
plaatsnemen. Bij Spierings Mo-
torservice Heesch is de klant ko-
ning(in) en wordt echt naar haar 
(en hem) geluisterd.

Kom gerust eens binnenlopen.

Spierings Motorservice Heesch
Graafsebaan 29A
5384 RS Heesch
0412-452349
www.motortuning.nl.

HEESCH - Ook dames zijn van harte welkom bij Spierings Motorservice Heesch. Steeds meer actieve 
en gedreven vrouwen voelen zich vrij op de motor. Of het nu een sportief model is of een toermotor. Je 
kunt kiezen uit allerlei maten, soorten, modellen en kleuren.

Een tweedehands 

auto kopen

Een tweedehands auto kopen 
kan een spannende gebeur-
tenis zijn, vooral van onbe-
kenden. Ben daarom op je 
hoede en blijf kritisch. Hier-
onder een aantal belangrijke 
aandachtspunten. Ons beste 
advies: ga naar een van de 
professionals op deze pagi-
na. Dan ben je verzekerd van 
een goed advies.

Let bij het kopen van een 
tweedehands auto onder an-
dere op:

Wat is je eerste indruk?
Bekijk de autogegevens in 
de advertentie. Vergelijk de 
vraagprijs met auto’s van het-
zelfde model, bouwjaar en/
of met hetzelfde aantal kilo-
meters. Zo weet je een beetje 
of de koop realistisch is, of te 
mooi om waar te zijn. 

Probeer te achterhalen waar-
om de eigenaar de auto ver-
koopt. Gewoon even vragen! 
Denk er een nachtje over na, 
laat je niet intimideren door 
een agressieve verkoopstijl. 
En voel je nergens toe ver-
plicht. Wil je erover naden-
ken? Neem deze tijd dan ge-
woon.
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Hoe avontuurlijk ben jij?

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

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

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

Ook 

oldtimers te

 huur voor 

decoratie 

Zoggelsestraat 60 - 5384 VE Heesch - 0412-453697 - 06-24459601

HEESCH - Het was een drukte van 
belang bij Autoservice Heesch.
Familie, vrienden en liefhebbers 
kwamen de trucks van onder 
andere Schoones Dakar en Ver-
steijnen Trucks Racing uitzwaai-
en. Deze vertrekken naar Ma-
rokko om deel te nemen aan de 
Morocco Desert Challenge. Dit 
wordt de 10e editie van de ral-
ly, met 30 trucks aan de start in 
Agadir.

Op weg vanuit Heesch 
naar Morocco Desert 
Challenge 

Ook dit jaar nemen circa 65 
leerlingen uit de Internationale 
Schakel Klassen van Het Hoog-
huis, locatie Zuid, deel. Voor 
deze kinderen is het een extra 
uitdaging, zowel theoretisch als 
praktisch. De brandweer onder-
steunt het examen door jaarlijks 
het terrein van de brandweerka-
zerne beschikbaar te stellen voor 
de start en finish van het prak-
tisch examen. 

VVN afdeling Maasland (regio 
Oss) heeft voor de bemensing 
van de controleposten langs het 
examentraject een jarenlange 
samenwerking met Het Hoog-
huis. Derdejaars leerlingen van 
de studierichting Dienstverlening 

en Producten verlenen hun me-
dewerking hieraan. 
Dit jaar verlenen ook medewer-
kers van IBN Facilitair hun dien-
sten om de organisatie van het 
praktisch verkeersexamen op 
het brandweerterrein soepel te 
laten verlopen. Zoals ieder jaar 
zorgt McDonald’s Heesch voor 
een verfrissend drankje voor alle 
deelnemers. 

Wanneer de deelnemers slagen 
voor het schriftelijk en het prak-
tisch verkeersexamen behalen 
zij het felbegeerde verkeersdi-
ploma. Hopelijk zullen zij met 
de opgedane kennis zich in de 
toekomst veilig in het verkeer 
begeven.

Praktisch verkeers-
examen leerlingen
basisonderwijs

BERNHEZE - Tot en met maandag 16 april organiseert VVN afdeling 
Maasland (regio Oss) weer het praktisch verkeersexamen voor de 
leerlingen van het basisonderwijs in haar werkgebied. In totaal zul-
len circa 1.400 deelnemers, uit de gemeenten Oss en Bernheze met 
daarbij ook Nuland en Vinkel, enkele van de drukst bereden straten 
van Oss oranje kleuren met hun hesjes. Zij zullen proberen te laten 
zien dat zij de verkeersregels kennen en kunnen toepassen. 

Een tweedehands 

auto kopen

Hoe ziet de auto eruit 
aan de buitenkant?

Controleer de naden van de 
deuren, ramen, achterklep en 
motorkap. De naden horen 
recht te lopen en het rubber 
mag niet poreus zijn. Waar 
dat niet het geval is, heeft 
de auto in het verleden mis-
schien schade gehad. Check 
of de banden voldoende pro-
fiel hebben én of de banden 
hetzelfde zijn. Roestplekken 
vind je vooral onder de auto, 
de wielkasten, bumpers, dor-
pels en rondom de achter-
klep. Even goed controleren. 

Kijk of er geen lekkage is. Is 
het bij het reservewiel voch-
tig? Dan kan daar een lek 
zijn. Ook onder de mat bij de 
voetruimte voorin is een veel 
voorkomende plek voor een 
lekkage. Denk er een nachtje 
over na, laat je niet intimide-
ren door een agressieve ver-
koopstijl. En voel je nergens 
toe verplicht. Wil je erover 
nadenken? Neem deze tijd 
dan gewoon.

Een tweedehands auto kopen

Hoe ziet de auto eruit onder de motorkap?

Open het koelvloeistofreservoir en kijk of de vloeistof helder is. 
Drijft er olie in de vloeistof? Dan kan dat duiden op een lekke pak-
king in het motorblok. Controleer de aansluitingen van het koel-
systeem; groene aanslag duidt op lekkage. Check het motorblok. 
Is dit blok vet of zitten er druppels aan de buitenkant? Dan lekt 
de motor waarschijnlijk olie. Is het motorblok opvallend schoon? 
Controleer deze ná de proefrit nog eens. Denk er een nachtje over 
na, laat je niet intimideren door een agressieve verkoopstijl. En 
voel je nergens toe verplicht. Wil je erover nadenken? Neem deze 
tijd dan gewoon.
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VERVOLG VAN VOORPAGINA

BZB gooit Alle Remmen Los
BZB is tot de dag van vandaag ontzet-
tend populair en onveranderd is het ple-
zier en de dynamiek, waarmee zowel op 
toonaangevende festivals als in kleinere 
gelegenheden de ‘tent’ ondersteboven 
wordt gespeeld. Gitarist Paul Rademaker 
stond na 23 jaar uiteindelijk zijn plek af 
aan Leroy Schuckman. Een beslissing die 
hij niet over één nacht ijs nam. “Uiter-
aard volg ik de band nog en soms mis 
ik het spelen wel. Ik heb intussen echter 
een andere invulling gegeven aan mijn 
leven”, zegt Paul. 

De band mag zich verheugen in een 
enorme schare trouwe fans. Die mogen 

dan ook niet ontbreken op het feest dat 
BZB organiseert ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum. Een happening ge-
drenkt in BZB sferen. Op diverse podia 
gaan over en weer muzikale vrienden van 
de heren spelen variërend van onder an-
dere Rowwen Héze, The Dirty Daddies, 
maar ook Pater Moeskroen, Baby Blue en 
WC Experience. 

Naast een gastoptreden van Paul is er ook 
voor ex-spreekstalmeester Bart Arts ruim-
te gemaakt in het programma. Samenge-
vat zijn alle ingrediënten aanwezig om er 
met én voor iedereen een superfeest van 
te maken. BZB heeft er zin in om er, zo 
wordt lachend gemeld, zoals gebruikelijk 
wederom een circus van te maken. Dick 
en Willem geheel in stijl: “Ben erbij en 
komt dat zien, komt dat zien!” 

Camping De Vlaamse Kust is geduren-
de die dagen geopend van 9 mei vanaf 
14.00 uur tot en met 11 mei tot 12.00 
uur. 

Voor meer informatie en ticketverkoop 
kijk op www.alleremmenlosfestival.nl.

‘OP DIVERSE PODIA 
GAAN OVER EN WEER 
MUZIKALE VRIENDEN 

VAN DE HEREN SPELEN’
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Op dit moment hangen er in 
Vorstenbosch 10 AED’s!

Klooster: Kerkstraat 6A.        
Aangemeld bij AED Alert.
Molenakkers: Molenakkers 23.      
Aangemeld bij AED Alert.
Binnenveld: Binnenveld 21.       
Aangemeld bij AED Alert.
De Helling: De Helling 22.        
Aangemeld bij AED Alert.
Dinthersehoek: Vorstenbosche 
weg 23. 
Aangemeld bij AED Alert.
Zorgboerderij van der Wijst: 
Derptweg 12. 
Aangemeld bij AED Alert.
Gildegebouw: Nistelrodesedijk 4. 
Aangemeld bij AED Alert.
Gemeenschapshuis De Stuik. 
Schoolstraat 14. 
Aangemeld bij AED Alert.
Tennisclub: Nistelrodesedijk.
Voetbalclub: Nistelrodesedijk. 

Nu is het een goed teken dat 
Vorstenbosch redelijk AED-proof 
is, maar zonder AED-bedieners 

gaat het niet. Elke dag sterven in 
Nederland 35 mensen aan een 
hartstilstand buiten het zieken-
huis! Dit zijn mensen die jij kunt 
redden als je een reanimatiecur-
sus hebt gevolgd en in de buurt 
bent. De kans om te overleven 
is sterk verhoogd als er binnen 6 
minuten mensen ter plekke zijn 
die starten met reanimeren en 
een AED gebruiken.
Hier is jouw hulp onmisbaar, 
want de ambulance doet er vaak 
langer dan 6 minuten over om 
het slachtoffer te bereiken. En 
juist die eerste 6 minuten zijn 
van levensbelang! Niemand ver-
wacht dat het in je omgeving 
gebeurt, maar stel dat het nood-
lot wel toeslaat in je omgeving! 
Weet jij dan hoe je moet hande-
len?

Wil je meer informatie betreffen-
de een AED cursus? Neem dan 
contact op met Marion van de 
Ven via 06-25281390 of 
marionvdven66@gmail.com.

AED erbij in Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - De EHBO vereniging heeft afgelopen zaterdag 
met geweldige steun van gemeente Bernheze en de medewerking 
van John en Marga van der Wijst bij hun zorgboerderij aan de 
Derptweg 12 weer een AED kunnen plaatsen.

Fruitactie Pasen

Op Witte Donderdag werd het 
door de kinderen ingezamelde 
fruit naar de Petrus’ Bandenkerk 
in Heesch gebracht, waar een 
korte uitleg gegeven werd over 
het project. Daar werd het ver-
zamelde fruit, zowel vers fruit 
als in blik en in potten, en pak-
jes drinken door een aantal vrij-
willigers van Ziekenvereniging 

Horizon Heesch verpakt. Ook 
de mooie tekeningen die ge-
maakt zijn werden verdeeld over 
de fruitdozen. Pas als er in elke 
doos ook wat paaseitjes en een 
kaartje zat met een paasgroet, 
waren de dozen klaar. In totaal 
zijn er 221 dozen klaargemaakt.

Op Paaszaterdag werden deze 

221 dozen door leden van Scou-
ting Heesch weggebracht naar 
zieke mensen en mensen met 
een beperking woonachtig in 
Heesch. De mensen in Heesch 

die een partner hebben die in 
een van de verpleeghuizen in de 
regio verblijft, zijn door vrijwil-
ligers van De Horizon met een 
paasattentie verblijd. Al deze 
mensen zijn elk jaar weer heel 
dankbaar dat er in deze tijd aan 
hen wordt gedacht. Ziekenver-
eniging Horizon Heesch dankt 
Scouting Heesch dat zij ook dit 
jaar weer een steentje wilde bij-
dragen aan deze paasactiviteit.

HEESCH - Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar in het kader van De Goede Week voor Pasen, 
door leerlingen van basisschool De Toermalijn, Emmaus en De Kiem, een fruitinzamelingsactie geor-
ganiseerd. 

Lions en Laarstede

NISTELRODE - De seniorencommissie van Lionsclub Bernheze is zaterdag 6 april met een groep bewoners 
van Laarstede uit Nistelrode op pad geweest. Na een heerlijke lunch bij Eetcafé t Pumpke genoten de 
bewoners van de fantastische lentezon tijdens de terugreis.

Er op uit gaan is genieten

In totaal 
zijn er 

221 dozen 
gemaakt
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Inschrijving dubbeltoernooi ‘t Pumpke 
Nisseroise Open 2018 geopend

NISTELRODE - Vanaf nu kun je 
je inschrijven voor ’t Pumpke 
Nisseroise Open 2018. 

Het toernooi vindt plaats van 9 
tot en met 17 juni 2018. De in-
schrijving sluit op 13 mei 2018. 
Je kunt je inschrijven via 
www.toernooi.nl voor:
Dames dubbel, Heren dubbel of 
Gemengd dubbel (Speelsterkte 3 
t/m 8). Je kunt inschrijven voor 
één onderdeel, er wordt gespeeld 
in poules.

De commissie, bestaande uit 
Moniek Postma, Thieu Corssmit, 
Nicole van Tilburg, Natasja Kerk-
hof, Paulo Fernandes, Marion 
Pashouwers, Astrid v.d. Wielen, 
Arjan Smits, Ivonne v.d. Lee en 
Tinie Ketelaars, kijkt uit naar een 
gezellig toernooi met veel in-
schrijvingen en goed weer!

Met DANSUUR als titel van dit 
LDP zorgen de leerlingen voor 
voorstellingen vol afwisselende 
en dynamische dans. Elke groep 
heeft namelijk een thema gekre-
gen dat op ‘…uur’ eindigt. Van 
Avontuur tot Literatuur en van 
Natuur tot Temperatuur: alles 
komt voorbij! 

De creativiteit van iedere leerling 
wordt op de proef gesteld en sa-
men maken de groepen tijdens 
de lessen hun eigen choreogra-
fie. Van muziek tot kostuum: de 
leerlingen bedenken álles zelf en 
ontdekken dat er bij zo’n voor-
stelling veel meer komt kijken 
dan alleen de danspassen! Dit 
gehele creatieve proces wordt 
goed begeleid door de docentes, 
die normaal gesproken tijdens 
voorstellingen verantwoordelijk 
zijn voor de choreografieën. Nu 
krijgen de leerlingen de kans om 
het maakproces van A tot Z mee 
te maken en leren ze de creatie-

ve kant van dans beter kennen. 
Via Instagram en Facebook kan 
iedereen alvast af en toe bij ver-
schillende groepen spieken in de 
studio en... deze beelden zijn al 
veelbelovend! 

De voorstellingen vinden plaats 
op zondag 15 april om 13.30 en 
15.30 uur in CC De Pas. Kaarten 
kunnen worden besteld per mail 
via nancy@balletstudiovander-
stappen.nl.

Voor wie ook kriebels heeft ge-
kregen om zelf een danspas te 
wagen: na de meivakantie, van-
af maandag 7 mei, is er weer 
volop gelegenheid om een gratis 
proefles te komen volgen! 

Neem een kijkje op 
www.balletstudiovanderstap-
pen.nl voor meer informatie.

Balletstudio van der Stappen 
presenteert het Leerlingen 
Dans Project 2018: Dansuur!
HEESCH - Als dansen je lust en je leven is, dan wil je niets liever dan 
optreden! De leerlingen van Balletstudio van der Stappen werden 
dit jaar uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met choreograferen. 
Op zondag 15 april presenteren zij hun eigen werk tijdens het Leer-
lingen Dans Project (LDP) 2018 in CC De Pas.

BERNHEZE SPORTIEF

DE LEERLINGEN 
BEDENKEN ALLES 
ZELF

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de wedstrijdleider, 
Tinie Ketelaars: telro.open@gmail.com
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Op zaterdag 7 april in wedstrijd 
1 mochten de turnsters van D1 
en divisie 4 aan de slag op de 
verschillende toestellen. Siena en 
Lieke turnden mooie oefeningen 
op brug. Nina, Sophie en Jelke 
mochten op balk hun oefenin-
gen laten zien. Famke belandde 
met haar sprong over pegasus 
net naast het podium, maar Sa-
cha wist een zilveren medaille 
op sprong te behalen! In wed-
strijd 2 was het de beurt aan de 
turnsters van divisie 5: Merel en 

Isabelle. Beiden hadden zich ge-
plaatst voor twee toestellen. Isa-
belle wist onverwachts ook zilver 
op sprong te behalen.

Op zondag 8 april was het de 
beurt aan Nina Eijmberts. Zij had 
zich weten te plaatsen voor alle 
vier de toestellen. Op balk wist 
ze zelfs de bronzen medaille te 
pakken!

Gefeliciteerd met de mooie re-
sultaten!

Drie medailles op toestel-
finales voor Sine-Cura!

EINDHOVEN/HEESWIJK-DINTHER - Op 7 en 8 april waren de toe-
stelfinales van D1, divisie 5, divisie 4 en divisie 3 in Eindhoven. 
Sacha, Siena, Lieke, Nina, Famke, Sophie, Jelke en Nina hadden zich 
voor een of meerdere toestellen weten te plaatsen.

BERNHEZE SPORTIEF

turnen

Dance team Nistelrode schaakt ere-podium

Lise op een gedeelde 1e plaats, 
Lindsey bleef daar maar één 
puntje onder. Maud eindigde op 
de 3e plaats met 273 punten en 
Pip werd 4e met 264 punten.

Miracle won de categorie gar-
de junioren en Melody had een 
mindere dag en eindigde op 
de 4e plaats. Minigarde - show 
karakter Trolls en modern Spirit 
wonnen ook deze keer weer hun 
categorie. 
Emeralds, mars jeugd, behaal-
de 272 punten en Untouched, 
mars hoofd, behaalde 291 pun-
ten. Guusje won ook deze keer 
de categorie solo jeugd met 287 
punten en Sascha werd 2e met 
266 punten. 

Onze drie solo’s in de hoofdklas-
se stonden vandaag weer samen 
op het erepodium: 1: Maxime 
met 296 punten - 2: Jade met 
291 punten en 3: Demi met 289 
punten. Garde jeugd Diamonds, 
garde hoofd Touch, modern 
jeugd Twister en modern hoofd 
Inspiration wonnen ook vandaag 
weer allemaal hun categorie. 

Dat belooft veel voor de komen-
de Nederlandse kampioenschap-
pen op 21 en 22 april in Markant 
te Uden.

OVERLOON/NISTELRODE - Voor het laatste toernooi van dit seizoen reisden de leden van Dance Team 
Nistelrode af naar Overloon. In de categorie junioren solo zal het tijdens de Nederlandse Kampioen-
schappen spannend worden. Lise verraste iedereen door op een gedeelde 1e plaats te eindigen met 
Asena van D’light uit Nijmegen. Allebei 283 punten. 

dansen

V.l.n.r.: Jade, Demi en Maxime
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Niels van de Kamp, één van de 
eigenaren van ‘t Bomenpark, had 
de zaal beschikbaar gesteld voor 
het derde sponsordiner. Naast de 
ervaren medewerkers, was de 
bediening in handen van vijf le-
den van Running Team Bernhe-
ze. De 68 gasten werden door dit 

enthousiaste team getrakteerd 
op een overheerlijk viergangen-
diner. Echt een geslaagde avond 
waar iedereen met veel plezier 
op terugkijkt. Een hartelijke dank 
hierbij voor Niels, alle medewer-
kers en natuurlijk de gasten!

Team 181 organiseerde de spon-
sordiners om geld op te halen 
voor stichting Roparun. 

Deze stichting besteedt het be-
drag aan palliatieve zorg, de zorg 

voor mensen met kanker die niet 
meer kunnen genezen. Het mot-
to van stichting Roparun is ‘Le-
ven toe te voegen aan de dagen, 
waar geen dagen kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven’.

BETROKKEN EN 
GEÏNTERESSEERDE 

GASTEN WAREN 
DEZE AVOND 
AANWEZIG

Running Team Bernheze: Succesvol sponsordiner Bomenpark 
HEESCH – Het derde en tevens laatste sponsordiner van Running Team Bernheze, vond 
vorige week woensdag 4 april plaats bij ‘t Bomenpark. Na Eetcafé ‘t Pumpke in januari 
en ‘t Tunneke in maart was dit wederom een heerlijke en gezellige avond, waarbij zowel 
de gasten als de leden van team 181 met een goed gevoel naar huis gingen.

Niels van de KampPieter van der Akker

Gasten genieten voor het goede doel

Een heerlijk 
dessert

LOOSBROEK - Op zondag 8 
april speelde dames 1 van Kor-
loo een thuiswedstrijd tegen de 
dames van Gazelle uit Gutteco-
ven. Korloo stond op de gedeel-
de tweede plaats, Gazelle stond 
onderaan.

Om 13.00 uur klonk het fluitsig-
naal in Loosbroek. Gazelle start-
te de wedstrijd met zeven dames 
omdat een van de speelsters in 
de voorbereiding moest afhaken 
met een blessure. 

Voor Korloo werden de eerste 
twee doelpunten vanuit afstand 
gescoord. Na 8 minuten volgde 

de 3-0 uit een kort schot. Het 
was een wedstrijd die je niet 
kon verliezen; veel kansen en 
een tegenstander die aan alle 
kanten te kort kwam. Ondanks 
het grote veldoverwicht was het 
maar 6-1 toen de scheidsrechter 
affloot voor de rust.

De tweede helft was een kopie 
van de eerste helft; veel kansen 
en weinig tegenstand. Het was 
dus een wedstrijd waarin we 
veel hebben gewisseld en ieder-
een lekker heeft kunnen spelen 
en de eindstand 13-2 was. Pu-
bliek bedankt en hopelijk tot de 
volgende keer.

Korloo pakt 2 punten na een 
saaie wedstrijd

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

YSSELSTEIN/NISTELRODE - Op 
een zonnig korfbalveld liet de 
Peelkorf niets van Prinses Irene 
heel. 

Waar Prinses Irene hun niveau 
niet haalde, was Peelkorf na de 
verloren promotie/degradatie 
wedstrijden gebrand om de pun-

ten in Ysselsteyn te houden. Het 
ging in het begin nog gelijk op, 
maar daarna nam de Peelkorf 
het initiatief en stond bij rust al 
met 15-8 voor. Na rust bouw-
den zij hun voorsprong rustig uit 
tot een eindstand van 26-14, en 
Prinses Irene ging zonder punten 
naar huis.

Peelkorf
duidelijk uit op revanche

korfbal
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SINT WILLEBRORD/HEESCH -
Door twee zware blessures die 
zijn centrale verdedigers Willem 
Roefs en Vince Minten vorige 
week opliepen was HVCH-trai-
ner Maarten van Vugt genood-
zaakt flink te puzzelen met de 
wedstrijdopstelling. 

De lastige speelwijze van Rood-
Wit kwam daar nog eens bij. 
Perfect vond hij de winnende 
samenstelling van zijn ploeg. De 
gebruikelijke 4-3-3 liet hij varen 
en ging met twee spitsen spelen. 
Sinds lange tijd begon de rappe 
Robin Knapp vanaf de aftrap en 
posteerde hij aanvoerder Roy 
Vissers en Jordy Spooren centraal 
achterin. In het eerste bedrijf wa-
ren beide ploegen zeer aan el-
kaar gewaagd en waren er wei-

nig kansen voor beide doelen.
Na de thee kwam de wedstrijd 
los en nam HVCH steeds meer 
het initiatief. In de 50e minuut 
zette Mustafa Sediqqi strak voor 
en kwam Robin Knapp een teen-
lengte te kort om de score te 
openen. In de 77e minuut moest 
HVCH-keeper Brian Vialle de bal 
uit de bovenhoek tikken op een 
inzet van Rood-Wit spits Angelo 
Kense. 

Dit was eigenlijk het laatste wa-
penfeit van de Willebrorders. 
HVCH zette nog een extra tand-
je bij en Van Vugt bracht verse 
krachten met de spitsen Samuel 
Eleonora en Stijn v.d. Hurk. Na-
dat eerst een inzet van Joey Vis-
sers smoorde in de verdediging 
van Rood-Wit en Lars van Lee 

het hoofd niet goed tegen de bal 
kreeg werden de Heeschenaren 
in de 88e minuut beloond voor 
het harde werken. 
Rechtsachter Yannick v.d. Berg 
was weer eens naar voren opge-
stoomd en gaf een uitstekende 
voorzet die door Stijn v.d. Hurk 
erg fraai werd binnen gekopt: 
0-1. 

Puzzelwerk HVCH-trainer 
wordt met winst beloond

voetbal

WHV verliest onnodig

OEFFELT/LOOSBROEK - De be-
zoekers begonnen goed aan de 
wedstrijd met druk op de tegen-
stander, waardoor het binnen 
één minuut al raak was. 

Een te korte terugspeelbal van 
linksback Martijn Moers werd 
door Yorick van de Rakt onder-
schept en afgestraft, 0-1. Uit het 
niets werd het in de 16e minuut 
plotseling 1-1. Een lange bal van 
achteruit werd door Tim Buunen 
weg gekopt, maar deze viel ach-

ter Martijn Driessen, waardoor 
de voor het eerst sinds lange tijd 
weer in de basis startende Boyd 
van Sambeek op koelbloedige 
wijze kon afronden. WHV was 
niet uit het veld geslagen en trok 
weer ten aanval en in de 26e mi-
nuut lokte Roel Lunenburg een 
vrije trap uit en die werd schit-
terend in de winkelhaak gescho-
ten door Teun van Mil, 1–2. Ook 
deze keer kon WHV niet lang 
genieten van de voorsprong, 
omdat aanvoerder Willem van 
Haren ook met een bekeken 
vrije trap doelman Vince Somers 
kansloos liet en scoorde, 2-2. 

Een slap kwartier na rust kostte 
WHV de wedstrijd. De thuis-
ploeg was feller in de duels en 
benutte de kansen die het kreeg. 

In de 53e minuut zag Harm 
Thielen zijn inzet nog tegen de 
paal komen, de bal kwam op de 
zestien meter bij Willem van Ha-
ren terecht, die met links doel-
man Somers het nakijken gaf, 
3–2. Zeven minuten later leek 
de wedstrijd beslist toen Martijn 
Moers een voorzet gaf en Boyd 
van Sambeek geheel vrij kon in-
koppen, 4–2. WHV zag dat het 
alles of niets zou worden en men 
probeerde met man en macht 
het tij te keren. Men kreeg en-
kele goede kansen maar moest 
tot de 87e minuut wachten voor 
de aansluitingstreffer. Roy van 
der Wielen zette rechtsback Sam 
Raap onder druk en de bal be-
landde bij Thijs Lunenburg die 
van afstand raak schoot: 4–3, 
tevens eindstand.

voetbal
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Avesteyn neemt 
1 punt mee
ZEELAND/HEESWIJK-DINTHER - Na twee 
afgelastingen mocht de wedstrijd tus-
sen Festilent en Avesteyn dan eindelijk 
plaatsvinden op donderdag 5 april. Om 
klokslag 18.30 uur klonk het eerste fluit-
signaal. 

De gastheren kwamen scherper uit 
de startblokken dan de bezoekers uit 
Dinther. Avesteyn kreeg maar geen grip 
op de wedstrijd in de eerste helft en hier-
door kon Festilent blijven aandringen. 
Avesteyn kwam er zo af en toe uit met 

een counter, maar de beste kansen wa-
ren voor de gastheren. Vlak voor rust 
was er zo’n aanval van de gasten waarna 
de bal een halve meter over de achter-
lijn belandde. Velen waren al bezig met 
de corner, maar de scheidsrechter liet 
het spel doorgaan omdat hij het niet kon 
zien. Festilent kwam er razendsnel uit en 
de bal lag binnen tien seconden aan de 
andere kant in het netje. Hierdoor gingen 
beide teams rusten met een 1-0 stand.

Avesteyn kwam om te winnen. Het 4-4-
2 systeem werd omgezet naar het 4-3-3 
systeem waardoor Hugo van de Sande 
meer gevaar wilde creëren voorin. Rens 

van Vugt mocht aan de start van het 
tweede bedrijf verschijnen en Stijn Pierlo 
bleef achter in de kleedkamer. 

Avesteyn had in de tweede helft de 
overhand. Dit zorgde ook voor een snel-
le aansluitingstreffer via Teun van den 
Boom die de bal in de verre hoek wist te 
koppen. Eindstand 1-1.

Avesteyn-NLC’03
Zondag was de thuiswedstrijd tegen het 
team uit Lith. Avesteyn begon de wed-
strijd erg slap en aangezien NLC niet ge-
komen was om mee te voetballen zorgde 
dit voor een hele matige eerste helft. 

Na rust begon Avesteyn feller en na wat 
omzettingen begon het wat beter te lo-
pen. Dit resulteerde in een aantal moge-
lijkheden die echter door slecht uitspelen 
geen goals opleverden. 
NLC kwam er nauwelijks nog aan te pas, 
behalve bij hun corners en vrije trappen. 
Het was ook NLC dat de score opende 
door een vrije trap die bij de tweede paal 
binnen gelopen werd. Hierbij ging de ver-
dediging van Avesteyn niet vrijuit. 

Avesteyn zette aan en kreeg via Teun v.d. 
Boom en Joost Gooijaerts uitgelezen mo-
gelijkheden om de score om te buigen. 
Hugo v.d. Sanden bracht nog A-speler 
Joeri Dielissen die vandaag zijn debuut 
mocht maken. Avesteyn bleef het pro-
beren maar de gelijkmaker zou niet meer 
vallen. Hierdoor verliest Avesteyn belang-
rijke punten voor de strijd om plek vier.

voetbal

“Ik heb een goed weekend gehad. In de 
eerste manche maakte ik een fout bij de 
start waardoor ik pas net in de top tien 
aan de wedstrijd kon beginnen. 

Omdat het hier moeilijk is om in te ha-
len, zat er niet meer in dan een zevende 
plaats. Ik was hier niet heel tevreden mee 
omdat ik niet kon pushen”, waren de 
woorden van Glenn na de eerste manche.

Glenn Coldenhoff 
vijfde in de Grand Prix van Italië
ITALIË/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team heeft een 
sterke vierde wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in het Italiaanse Arco di 
Trento gereden. Coldenhoff kwam na een redelijke start op een zevende plaats over 
de finish in de eerste manche. In de tweede manche reed hij lang op een derde plaats 
en finishte op een sterke vierde plaats.

motorcross
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WAALWIJK/NISTELRODE - In Waalwijk 
behaalde Prinses Irene tegen WSC een 
2-2 gelijkspel. 

Al met al was dat een uitslag waar beide 
ploegen mee konden leven. WSC nam 
na zo’n half uur de leiding door Petrov. 
Na rust kwamen de Van Tilburg Mode 
& Sport Boys sterk de kleedkamer uit en 
scoorden binnen 10 minuten twee keer 
via Tim v.d. Brand en Tim v.d. Heijden. 

Tien minuten voor het eindsignaal, van 
de kwistig met onnodige kaarten zwaai-
ende Senders, scoorde Maamar 2-2. 

Zijn als voorzet bedoelde bal ging via de 
binnenkant van de 2e paal in het doel.

Prinses Irene en 
WSC aan elkaar gewaagd

voetbal

DEN DUNGEN/HEESCH - Zondag om 
10.00 uur vertrok Slamdunk U14 mix 
naar Den Dungen. Dit zou wel eens een 
mooie pot kunnen worden, de nummer 5 
tegen de nummer 6! We gingen vol goe-
de moed aan de gang. 

Pas na 2 minuten kwamen de scores op 
gang zowel bij Den Dungk als bij Slam-
dunk. Eerste kwart 14-10 Den Dungk. 
Slamdunk moest echt goed verdedigen 
en hard werken, dat werd gelukkig goed 
opgepakt! Na goede aanvallen en scores 
van onder meer Elina, Rafael, Robbe en 
Jelle was de ruststand 24-21. In de rust 
hebben we even lekker ingespeeld op het 
andere bord en hadden we de motivatie 
om te gaan winnen! Dit moest ons gaan 
lukken. Den Dungen werd wat slordiger 
met scoren en wij hadden regelmatig de 
rebound, maar maakten onze aanvallen 

niet goed af. Derde kwart liep Den Dun-
gen uit naar 37-33. Na een peptalk van 
coaches voor het vierde kwart gingen we 
weer van start, door heel goed verdedi-
gend werk van Tim, Elsa, Bram, Jasper 
en Nigel konden we de scores van Den 
Dungk tegenhouden en zelf aan het sco-
ren gaan! Met de laatste 40 seconden op 
de klok en de bal voor Den Dungk wist 
Slamdunk het hoofd koel te houden en 
de overwinning binnen te slepen. Eind-
stand 47-48 voor Slamdunk! 

Lijkt binnensport je leuk en hou je van 
rennen, kom dan op woensdag naar 
sporthal het Vijfeiken in Heesch om mee 
te trainen. Ben je tussen de 6 jaar en 13 
jaar dan kun je komen trainen van 17.45 
tot 19.15 uur
Vanaf 14 jaar ben je welkom vanaf 19.15 
uur tot 20.30 uur.

Slamdunk ’97 basketbal

HET 4-4-2 SYSTEEM WERD 
OMGEZET NAAR HET 4-3-3 
SYSTEEM
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DE OPLOSSING

Ook dit jaar organiseert VV 
Heeswijk de keepersdag; deze 
zal plaatsvinden op Hemelvaarts-
dag, 10 mei. Er kunnen maxi-
maal 50 deelnemers meedoen. 
Opgeven kan via keepersdag@
vvheeswijk.nl onder vermelding 
van je naam, team en vereni-
ging. De kosten bedragen € 10,- 
inclusief lunch. Het programma 
is van 9.00 tot 15.00 uur.

Waarom deze clinic? Ten eer-
ste om de jeugd een leuke en 
spannende dag te bezorgen, 
maar vooral omdat het nog al 
eens voorkomt, vooral tijdens 
trainingen, dat keepers niet die 
aandacht en begeleiding krij-
gen die een keeper verdient. De 
oorzaak hiervan ligt vaak in de 
onbekendheid met de specifieke 
positie van de keeper binnen het 
team. Niet iedere trainer weet 
hoe een keeper correct getraind 
dient te worden. Veelal wordt de 
keeper, zoals in de wedstrijd, in 
het doel gezet. Met deze vorm 
van training zal er beperkt ver-
betering optreden op bijvoor-
beeld sprongkracht, wendbaar-
heid of snelheid.

Wat kan de jeugdkeeper op onze 
keepersdag verwachten? 
Belangrijke doelstellingen voor 
een keeper om te verbeteren 

met sportspecifieke training zijn:
• Hoger springen 
• Verder springen en duiken
• Sneller reageren
• 5 meter sprint
• 10 meter sprint
• Wendbaarder worden.
Net als een voetballer dient een 
keeper sportspecifiekoefeningen 
te krijgen, waarbij deze oefenin-
gen anders zijn dan voor voet-
ballers. Een keeper dient een 
eigen trainingsprogramma te 
volgen, bestaande uit:

Kracht en explosiviteit: plyome-
trische oefeningen
Reactievermogen: reaction trai-
ning
Wendbaarheid: agility training
Snelheid: speed training.

Meer informatie en het dagpro-
gramma vind je op 
www.vvheeswijk.nl.

Keepersdag voor jeugd-
keepers tot en met 14 jaar
HEESWIJK-DINTHER - Al vele jaren organiseert VV Heeswijk met 
veel succes een keepersdag voor jeugdkeepers tot en met 14 jaar. 
De keepersdag is zo opgezet dat de jeugd via een interactief pro-
gramma met alle facetten van het keepersvak in aanraking komt 
door middel van speloefeningen.

ITALIË/HEESCH - Raivo Dankers 
van RD10 is in de tweede wed-
strijd om het Europees Kampi-
oenschap 125cc in het Italiaan-
se Arco di Trento in de top 10 
geëindigd. 

De crosser uit Heesch moest hier 
hard voor werken want door 
twee slechte starts moest hij in 
beide manches van ver komen, 
wat hem uiteindelijk een tiende 
plaats in de daguitslag bracht.

Raivo vecht zich terug tot in de top 10
motorcross
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HBV’ers voeren regionale ranglijst aan

Geen onaardig vooruitzicht voor 
de badmintonners van de Hee-
sche Badminton Vereniging. De 
Heeschenaren voeren de regio-
nale ranglijst in maar liefst drie 
van de vijf onderdelen aan. 

In het damesenkel- en dubbel-
spel voert Mirne Hoeks de rang-
lijst aan. In het dubbelspel doet 
zij dat samen met mede-HBV’er 
en vaste dubbelpartner Anne 
Ruijs. In het enkelspel verdedigt 

Mirne de komende toernooien 
een riante voorsprong. In het 
dubbelspel is de voorsprong 
minder ruim, en zal gestreden 
moeten worden om de eerste 
plaats te behouden. 

De derde ‘Heesche’ eerste plaats 
op de ranglijst wordt bezet door 
Sjao Jacobs. Hij wist de afgelo-
pen toernooien regelmatig fi-
naleplaatsen en winsten in het 
herenenkelspel binnen te slepen, 

waardoor hij fier aan kop gaat. 
Op geringe afstand van Sjao, 
op de tweede plaats, volgt me-
de-HBV’er Marnix Reijs. 

De komende toernooien zullen 
gaan uitwijzen of de Heeschena-
ren deze eerste plaatsen zullen 
kunnen behouden. 
Meer over de Heesche Badmin-
ton Vereniging en haar spelers is 
te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - Afgelopen week is de laatste nieuwe tussenstand van de Hebris Junior Tour ranking gepubli-
ceerd door de Bossche Badminton Federatie. De Hebris Junior Tour behelst diverse badmintontoernooi-
en in de regio waar jeugdspelers het in verschillende onderdelen tegen elkaar opnemen om dagprijzen 
en punten voor een ranglijst. Met nog drie toernooien te spelen begint de finale van dit toernooicircuit 
in zicht te komen. 

Mirne Hoeks Anne Ruijs Sjao Jacobs

Dames DOS’80/Olympia ’89 
net geen kampioen

Er waren veel Heesche suppor-
ters meegereisd naar Drunen om 
de dames aan te moedigen. Er 
was zelfs een supportersbus ge-
regeld. Avanti pakte in de eerste 
helft de leiding. Het tempo zat er 
aan beide kanten goed in. Maar 
beide teams waren voorzichtig 
en er werd weinig gescoord. Met 
doelpunten van Lieke, Evi en 
Anne en een uitstekend keepen-
de Inge was de ruststand 8-6 in 
het voordeel van HV Avanti.

In de tweede helft kwam 
DOS’80/Olympia’89 goed te-
rug. De verdediging stond sterk 
en er waren snelle tegenaanval-

len. Er werd gescoord door Lisa, 
Lieke en Britta. Jaimy speelde de 
verdediging weg en maakte een 
mooie goal waarmee de Hee-
sche dames voor het eerst in de 
wedstrijd op voorsprong kwa-
men. Maar de thuisploeg kwam 
goed terug en nam opnieuw 
de leiding. In de laatste minuut 
maakte Anne vanuit een break-
out de gelijkmaker. Het werd 
15-15 en dit was tevens de eind-
stand. Voor de kampioenstitel 
helaas net 1 puntje te kort.
De dames van DOS’80/Olym-
pia’89 eindigen op een welver-
diende tweede plaats in hun 
poule en kunnen met trots te-

rugkijken op het afgelopen sei-
zoen!

DRUNEN/HEESCH - De laatste competitiewedstrijd van de DOS-dames vond plaats in het hol van de 
leeuw. HV Avanti uit Drunen voert de lijst aan en DOS’80 volgt met één punt verschil. Alleen bij winst 
pakken de DOS-dames de titel. De spannende wedstrijd eindigde helaas in een gelijkspel!

handbal

Jaimy van Orsouw 
 Foto: Ruud Schobbers

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

MAXIMAAL 50 
DEELNEMERS
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Terechte puntendeling
tussen Emplina en Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Ondanks dat het veld 
op het Empelse sportpark niet direct uitno-
digde tot goed spel, kregen de vele aanwe-
zige toeschouwers naast een heerlijk lente-
zonnetje ook een aantrekkelijke pot voetbal 
voorgeschoteld. 

Uiteindelijk eindigde de huidige en toekomsti-
ge ploeg van trainer Marc van de Ven op 2-2, 
waarbij Wouter van Dijke en Max Sluiter de 
Heeswijkse doelpunten verzorgden.

Max Sluiter opnieuw doeltreffend voor Heeswijk 
 Foto: Hans Heesakkers

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 8 april kwam de hekkenslui-
ter van de hoofdklasse Klick’15/
Miko’76 uit Wilbertoord op be-
zoek. 

De pupil van de week Lisa van 
Doorn zag dat Altior in het be-
gin van de wedstrijd een kleine 
voorsprong nam, maar het ver-
schil kon niet echt groter ge-
maakt worden. De gasten gaven 
goed partij en bleven het Altior 
heel lastig maken, het scoren 
ging ook niet makkelijk maar de 
dames van Altior gingen toch 
rusten met een 5-3 voorsprong. 
Na rust bleef het spelbeeld het-
zelfde, Altior kon niet echt een 
vuist maken en kreeg het in de 
laatste minuten nog zwaar toen 
de gasten gelijk kwamen bij een 
stand van 8-8. Maar met een 
tandje erbij ging het voordeel 
toch in de slotminuten naar Al-
tior dat met een nipte overwin-
ning van 10-8 toch de 2 punten 
in eigen huis hield. 

Altior 2-Be Quick 2: 10-13
De Korfrakkers 2-Altior 2:   15-8 
(inhaalwedstrijd)
Altior 3-ODIO 2: 8-11
|DAW 4-Altior 4: 6-11

Flash MW1-Altior MW1: 7-6
De Korfrakkers R1-Altior R1: 
8-4
Altior A1-DSV A1: 8-9
De Korfrakkers A3-Altior A2: 
6-10
Rosolo B1-Altior B1: 8-2
Prinses Irene B3-Altior B2: 8-5
Prinses Irene B2-Altior B3: 5-2
Altior C2-DAW C2: 6-1
Altior C3-De Korfrakkers C3: 
3-2
ONA D1-Altior D1: 1-12
Altior E1-Be Quick E1: 8-5
Altior E2-Avanti E1: 3-2
Altior E3-Corridor E2: 2-3
JES E2 – Altior E4: 6-4
Altior F1 – Korloo F1: 7-7

Altior wint 
van hekkensluiter

korfbal
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Lisa van Doorn

Wiese plaatst zich voor het NK turnen

In een sterk deelnemersveld be-
gon Wiese aan de sprong. Een 
mooie overslag en daarna de 
yourchenko leverde haar een 
score op van 13.017.

De brug was afgelopen zon-
dag extra spannend. Ze ging 
namelijk voor het eerst de plus 
oefening turnen, wat haar een 
D-score van 5.7 op zou leveren. 
En de oefening ging fantastisch. 
De handstand na de kip zat erop 
en daarna volgden drie reu-
zendraaien, gevolgd door een 
streksalto tot stand. Er verscheen 

14.000 op het scorebord en 
daarmee is ze eerste reserve bij 
de NK toestelfinales.

Op balk is Wiese altijd heel sta-
biel en eindigt vaak als eerste op 
dit toestel. Helaas moest ze een 
grote wiebel incasseren waar-
door een toestelfinale aan haar 
neus voorbij ging: 12.833.

Haar vloeroefening was weer 
zeer elegant en vooral de wissel-
spagaatsprongen maakten grote 
indruk. Deze mooie oefening 
werd dan ook beloond met een 

12.467. En in totaal werd Wie-
se dus vijfde en nu mag ze zich 
op gaan maken voor het Neder-
lands Kampioenschap op 2 juni 
te Tilburg.

DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag had Wiese van den Eertwegh van Topturnen 
Zuid (Den Bosch) haar halve finale turnen Pupil 2 N2 in Nieuwegein. Ze moest zich bij de laatste 18 
turnen om zich te plaatsen voor het NK. En het ging de turnster uit Heeswijk-Dinther uitstekend af. Met 
een vijfde plaats ‘overall’ plaatste zij zich glansrijk voor het NK.

turnen
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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 12 APRIL
Belastingcafé
Bibliotheek Heesch

Informatiemiddag 
seniorenreis
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 13 APRIL
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Chocolade workshop: 
High Heels
Creatief & Lekker Nistelrode

Keeztoernooi
Nistelrode

BOBZ black light party
Dorpshuis Nistelrode

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Cabaret: Karin Bloemen
CC De Pas Heesch

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

ZATERDAG 14 APRIL
Lezing: God weer vinden
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Reünie HBV Heesch
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Uitslagavond HaDee Kwis
De Toren Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

Finalisten Camerettenfestival
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 15 APRIL
Lentekriebels
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Opening tentoonstelling: 
Honderd jaar Vluchtoord
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 10

Balletstudio van der 
Stappen: Dansuur
CC De Pas Heesch
PAGINA 26

Concert: Harmonie Sint 
Servaes
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

Theaterproductie: Mona
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Blazen bij de molen
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

MAANDAG 16 APRIL
Film: Tulipani
Filmhuis De Pas Heesch

Open avond brandweer Heesch
De La Sallestraat 1 Heesch
PAGINA 5

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 17 APRIL
Start: Bevolkingsonderzoek 
borstkanker
Heesch
PAGINA 4

Yoga
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Clinics Hockeyclub HDL
Steen- en Stokstraat 4 
Heeswijk-Dinther

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Inloopspreekuur Fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Film: Tulipani
Filmhuis De Pas Heesch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 18 APRIL 
Chakradance - Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Sensikids yoga 
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

Rikmiddag
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Chocolade workshop: 
Bonbon de Luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 8

Lezing: Master Your Health
Annelies Medi Spa Vorstenbosch

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 19 APRIL
Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

Studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Belastingcafé
Bibliotheek Nistelrode

Lezing: Diabetes is 
omkeerbaar
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Theater: Wat beweegt de 
hardloper
CC De Pas Heesch

Huiskamerconcert 
Fanfare Aurora
‘t Dorp 138 Heesch
PAGINA 9

VRIJDAG 20 APRIL
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Woonmogelijkheden ouderen
CC De Pas Heesch
PAGINA 8

Vormselviering
Kerk Loosbroek

KeezBord avond
De Stuik Vorstenbosch

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

The Yong Ones
CC De Pas Heesch

ZATERDAG 21 APRIL
Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

NK Dance Team Nistelrode
Markant Uden

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Clara en Franciscus 
inspiratiemiddag
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

ZONDAG 22 APRIL
NK Dance Team Nistelrode
Markant Uden

Theater: Het Feestelijke 
Fiepboek
CC De Pas Heesch

Bernhezer solistenconcours
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther

Pallia(c)tief Café
CC De Pas Heesch
PAGINA 7

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 23 APRIL
Stiltewandeling
Bomenpark Heesch

Open avond brandweer Heesch
De La Sallestraat 1 Heesch
PAGINA 5

Banenavond Hoppenbrou-
wers - Van Bon
Osseweg 3 Heesch

Poedja-Bardo onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum VorstenboschEv
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Fotograaf: 
Jo van den Berg

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.


