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Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

Tweede Paasdag geoPend 
van 11.00 ToT 17.00 uur

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!
2e paasdag open van 10.00 - 17.00 uur

Langlaufen is niet stoffig, maar 
een geweldig actieve sport!

En daar is Tineke uit Hees-
wijk-Dinther op haar 64e zelfs 
heel fanatiek in. Ze reist van 
Duitsland naar Zwitserland en 

naar Oostenrijk en Polen, om 
daar mee te doen aan wedstrij-
den. “In 2009 ben ik pas be-
gonnen. Een clinic ‘skiken’, waar 

ik overigens nog nooit van had 
gehoord, trok mijn aandacht en 
ik meldde mij aan. ‘Skikes’ zijn 
een soort korte ski’s, met aan de 

voor– en achterkant rubberen 
bandjes, waarmee je op veel ver-
schillende soorten ondergronden 
kunt crossskaten. Het is niet mak-

kelijk, maar dat daagde mij juist 
uit. Ik was zo enthousiast, dat ik 
in het voorjaar van 2010 een cur-
sus heb gevolgd bij Langlaufver-
eniging Bedaf in Uden. Met veel 
vallen en opstaan kreeg ik het 
onder de knie en vond het steeds 
leuker worden. 

Ik werd lid van de langlaufvereni-
ging en werd gevraagd om ook 
met de langlauftrainingen mee te 
doen. Dat wilde ik wel. Het is een 
intense sport, waar het aankomt 
op techniek, conditie, een goed 
evenwicht en op doorzettings-
vermogen. Ik ontwikkelde een 

fanatisme dat mij uit de recreatie-
ve vorm, naar de wedstrijdvorm 
trok.”

Zomer en winter
Zomer en winter traint Tineke 
drie tot vijf keer per week: “In 
weer en wind volg ik trouw mijn 
trainingsschema: 1 dag techniek, 
1 dag kracht, 1 dag conditie en 
2x per maand in de sneeuwhal 
in Landgraaf. In de zomer maak 
ik de meeste kilometers en rijd ik 
tochten van 20 tot 40 kilometer. 
Meestal alleen, zodat ik lekker 
mijn eigen tempo kan rijden. Ook 
rijd ik regelmatig georganiseer-
de tochten. Ik train zowel op de 
crossskates als op de rol ski’s (wat 
langere ski’s met kleine wieltjes 
voor en achter) en natuurlijk in de 
sneeuw, op de echte langlauflat-
ten. In 2012 reed ik mijn eerste 
wedstrijd. Sporters zijn verdeeld 
in leeftijdscategorieën. Ook is er 
een scheiding gemaakt tussen 
mannen en vrouwen. Zo strijd je 
op een eerlijke manier tegen el-
kaar.”

Steeds beter
Als kind vond Tineke rolschaat-
sen al leuk en ook met haar man 
en kinderen ging ze vaak skiën op 
wintersportvakantie. “Dat was 
allemaal in recreatieve sfeer. Ik 
besef goed, dat ik nooit langlauf-
kampioen zal worden. Dan had ik 
veel jonger met deze sport moe-
ten beginnen. Het is mij niet te 
doen om eerste te worden, maar 
om lekker in de buitenlucht actief 
bezig te zijn. 

Toch ben ik erg fanatiek. Ik wil 
mijzelf blijven verbeteren. Elk jaar 
klim ik wat omhoog in het wed-
strijdklassement en dan ben ik 
stiekem toch een beetje trots op 
mijzelf”, besluit ze. 

HEESWIJK-DINTHER - Tineke van der Donk vindt het jammer dat langlaufen als sport zo weinig in beeld 
komt. “Iedereen kent de recreatieve vorm van het ‘schuifelen’ door de sneeuw, maar slechts weinig 
mensen weten dat er in deze klassieke diagonale techniek een hoog sportniveau te behalen is. De skate-
techniek is nog minder bekend en ook hier worden Nederlandse, Europese en wereldkampioenwedstrij-
den in georganiseerd. Het is een super actieve sport, waar je het hele jaar intensief mee bezig kunt zijn!”

Zowel in de zomer als in de winter kan er gelanglauft worden Tekst: Hieke Stek

‘Als kind vond Tineke
 rolschaatsen al heel leuk’

folder deze week
DE wIT UIT ScHIJNDEL

Winter

Zomer

Herinrichting en verfraaien van Plein 1969 in Heeswijk-Dinther kan van start

Zie pagina 9

Als het aan Actief Burgerschap ligt, dan kan er gewerkt worden aan 
Plein 1969 in het centrum van Heeswijk-Dinther. Op 30 maart legt de 
werkgroep, die lang bezig is geweest, het plan voor aan de inwoners van 
Heeswijk-Dinther. 

Wij wensen iedereen 

fijne paasdagen
Wij wensen iedereen 

fijne paasdagen
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Schrijven en BBQ-en

SCHRIJVEN VOOR JE PLEZIER
Tijdens deze (nieuwe!) cursus ga 
je aan de slag met leuke schrijf-
opdrachten. Aan de hand van een 
thema gebruik je eigen woorden en 
zinnen om jouw gedachten en idee-
en weer te geven. 

Je zult versteld staan van je eigen 
kunnen! Het resultaat mag je delen 
met de medecursisten, maar dat 
is geen verplichting. Ervaring met 
(correct Nederlands) schrijven is 
niet nodig, het gaat om het plezier 
en de creativiteit in het schrijven.

Heesch  
dinsdag 12 april 2016 
19.30 - 21.00 uur 
5 lessen € 56,50 p.p.

BARBECUE COMPLEET
Zodra het weer mooier wordt en 
de zonnestralen warm genoeg zijn, 
is het tijd om de barbecue weer 
tevoorschijn te halen! Alleen, hoe 
verzorg je een lekkere barbecue? 
In deze workshop maken we alles 
voor de barbecue: diverse salades, 
marinades, verschillende sausjes en 
variaties boter. 

Een betere voorbereiding op het 
barbecueseizoen is er niet!

Heeswijk
maandag 18 april 2016 
19.00 - 22.00 uur 
1 les € 33,50 p.p.
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Expositie en meditatie
Zondag 3 en zondag 10 april, 
Expositie in het kader van de 
Open Atelierroute. Beide zon-
dagen van 11.00 tot 17.00 uur, 
entree gratis. NIET op zaterdag 
zoals gebruikelijk!
Op beide zondagen is er een 
Open Atelierroute in de ge-
meente Bernheze. Er doen on-
geveer 22 kunstenaars uit Bern-
heze mee, die op verschillende 
plaatsen hun werk laten zien. 
Elke kunstenaar is gastheer of 
gastvrouw in zijn/haar atelier. Zij 
exposeren hun werk en op som-

mige plekken is te zien hoe een 
kunstwerk tot stand komt. Daar-
naast hebben vele kunstenaars 
een collega uitgenodigd om zijn/
haar werk toe te voegen aan de 
expositie, waardoor er een heel 
groot en gevarieerd kunstaan-
bod van bijna 40 kunstenaars te 
zien zal zijn. 
In onze Kloosterkapel expose-
ren beide dagen twee leden van 
onze kunstcommissie met schil-
derwerk: Liete Scheepstra en 
Henrian Selten.
Donderdag 7 april, Meditatie-

avond onder leiding van Nell 
creemers. Aanvang 20.00 uur, 
kosten € 10,-.
Tot en met mei staat iedere avond 
een ander thema centraal. Naast 
haar Raja Yoga achtergrond, laat 
ze zich voor de thema’s graag 
inspireren door het ritme van de 
natuur als spiegel voor de mens. 
Voor deelname bel met Gerry 
Rooyakkers: 0413-366032.
Donderdag 14 april, Lezing over 
Permacultuur door Irene Ver-
beek, aanvang 20.00 uur, kosten 

€ 7,50.

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

Zonder meer, meer genieten! 

Lekker en feestelĳ k

De Wan 1 1a – 5388 HJ Nistelrode – 0412-610102
www.zalencentrum-dehoefslag.nl 

‘ ’

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

 

1e Paasdag: 
 4-gangen luxe Paasbuffet € 27,50 

 

1e + 2e Paasdag:  
 High Tea € 17,50 

 Klaverbladroutes € 32,50 
 A la carte: American Steaks 

Werkwijze 1. Verwarm de oven voor op 
1800C. Meng de olie met de komijn, peper 

en eventueel zout en bestrijk hiermee de wraps aan 
één kant. Snijd de wraps tot het midden in. Vouw 
er hoorntjes van en duw met de bestreken kant naar 
boven in de holtes van de muffinvorm. Bak in het 
midden van de oven in ongeveer 10 min. knapperig.

2. Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of 
boter en rooster het sesamzaad 3 min. op 
middelhoog vuur. Schep uit de pan op een 
bord en laat afkoelen. Halveer ondertussen 
de avocado en verwijder de pit. Schep het 
vruchtvlees uit de schil in een kom.

3. Boen de limoen schoon. Rasp de groene 
schil en pers de helft van de vrucht uit. Voeg het rasp 
en sap toe aan de avocado en prak tot puree. Breng 
op smaak met peper en eventueel zout. Leg in elk 
tortillabakje een paar blaadjes snijbiet en een schepje 
avocadopuree. Verdeel de geitenkaas erover en garneer 
met het sesamzaad.

Minitortilla’s 
avocado en 
geitenkaas

Boodschappenlijstje 
• 2 eetlepels olijfolie 
• 1 theelepel gemalen komijn • 12 mini wraps
• 100 gram sesamzaad 
• 2 eetrijpe avocado’s
• 1 limoen
• 40 gram snijbiet
• 1 geitenkaasje 
• muffinvorm met 12 holtes

Heerlijk 
gerecht 

voor bij de 
Paasbrunch
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Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

Pasen

Na dertig seconden heb ik er alweer genoeg van voor dit jaar. Die 
steenhard gekookte eieren liggen her en der verspreid in de tuin, maar 
zelfs de organisatie van deze eerste Paasdag weet eigenlijk niet eens 
meer waar. Ik heb elk jaar het liefst dat ze dit gedeelte overslaan en 
rechtstreeks tot de brunch over gaan, maar ik zal wel door het zure ei 
heen moeten bijten. Met een gekromde rug en met groot pikkergevaar 
ga ik, tegen beter weten in, alle struiken nog maar eens langs, maar ik 
heb nog geen één ei kunnen vinden. 

Als kind had ik ook al geen geduld om uren in de grond te wroeten op 
zoek naar paaseieren. Waar ik weleens kinderen drie dagen na Pasen 
nog alles in en om het huis ondersteboven zie halen op zoek naar het 
laatste verdwenen ei, had ik het na een klein uurtje toch echt wel 
gezien. 

Ik pakte liever een extra stuk leverworst waar ik geen moeite voor 
hoefde te doen, dan zo’n ei wat al drie dagen in de struiken lag weg te 
rotten. Mijn beleving was en is, dat een product wat uit de kont van 
een kip komt en al een paar dagen ‘zoek’ is, het niet waard is om je als 
menselijke schoefel te gedragen tijdens en na Pasen. 

Volgend jaar ben ik de organisatie en dan weet ik zeker dat we binnen 
no time al die eieren gevonden hebben. Ik leid mijn gasten met een 
simpele speurtocht naar de keuken en daar heb ik twee hortjes verse 
eieren voor ze klaar staan. 

Niet eens onder de tafel, maar gewoon vol in het zicht. Vooruit, ik 
doe er voor de vorm nog een strikje om, zodat ze toch nog een extra 
handeling moeten verrichten voordat ze het ei kunnen verorberen. 
Dan kan ik gewoon op tijd aan de leverworst.

Column
D’n Blieker

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

vooruit, ik Doe er voor De vorm 
nog een strikje om

Op de koffie bij ’t kluscafé 
Waar een klein dorp groot in kan zijn

Op de koffie bij… 
Harrie en Rien van Zoggel 
in de Achterdonksestraat.

De kantine annex werkplaats zit 
vol met vrijwilligers en er wordt 
al flink gewerkt. Het zijn veelal 
mannen met verstand van elek-
triciteit, wat goed uitkomt, want 
zij kunnen ook mechanische pro-
blemen oplossen. 
Iedereen uit Bernheze is welkom 
om te komen kijken of met een 
apparaat te komen dat wel een 
tweede kans verdient. Diny Lu-
nenburg, bestuurslid KBO, houdt 
de administratie bij, zo kan er 
later teruggekeken worden hoe-

veel mensen er geweest zijn, wat 
voor apparaten ze meebrachten 
en of het te maken was of – he-
laas - niet. Diny had deze avond 
een lamp bij zich, die soms aan- 
en soms zomaar uitging. 

Hier werd meteen naar gekeken 
en deze kon gelukkig gemaakt 
en weer mee naar huis genomen 
worden.
Toen we binnenkwamen, ging 
Maria Kuypers uit Dinther net 

naar huis, met een gerepareerde 
takkentang, waarvan de schroef 
kapot was, zodat deze niet meer 
gebruikt kon worden. Nico van 
Zutphen had het juiste schroef-
je in de tang gedraaid en nu was 
deze weer als nieuw. Maria was 
heel blij en heeft een vrijwillige 
bijdrage in het potje gedepo-
neerd. Want dat is de waardering 
waar de klussers op hopen, voor 
de kosten van de koffie en het 
energieverbruik.
André Pittens vertelt: “Een ap-
paraat een tweede kans geven, 
zal voor een gedeelte uiteindelijk 
wel uitsterven, want veel nieuwe 

apparaten zijn niet meer open te 
krijgen. Zoals een Senseo-appa-
raat… Hiervoor moet je een film-
pje op YouTube bekijken, zodat 

je kunt zien hoe je het apparaat 
uit elkaar kunt halen.”
Wat duidelijk wordt als ik aan de 
lekkere koffie zit is, dat het voor-
al ook heel gezellig moet zijn en 
er wordt dan ook veel ‘geouwe-
hoerd’. 

Het volgende kluscafé is op dins-
dag 19 april van 18.30 tot 20.30 
uur.

Voor meer informatie over het 
kluscafé kun je terecht bij Jan 
van Eerd, tel. 0412-480658 of 
bij Betsie van Zutphen, tel. 0413-
229692.

LOOSBROEK - In februari zijn leden van de KBO enthousiast van start gegaan met het kluscafé. Intus-
sen zijn er twee avonden geweest en kunnen ze langzaamaan spreken van een succesformule. Dit was 
een goed moment om ‘op de koffie’ te gaan bij het kluscafé. 

geef je apparaten een tweeDe kans, 
weggooien kan altijd nog

De mannen van ‘t kluscafé omringd door allerlei apparaten Foto’s: Michel Roefs

Creatief met tijdschriften

Ans van Aar
Ans is een creatieve duizend-
poot, die regelmatig zelf work-
shops geeft in een pandje aan de 
Kerkwijk in Berlicum, samen met 
Annemiek van den Bosch. Hierbij 
kun je denken aan: meubeltjes 
pimpen, schilderen, werken met 
kranten, kleuranalyse en aller-
lei andere creatieve activiteiten. 
Bibliotheek Heeswijk-Dinther 
heeft Ans gevraagd om deze 

leuke workshop te geven, waar-
in we afgeschreven tijdschriften 
gaan gebruiken voor het pimpen 
van een fles, schaal of pot. 
Hiermee geven we flessen, scha-
len of potten een tweede leven 
en brengen we mensen met el-
kaar in contact.

Kaarten zijn te koop via de web-
site www.bibliotheekheesch.nl 
en in alle vestigingen van de 

Noord Oost Brabantse Bibliothe-
ken. 
De eigen bijdrage voor leden is 
€ 5,- en voor niet-leden € 7,-. 
Aanmelden is mogelijk tot vrij-
dag 1 april.

HEESWIJK-DINTHER – De workshop Creatief met tijdschriften 
is op maandag 4 april om 10.30 uur in de bibliotheek van Hees-
wijk-Dinther. Hiervoor dient u zelf een fles, schaal of pot mee te 
nemen, die u gaat pimpen tijdens de workshop. De workshop wordt 
gegevens door Ans van Aar.
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WAARDECHEQUET.W.V. € 100,-korting op de aanschaf van 
een paar Rodenstock 

DNEye ® glazen.

Exclusief in Nistelrode
op 31 maart en 1 april a.s.!

Hoogstede Optiek
Tramstraat 23, Nistelrode

T: 0412-614052
W: www.hoogstede-optiek.nl

Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Het voorjaar lonkt... 
Lekker buiten sporten!
Bouw het sporten rustig op. Toch een blessure, pijn of klachten?

Dan bent u voor advies en/of behandeling bij ons in goede handen.

Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met FysioCentrum Heesch

de overgang naar een nieuwe 
fase in je leven
Opeens constateer je veran-
deringen van je lichaam. Er 
komen kilo’s bij, zonder dat je 
meer bent gaan eten en je buik 
wordt dikker. Je ziet je huid 
plots verouderen, het lijkt wel 
alsof er elke dag nieuwe lijntjes 
bijkomen en de huid slapper en 
droger wordt. Stemmingswis-
selingen en opvliegers of slape-
loze nachten treden in. Tussen 
de 45 en 55 jaar komen vrou-
wen in de menopauze. Voor 
veel vrouwen is dit een moeilij-
ke periode om te accepteren, ze 
zien het als een teken van ver-
gankelijkheid.

waarom heeft de een nou zo-
veel klachten, terwijl de ander 
er doorheen fluit?
Erfelijkheid speelt ook hier 
weer een rol, kijk naar je moe-
der en je gaat vaak dezelfde 
kant op. Maar dat is niet het 
enige! Hoe beter je hormonen 
in balans zijn voordat je de 
menopauze ingaat, hoe minder 
klachten je hebt. Tijdens de 
overgang wordt de aanmaak 
van oestrogeen en progesteron 
gedeeltelijk overgenomen door 

de bijnieren. Maar dan moeten 
de bijnieren wel in een goede 
conditie zijn. En daar ligt 
nou net het probleem. 
De bijnieren zorgen 
voor aanmaak 
van cortisol (het 
stresshormoon). 
Als dat stress- 
hormoon nou 
continue actief 
is geweest, zijn de 
bijnieren uitgeput. 
Ze zijn dan minder goed 
in staat om deze hormonen 
aan te maken. Deze vrouwen 
ervaren de klachten van de 
menopauze dan ook heftiger.
Het oestrogeen wordt minder 
(zorgt voor stevige huid), maar 
tegelijkertijd daalt het proge-
steron naar een bijna nul-ni-
veau. We spreken dan toch van 
een oestrogeen dominantie, 
wat ook weer klachten geeft. 
Het mannelijk hormoon tes-
tosteron gaat een grotere rol 
spelen (verlies van de taille, 
haargroei in het gezicht). Het 
voordeel van stevige of dikke 
vrouwen is, dat er in het vet-
weefsel nog oestrogeen aan-
gemaakt wordt, waardoor hun 
huid langer stevig blijft. Zij er-
varen echter weer andere na-
delen. Feit is wel, dat enkele 
kilo’s meer wegen tijdens de 
overgang gezond is.
De overgang staat eigenlijk 
voor een nieuwe fase in je le-
ven. Het is een fase waarin je 
vaak meer tijd krijgt voor je-
zelf, of die durft te nemen. Je 
maakt andere keuzes die je 

door inzichten hebt geleerd. Je 
kinderen vliegen uit en je komt 

meer aan jezelf toe. Er ligt 
nog een hele mooi le-

ven voor je, waarin 
je talenten kunt 
gaan ontwikke-
len of inzetten. 
Het voordeel is 
dat we steeds 

ouder worden en 
tot op een steeds 

hogere leeftijd vitaal 
zijn, maar dat willen we 

dan ook uitstralen! Het blijkt 
zelfs dat mensen in deze le-
vensfase meer geluk ervaren 
dan toen ze jonger waren.

we kunnen het laten gebeuren 
of zelf ook invloed uitoefenen;
Zorg goed voor jezelf. Blijf ac-
tief, het geeft je energie. Bewe-
gen en sporten zijn erg belang-
rijk om fris en fruitig te blijven. 
Gun jezelf daarentegen ook 
rust, een goede nachtrust zorgt 
voor herstel en opbouw. Pas 
je eetpatroon aan naar gezon-
de, zoveel mogelijk natuurlijke 
voeding. Slik voedingssupple-
menten om je lichaam extra te 
ondersteunen. Vitamine D3, vi-
tamine C, een multivitamine en 
Omega 3 zijn hier zeer waarde-
vol. Help je lichaam haar afval-
stoffen opruimen en houd ook 
je huid actief. ‘Rust roest’. Op 
naar een vitale en gelukkige 
toekomst. De toekomst van een 
wijze, stabiele en charismati-
sche vrouw.

Column Dicht op De huiD

De overgang 
staat eigenlijk 

voor een nieuwe 
fase in je leven

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

Gerard Verhallen gaf als onder-
bouwing aan, dat mensen met 
deze progressieve energiestof-
wisselingsziekte zichtbaar niets 
mankeren, maar dat het energie-
niveau telkens een stapje minder 
wordt. Elke verkoudheid, griep 
of andere aandoening, geneest 
wel, maar daarna hebben Iris en 
haar lotgenoten steeds minder 
energie. 

chantal Geurts, medewerkster 
van Actemium, omschrijft haar 
ontmoeting met Iris als heel bij-

zonder: “Iris is heel positief, on-
danks die verschrikkelijke ziekte. 
Ik heb veel respect voor haar. 
Omdat de mensen niet echt her-
kenbaar zijn en omdat het een 
kleine groep mensen betreft, is 
er te weinig geld voor onder-
zoek. Er zijn wel 800 verschillen-
de variaties van deze ziekte.” 
Actemium hoopt met haar bij-
drage Iris een steuntje in de rug 
te geven bij het zoeken naar mo-
gelijkheden het onderzoek naar 
de stofwisselingsziekte te bevor-
deren.

Stichting Stofwissel-
kracht ontvangt steun 

VEGHEL – Gerard Verhallen van Actemium uit Veghel mocht ambas-
sadrice Iris van de stichting Stofwisselkracht een cheque overhan-
digen van € 300,- namens de paneelbouwvestiging van Actemium. 
Het geldbedrag komt goed van pas voor de stichting, die als doel 
heeft onderzoek te laten doen naar mogelijkheden voor medicatie 
voor de ongeneeslijke progressieve energiestofwisselingsziekte, 
waar Iris zelf ook aan lijdt.

Gerard, Chantal en Iris

 

   Huize Heelwijk 
   Mozartlaan 2, Heesch 

   Kamer 0.044  bgg 

Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871 
   Iedereen is op afspraak welkom 

Website: www.peduca.nl  E-mail: info@peduca.nl 

Behandeling van alle voetproblemen 

 

‘Gezonde mensen hebben vele wensen,
zieke mensen hebben er maar een’
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

Paasbroodjes 
per stuk
0,65

Chocolade mousse 
gebakje 
“haasje”  
2,45

Marsepeingebakje 
“kippetje”  
2,75

Paasbrood, 750 gram
zuiver amandelspijs, rozijnen, stukjes hazelnoot, 

vruchtjes, gesuikerde amandelen, 

9,25

Madelief
rozijnenbolkrans met ’n hart van abrikoos 
3,75

MERVEILLEUX, 8 personen
Choco Chanel, chocoladeslagroom met chocoladeschaafsel
Bianca, frambozenslagroom, verse frambozen en witte chocolade
Moccasin, moccaslagroom met wit sprokkelschuim
Noisette, hazelnootslagroom met stukjes hazelnoot

15,95

Pasen
Merveilleuxwordt

www.debakkerslamers.nl

 U KUNT OOK BESTELLEN 
   IN ONZE WEBSHOP
alleen nog even ophalen kan bij het pickup point 
in de winkel. Da’s lekker snel boodschappen doen!

WIJ ZIJN GEOPEND VAN MAANDAG T/M ZATERDAG VANAF 7.00 UUR
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWiJK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

PAROCHiENIeUWS
In Memoriam Wim Hermans - 7 augustus 1925 - 6 maart 2016
Uitgesproken tijdens avondwake van vrijdag 11 maart 2016

Beste Wim,
Afgelopen woensdag stond ik bij 
je. Ik realiseerde me dat IK voor 
het eerst van mijn leven moest 
beginnen met praten. Je was stil. 
Oneigenlijk stil eigenlijk, maar 
tegelijkertijd herkenbaar, als die 
markante man, die voor zijn LE-
VEN verbonden bleef met de 
harmonie.
Altijd wanneer ik bij je aankwam, 
was jij het die begon te praten. 
In je verhalen was direct je be-
trokkenheid hoorbaar en voel-
baar. Je betrokkenheid bij de 
lokale gemeenschap en je grote 
betrokkenheid bij onze harmo-
nie die jou zo dierbaar was! De 
harmonie waar jij altijd je hart 
aan hebt verpand, nadat je - nu 
56 jaar geleden - werd gevraagd 
door Wim van der Steijn, de va-
der van ons erelid Willy, om bij 
de vereniging te komen. 

Je kwam bij de vereniging, naar 

eigen zeggen, voor een avondje 
uit. Even weg van huis, even op 
zoek naar wat extra gezelligheid 
en kameraadschap. Je huis waar 
ik je vaak ontmoette: in de tuin, 
in de keuken, in de bijkeuken. 
Want je was altijd doende en als 
je bij jou kwam, dan was er di-
rect tijd om een praatje te maken 
over onze harmonie. 
In bijzondere gevallen kwam ik 
in de goei kamer. De goei kamer 
waar de haard op 10 stond en 
je écht met je in gesprek mocht. 
Vorig jaar nog, toen je net af-
scheid had moeten nemen van 
je dierbaarste… jouw Narda. 

Vanaf het begin was je vaandel-
drager. Je was maar wat trots 
toen op 22 juni 1974 het nieuwe 
vaandel door jou werd gepresen-
teerd. Het vaandel, zoals het hier 
op het priesterkoor staat, waarin 
de dames Barten, van Sleuwen 
en Lebeaux hun ziel en zaligheid 
hadden gelegd. Het vaandel, 
waar jij met jouw ziel en zalig-
heid, de straten van Dinther bent 
afgestruind om de vereniging te 
vertegenwoordigen. Het vaan-
del wat, toen jij het niet meer 
kon, werd overgenomen door je 
zoon Willy, die tot op de dag van 
vandaag het vaandel draagt bij 
bijzondere gelegenheden.

Later was je ook betrokken bij 
allerlei commissies. Je was altijd 
goed op de hoogte van het rei-
len en zeilen, zoals je ook altijd 
alle ins en outs kende van onze 

harmonie. Vaak kwamen onze 
gesprekken over de harmonie 
uit bij jouw belangrijkste thema 
‘oud ijzer voor de vereniging’. Je 
speelde een voorname rol bij de 
oud-ijzercommissie en voor elk 
onsje ijzer wist jij de mensen te 
paaien. Mooi dat we jou konden 
betrekken in onze eerste ‘Pluim 
van de vereniging’ in 2007 aan 
de oud-ijzer-commissie.

In 2001 werd je voor je bijzon-
dere verdiensten voorgedragen 
door het bestuur als Ere-lid van 
de vereniging. In 2010 mocht ik 
je toespreken vanwege je gou-
den muziekjubileum, tijdens het 
kerkpleinconcert. 
In onze achtertuin sprak ik je ter 
voorbereiding van mijn toespraak 
in 2010. Je vertelde honderduit 
over allerlei bijzondere momen-
ten in je 50-jarige lidmaatschap 
van de vereniging. Bijzonder om 
50 jaar bij een vereniging te zijn, 
zonder een muziekinstrument 
te bespelen. In jouw verhalen 
klinkt door hoe onze vereniging 
is. Eén van saamhorigheid, één 
van eenheid, één van verbon-
denheid. 
Dat zit in heel veel kleine voor-
beelden als bij buitenlandse rei-
zen naar België, Duitsland en 
Frankrijk. Maar ook verhalen, 
waarin zonder drank geen klank 
klinkt. Verhalen over ‘nog even 
de laatste, om het niet meer 
af te leren’, dat Wim vaak veel 
later thuis was, dan vrouwlief 
lief was. De harmonie kreeg de 

schuld, het was de gezelligheid 
en verbondenheid tot in de late 
uurtjes volgens Wim. Wim die 
graag verhalen vertelt, maar ook 
heel graag luistert naar anderen. 
Dat is wat jij de vereniging tot in 
lengte van jaren mee zal geven. 
Luisteren naar elkaar, maakt dat 
de vereniging tot in lengte van 
jaren groots kan zijn.

In jouw geest, in jouw eenvoud 
gaan wij door Wim. Jouw be-
trokkenheid bij de harmonie 
voor het leven, over de dood 
heen. Bedankt voor wie je was, 
bedankt voor wie je bent in de 
herinnering van mensen. Be-
dankt voor wat je voor onze 
vereniging hebt gedaan. Je zult 
altijd bij ons blijven!

Lambert van der Ven
Voorzitter, 11 maart 2016

De dood heeft voor christenen 
niet het laatste woord. Sym-
bolen en rituelen kunnen dan 
troost bieden, helpen om het 
verdriet te verwerken. Zelfs als 
de rituelen niet meer verstaan 

worden. Want riten spreken een 
andere laag van begrijpen aan, 
waardoor er - ondanks verdriet 
en opstandigheid - gecommuni-
ceerd kan worden, het geheim 
van leven kan worden gevoeld. 

En het is goed om het een ge-
heim te laten zijn. Het is immers 
een groot mysterie dat gelovi-
gen, staande bij de dood, de 
opstanding en het leven bij God 
vieren. 

Op zaterdag 2 april zal in de pa-
rochie De Goede Herder Ellen 
Kleinpenning hierover spreken. 
Zij is als theoloog verbonden aan 
het Diocesaan Vormingscentrum 
van het bisdom ’s-Hertogen-

bosch. De bijeenkomst is in het 
parochiecentrum aan de Kerk-
straat 2 in Heesch en voor ieder-
een toegankelijk. Om 10.00 uur 
wordt begonnen en de bijeen-
komst duurt tot 12.30 uur. 

U kunt zich hiervoor opgeven 
bij Annemie Bergsma, pasto-
raal werkster van de kerken in  
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nu-
land, Vinkel en Vorstenbosch: 
0412-451215.

Bezinningsochtend:
‘à Dieu’, vaarwel tot bij God!
Over avondwakes

HEEScH/NISTELRODE/VORSTENBOScH - Bij een kerkelijke uit-
vaart zijn twee dingen belangrijk: de zorg voor de nabestaanden en 
de verkondiging van het geloof in de verrijzenis, dat christenen nu 
al bijna 2000 jaar vieren met Pasen. Het gaat erom Gods nabijheid 
aan alle mensen te laten ervaren of anders gezegd: om met de dood 
voor ogen de opstanding en het leven te vieren.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

audiovisueel

HEESWIJK-DINTHER - De aarde 
is ons toevertrouwd. Niet om 
haar als een uitgeperste citroen 
aan onze kinderen na te laten. 
Paus Franciscus heeft zijn nek 
uitgestoken en komt met een 
gedurfde visie.

Een GROENE boodschap uit de 
kerk. Hij krijgt over de hele we-
reld veel bijval, zelfs van Di ca-

prio, toen deze een Oscar ont-
ving. Wat kunnen wij zelf doen 
aan het behoud van de aarde?

Inleider: Joost Jansen van de  
Abdij van Berne, is pastor te 
Heeswijk-Dinther-Loosbroek

Dinsdag 5 april 2016
cc Servaes - Heeswijk-Dinther
20.00 uur - Toegang gratis.

Lezing: Paus Franciscus 
en zijn nieuwe boek over 
milieu en duurzaamheid

symBolen en rituelen kunnen Dan 
troost BieDen, helpen om 

het verDriet te verwerkenwww.mooibernheze.nl
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Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 24 t/m 30 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

PAASSALADE 200 gram € 1,75
GEMENGD ROOD FRUIT 500 gram € 1,95
NAVEL SINAASAPPELS
10 stuks € 2,50

Hollandse asperges geschild/ongeschild

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Eigen gemaakte 
huzarensalade

100 gr. € 0,79
Kogelbiefstuk Paaseiersalade

100 gr. € 1,10

Kip Cordon bleu

4 + 1 gratis

100 gr. € 2,10

Vers geperst sinaasappelsap voor bij het paasontbijt

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Emmauskapel, een plek om stil 
te zijn of emoties te verwerken

Voor mensen met dementie 
wordt de wereld steeds kleiner. 
Jonge herinneringen verdwijnen 
en oude herinneringen kunnen 
niet met iedereen gedeeld wor-
den. Voor een luisterend oor bij 
een kopje koffie worden vaak 
vrijwilligers ingeschakeld, maar 
ook de mensen van de Binnen-
hof zijn diep met de cliënten 
begaan. Zij weten dat het leven 
binnen de deuren van die bin-
nenhof verschraalt en dat de 
verbinding met het leven daar-
buiten vervaagt. Hoe belangrijk 
die verbinding ook is. 

Functie kapel
“Het gezien worden als mens 
en erbij horen zijn niet altijd ge-
makkelijk voor mensen met de-
mentie. Maar, ook het leven met 
mensen in hun directe omgeving 
is soms moeilijk. Daarom is het 
fijn dat er een intieme plek is 
op de Binnenhof, waar mensen 
terecht kunnen met hun emo-
ties om troost en rust te vinden 
in een gebed bij Maria,” vertelt 

geestelijk verzorger Sjoerd Her-
tog. “De mensen die hier ver-
blijven, zijn vaak erg gelovig en 
zijn gewend dat seizoenen en 
feesten op een kerkelijke manier 
geordend en gevierd werden. 
De oude, herkenbare symbolen 
zullen de bewoners van de Bin-
nenhof verbinden met vroeger 
en met een wereld buiten de 
gesloten deuren. De kapel biedt 
ook mogelijkheden om met klei-
ne rituelen gestorven dierbaren 
te herdenken. Heel mooi, omdat 
dan overdadige prikkels verme-
den kunnen worden.”

Ondersteuning
De Emmauskapel kan nu gaan 
functioneren als een centraal on-
dersteuningspunt voor geestelijk 
welzijn. In stilte, met soms een 
kaarsje en wat muziek, kunnen 
de bewoners hier op adem ko-
men. Een commissie bestaande 
uit Sjoerd Hertog – geestelijk 
verzorger, Ans van Tol - activitei-
tenbegeleidster Binnenhof, Bep 
van Lent – vrijwilligster en Anne-

mie Bergsma – pastoraal werk-
ster, zorgden dat de kapel 
voorzien is van inventaris uit de 
Emmauskerk, die eens op deze 
plek stond. Zo leeft het verleden 
van deze kerk voort in de kapel. 
Ondersteuning in de vorm van 
vrijwilligers, die wellicht de histo-
rie en verhalen van de Emmaus- 
kerk en oud-Heesch nog ken-
nen, zal van pas komen om van 
de Binnenhof een levende plek 
te maken. Zodat bewoners zich 
verbonden blijven voelen met de 
gemeenschap buiten hun omslo-
ten hof.

HEEScH – In Zorgcentrum Heelwijk is vanaf 19 maart de Emmauskapel in gebruik genomen. In de kapel 
hebben liturgische voorwerpen uit de inventaris van de Emmauskerk een plek gevonden. Daar kunnen 
mensen die lijden aan dementie, in hun eigen omgeving, stilte vinden en herinneringen aan een tijd 
waarin het geloof en de kerk nog centraal stonden in het leven en voor verbinding zorgden.

Bestel uw paasspecialit eit en
gemakkelijk online via

www.vanmook.echtebakker.nl

Bestel uw paasspecialit eit enBestel uw paasspecialit eit en

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel (0412) 61 12 77, Nistelrode

In eigen omgeving stilte vinden Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen
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KBO Bernheze
Voor en door 
actieve senioren

KBO Dinther: 
jeu de boules
HEESWIJK-DINTHER – Het sei-
zoen voor jeu de boules start op 
donderdag 31 maart op de ba-
nen van het Gilde St. Barbara in 
Dinther. Iedereen is er welkom. 

Leden van de KBO Heeswijk, 
Loosbroek en Vorstenbosch be-
talen € 1,- per keer. Ook niet-le-
den zijn welkom, maar zij betalen  
€ 2,- per keer. Het spel begint 
om 13.30 uur en duurt tot 15.30 
uur. In de pauze tussen de speel-
rondes is er tijd voor een kopje 
koffie of thee (te betalen aan het 
Gilde). We zien iedereen weer 
graag komen en hopen op een-
zelfde opkomst als vorig jaar. Tot 
31 maart!

Maar ook daarna ben je welkom. 
Op iedere donderdag wordt er 
jeu de boules gespeeld, tot en 
met 27 oktober.

KBO-dag in Heesch

HEEScH – De jaarlijkse KBO-
dag op 18 maart begon, zoals 
gebruikelijk, met een heilige 
mis. Pastoor Ouwens ging daar-
in voor. Tijdens deze dienst wor-
den de namen voorgelezen van 
de overleden leden. Een mooie 
traditie. De voorzitter opende 
en sloot de bijeenkomst met 
enkele woorden van bezinning. 
Het Caeciliakoor, onder leiding 
van Kees de Leeuw, luisterde de 
dienst op met mooie liederen.

Na de mis was de ontvangst in 
cc De Pas. Even tijd om bij te 
praten, met een kop koffie of 
een drankje, daarna stond er een 
stamppottenbuffet gereed.
Na het voedsel voor de geest en 
het versterken van de inwendige 
mens, was het tijd voor gezel-
ligheid. De Grote Zaal werd ge-
opend en die liep meteen hele-
maal vol met zo’n 200 leden die 
konden gaan genieten van een 
vrolijke revue met de titel: ‘Boer 
zoekt vrouw’, opgevoerd door de 
groep Jong van Harte van onze 
eigen KBO. Een productie die ge-
heel in eigen beheer is geschre-
ven, geregisseerd, van muziek 
voorzien en vorm gegeven. We 
zijn daar trots op! Het thema is 
‘geleend’ van de TV en ‘vertaald’ 
naar Heesche omstandigheden 
en dus zeer herkenbaar. 
Zeer terecht bedankte voorzit-
ter Jan Ploegmakers een aantal 
mensen. zoals Willemien Vos 
voor het schrijven van het stuk, 
Jeanne van de Ven voor de regie, 
Willemien van de Akker voor de 
grime, Kees de Leeuw als dirigent 
en de muzikale bewerkingen en 
chris Jan Ploegmakers voor het 
geluid. Het was weer een ouder-
wets gezellige dag!

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088- 3742599
info@sociaalteambernheze.nl

Vanaf 1 januari 2016 
vormen Aanzet, 
RIGOM, Vivaan en 
een deel van MEE 
Noordoost Brabant: 
ONS welzijn.

de boodschappenPlusbus 
breidt uit in bernheze 

BERNHEZE - Na het succes in Heeswijk-Dinther en Loosbroek is 
het eindelijk zover. Dankzij de aanschaf van een nieuwe bus, is 
ook in de andere kernen van Bernheze de BoodschappenPlusBus 
beschikbaar; een vervoersdienst voor ouderen van Ons welzijn, de 
welzijnsorganisatie voor de regio Noordoost Brabant. 

Samen eropuit om boodschappen te gaan doen, maar ook om leuke 
uitstapjes te maken! Het aanbod van uitjes met de bus is heel divers 
en variërend. De BoodschappenPlusBus haalt ouderen thuis op om 
samen op pad te gaan. Er zijn steeds twee vrijwilligers bij, die de 
deelnemende ouderen begeleiden en helpen als dat nodig is. Als 
gastheer of gastvrouw zijn zij de ogen, handen en gids van de men-
sen die meegaan. De BoodschappenPlusBus wordt daarnaast onder-
steund door vrijwilligers die de administratie verzorgen en klanten 
telefonisch te woord staan met alle gewenste informatie. 
Door de uitbreiding naar alle kernen van Bernheze, zijn extra vrijwil-
ligers nodig. Inmiddels hebben zich enkele vrijwilligers aangemeld. 
Er zijn echter nog meer nieuwe vrijwilligers nodig uit Heesch, Nis-
telrode en Vorstenbosch, om de uitbreiding van het Boodschappen-
PlusBus project in goede banen te kunnen leiden. Dat geldt zowel 
voor begeleiding en chauffeurs voor de bus als voor de adminis-
tratie en telefonische ondersteuning. Voelt u zich aangesproken of 
kent u wellicht iemand die graag vrijwilligerswerk zou willen doen? 
Voor aanmelding en voor meer informatie kunt u contact opne-
men met carmen van den Boom, coördinator van het Boodschap-
penPlusBus project van Ons Welzijn. Haar contactgegevens zijn:  
06-14342351of carmen.vandenboom@ons-welzijn.nl.

Ook de eventuele partner van 
de genodigde is daarbij welkom, 
ook al is die niet ziek. Het be-
stuur van de ziekenvereniging 
krijgt gelukkig regelmatig te ho-
ren dat een lid van de doelgroep 
van de lijst kan worden afge-
haald, omdat iemand aan de be-
terende hand is of is opgeknapt. 
De vrije plaats wordt ingenomen 
door een nieuw aangemeld lid.

Bij overlijden ontvangt de ach-
terblijvende partner, indien niet 
ziek, geen uitnodiging meer. He-
laas moet het bestuur ook beslis-

singen nemen die minder leuk, 
maar niet te voorkomen zijn. Zo 
moeten we, vanwege het steeds 
toenemende aantal mensen, de 
doelgroeplijsten regelmatig kri-
tisch bekijken. 

Soms worden daardoor mensen 
van de lijst afgestreept, omdat 
die personen geacht worden 
weer zelf voor ontspanning te 
kunnen zorgen. In dat geval 
ontvangt de persoon in kwes-
tie hierover persoonlijk bericht 

van ziekenvereniging Horizon. 
Mocht men onverhoopt weer 
ziek worden, dan wordt de zieke 
opnieuw aan de lijst toegevoegd. 

Het zijn noodzakelijke beslissin-
gen om genoemde activiteiten te 
kunnen blijven organiseren voor 

mensen die dat echt nodig heb-
ben.

De traditie om met Pasen, de 
Nationale Ziekendag en Kerstmis 
attenties te bezorgen bij Heesche 
mensen in verzorgingstehuizen 
buiten Heesch, zal na Pasen 
worden beëindigd. 

Er wordt enkel nog een attentie 
bezorgd bij de partner van een 
bewoner van de tehuizen, als die 
nog in Heesch woont.

Ziekenvereniging Horizon 
Heesch volop in beweging
HEEScH - Ziekenvereniging Horizon organiseert jaarlijks verschil-
lende activiteiten voor de zieken, eenzamen en mensen met een 
beperking uit Heesch. Naast ontspanningsavonden of –middagen, 
zijn dat de maandagmorgenritten, dagtochten, kaartmiddagen en 
midweekvakanties, waarvoor de deelnemers een persoonlijke uit-
nodiging ontvangen.

Om precies kwart voor acht 
opende de voorzitter het toer-
nooi met een kort woord van 
welkom en introduceerde hij de 
wedstrijdleider Peter Houdijk. 
De wedstrijd verliep in prima 
sfeer, met halverwege een korte 
pauze, opgeluisterd met lekke-
re hapjes. Rond elf uur was het 
spelen afgelopen en was het tijd 
voor de prijsuitreiking.
Er waren aantrekkelijke prijzen te 
winnen voor de eerste vijf in de 
eindstand, alsook voor elk 10e 

paar. Een extra prijs was beschik-
baar voor het paar dat zich ten 
opzichte van vorig jaar het meest 
wist te verbeteren en voor het 
paar dat precies als 28e wist te 
eindigen. Bij het weggaan kreeg 
iedereen een leuke attentie. De 
totale uitslag wordt gepubliceerd 
op de clubsite. Meesterpunten 
worden toegekend volgens de 
schalen van de NBB. De heren 
Tonny en Adri Verwijst werden 
met 75.1% eerste en mogen 
zich nu Heesch kampioen noe-
men. Op de site zal ook een fo-
toreportage worden geplaatst.
Op vrijdag 7 april 2017 organi-
seert de Heesche Bridge club de 
29e editie 
www.nbbclubsites.nl/club/8030

Geslaagde Open 
Heesche Bridgedrive 
HEEScH – De Heesche Bridge Club hield op vrijdagavond 18 maart 
voor de 28e keer de Open Heesche Bridgedrive. Zoals gebruikelijk 
werd dat gespeeld in CC De Pas in Heesch. we mochten 84 paren 
verwelkomen uit Heesch en (verre) omgeving. Bij binnenkomst la-
gen alle benodigde papieren overzichtelijk gereed en was er koffie 
en thee met heerlijke kruidkoek voor iedereen. 

het noodzakelijke beslissingen 
om genoemDe activiteiten te kunnen 

blijven organiseren
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0413-224100 - info@vanweertrondhout.nl - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierĳ  van Weert Rondhout:
is meer dan alleen maar bomen rooien.

Het snoeiseizoen komt eraan!
 
Bomen zĳ n tĳ dens de groeiperiode beter in staat snoeiwonden actief af te 
grendelen en kunnen de snoei daardoor beter verwerken. Wilt u uw bomen laten 
snoeien/rooien of bent u enkel op zoek naar een vakbekwame bomenklimmer?

Neem dan contact met ons op of vraag eenvoudig een offerte aan via onze site.

Herinrichting en verfraaien van Plein 1969 
in Heeswijk-Dinther kan van start

De werkgroep Plein 1969, be-
staande uit inwoners/omwonen-
den, ondernemers en mensen 
van Actief Burgerschap, hebben 
in samenspraak met de gemeen-
te en met ondersteuning van een 
stedenbouwkundig adviseur, het 
plan verder vormgegeven.  

Een belangrijk onderdeel is de 
eerste fase van het plan, name-
lijk het bebouwen van het terrein 
van voormalig Ter Weer. Dat is 
nu nagenoeg afgerond, met de 
bouw van een supermarkt, ge-
zondheidscentrum en een aantal 
appartementen. 

Het hele plein zou fraaier, le-
vendiger, mooier moeten wor-
den, maar zeker ook heel goed 
bruikbaar moeten blijven. Vol-

gens Antoon Verhaak en Peer 
Verkuijlen, vertegenwoordigers 
van Stichting Actief Burgerschap 
is, dat zeker gelukt. Het streven 
was om ook iets van horeca toe 

te voegen, met een terrasfunc-
tie, en wat te doen met kunst. 
Dat kan er nu van komen, met 
een grand café met een terras en 
met een kunstwerk van Jeroen 
Doorenweerd. Het gebouw van 
de supermarkt is wat meer naar 
het plein geschoven en met de 
bouw van het grand café wordt 
het plein meer afgebakend en 
beschut. De ruimte blijft nage-

noeg even groot, maar anders 
van vorm. Kermis en andere eve-
nementen kunnen er allemaal 
nog volop vooruit. 

Op woensdagavond 30 maart 
om 20.00 uur is in de aula van 
Bernrode een openbare bijeen-
komst voor alle inwoners. Vanuit 
de gemeente zal wethouder Rein 
van Moorselaar aanwezig zijn. 
Het plan wordt toegelicht en de 
architect van het grand café zal - 
samen met de ondernemer - uit-
leg geven. 

Zowel de werkgroep als verte-
genwoordigers van de gemeente 
en Actief Burgerschap willen nu 
graag horen wat inwoners van 
het plan vinden. 

HEESWIJK-DINTHER - Als het aan Actief Burgerschap ligt, dan kan er gewerkt worden aan Plein 1969 
in het centrum van Heeswijk-Dinther. Op 30 maart legt de werkgroep, die lang bezig is geweest, het 
plan voor aan de inwoners van Heeswijk-Dinther. Al in 2013 werd de basis gelegd voor het plan, dat nu 
verder uitgewerkt is. Toen waren de inwoners van Heeswijk-Dinther enthousiast over de gekozen optie. 
Het college van B&w van Bernheze heeft deze keuze ook overgenomen. De verdere uitwerking duurde 
een tijd omdat ontwikkelingen rondom de locatie van het voormalige Ter weer veel tijd hebben gekost. 

Situatieschets van hoe Plein 1969 er in de nabije toekomst uit komt te zien

‘een granD café 
met een terras’

Familie van Boekel samen 750 jaar 

V.l.n.r.: Jan (77) Nistelrode, 
corry Romme (69) Geffen, 
Willie (65) Heesch, 
Dina van Gogh (79) Geffen, 
Theo (72) Oss, 
Sjaan Lepoutre (81) Geffen, 
cor (81) Nistelrode, 
Marietje Lepoutre (74) Heesch, 
Gerrit (74) Heesch 
en Harrie (78) Oss.

16 Maart is Jan 77 geworden en 
zijn ze dus 750 jaar oud. Afgelo-
pen zaterdag 19 maart werd cor 
82 en waren ze al weer 751 jaar 
oud.

2600 Jaar 
Vorsten-
bosch 
in beeld
VORSTENBOScH - Jo van 
de Berg presenteert de unie-
ke fotopresentatie ‘2600 jaar  
Vorstenbosch in beeld’ op vrij-
dag 8 april. Een mooie verza-
meling foto’s die een beeld ge-
ven van Vorstenbosch van toen 
tot nu. Aanvang 20.00 uur in 
de Stuik en de entree is gratis. 
Graag tot dan!

750
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Van Mook, De Echte Bakker besteedde 
de afgelopen weken extra aandacht aan 
een van hun succesproducten: Gildekorn. 
Een donker brood met een lekkere, volle, 
nootachtige smaak. De trots van de bak-
ker, dat onder geheim recept gemaakt 
wordt. 

Tijdens de actieweken maakten alle klan-
ten die een Gildekorn kochten, kans op 
een jaar lang gratis brood door een kaart-
je met hun gegevens achter te laten bij de 
bakker. Karin: “Het was een leuke actie 
en veel klanten hebben meegedaan.” 
Van alle deelnemers kan er maar een de 
winnaar zijn. Wilma van Bergen is dan 
ook erg blij met de gewonnen prijs.

www.vanmook.echtebakker.nl, 
ook voor online bestellen.

De Leijgraaf
Groepsaccommodaties en activiteiten
Derptweg 15 
5476 VX Vorstenbosch
T   0413 - 368492          M   06 - 2356 6218

www.deleijgraaf.nl

- Groepsaccommodaties
- Familiedagen
- Kinderfeestjes
- Outdoor activiteiten
- Zeskampspelen

DE LEUKSTE ACTIVITEITEN VOOR EEN SPORTIEVE DAG!

VERNIEUWD 
CONCEPT IN 2015!
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DE LEUKSTE ACTIVITEITEN 
VOOR EEN SPORTIEVE DAG!

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

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  60 cm
 van 369,- nu 299,-

HS 45  45 cm
 van 349,- nu 279,-

Eerste certificaat ‘Bernhezer Keurmerk Huisvesting 
Arbeidsmigranten’ uitgereikt

Er werken veel buitenlandse 
werknemers bij bedrijven in onze 
gemeente. Deze werknemers 
dragen ook bij aan onze plaatse-

lijke economie en de gemeente 
Bernheze vindt een veilige, fat-
soenlijke en adequate huisves-
ting van deze arbeidsmigranten 

belangrijk. Daarom zijn we op 
zoek gegaan naar een geschikte 
vorm van certificering. 

Nieuw systeem van certificering
De gemeente Bernheze heeft 
om die reden samengewerkt 
met de ondernemer en twee ad-
viesbureaus, Drieweg Advies BV 
en Land & co, om voor derge-

lijke voorzieningen een systeem 
van certificering op te zetten. 
Zaken die onderdeel uitmaken 
van het beoordelingskader voor 
het keurmerk zijn onder andere: 
vereiste vergunningen, veilig-
heid, waterbeheer (legionella), 
arbeidswetgeving, betaling vol-
gens cAO, ontspanningsruimte 
en meer.

De firma Van den Broek-Wijde-
ven voldoet aan al deze voor-
waarden.

HEESWIJK-DINTHER - Het bedrijf Van den Broek-wijdeven Beheer B.V., gevestigd aan de Kleine Bos-
weg 5 in Heeswijk-Dinther, is het eerste bedrijf in Bernheze dat voldoet aan het ‘Bernhezer Keurmerk 
Huisvesting Arbeidsmigranten’. Op vrijdag 18 maart reikte wethouder Peter van Boekel het bijbehoren-
de certificaat aan hen uit.

Wethouder Peter van Boekel, zoon Frank, vriendin Kyra, vader Wim en moeder Mieke

frank: “We zijn trots om 
als eerste van Bernheze 
dit certificaat te krijgen, 
we hebben hier ook naar 
toegewerkt en hebben 
fijn samengewerkt met 
Drieweg Advies BV 
en Land & Co”

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook

Jaar lang gratis brood bij 
Van Mook, De Echte Bakker
NISTELRODE – Deze week werd wilma van Bergen blij verrast toen Karin van Van 
Mook, De Echte Bakker haar belde met het goede nieuws dat zij een heel jaar lang 
elke week een gratis Gildekorn mag komen halen.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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levensbedreigend
In zijn thuisland worden kunste-
naars gezien als ongelovigen. 
Bovendien woedt er een levens-
bedreigende oorlog. Dat maak-
te dat hij maar één uitweg zag: 
vluchten uit zijn vaderland. 
Het is inmiddels anderhalf jaar 
geleden dat Moussa Ramou zijn 
vrouw en vijf kinderen achterliet 
in Raqqa om in een wanhopige 
tocht op zoek te gaan naar een 
veilige plek voor hen allen. 

op de vlucht
Moussa ging lopend naar Turkije, 

maakte van daaruit de oversteek 
naar het Griekse eiland Samos 
en kwam via een smokkelaar per 
vrachtwagen in Nederland aan. 
Hier werd hij opgevangen in Ter 
Apel. Daarna verbleef hij in Bu-
del, Wageningen, Arnhem en 
tenslotte in Echt. Op die laatste 
opvanglocatie kon hij, na een pe-
riode van 7 maanden, zijn gezin 
laten overkomen. Drie maanden 
geleden werd hen een woning 
toegewezen in Heesch. Alle kin-
deren gaan naar school, en de 
oudste dochter, Sandrela van 18, 
spreekt al zo goed Nederlands 

dat zij als tolk fungeert. Dat is 
nodig, want de gedreven Mous-
sa heeft grote plannen en wil die 

heel graag wereldkundig maken. 

waar een wil is
Het ontbreekt Moussa niet aan 
initiatief. Zo stapte hij vanuit het 

opvangcentrum in Esch op de 
fiets naar Eindhoven, op zoek 
naar een werkplaats. En die vond 
hij, bij Artspace Flipside. Daar 
kreeg hij de kans kunstwerken 
te maken en te exposeren. Ook 
verzorgde Moussa workshops 
voor vluchtelingkinderen in het 
opvangcentrum in Esch. 

Hulp
Dat het gezin een veilige plek 
in Nederland heeft gevonden, 
maakt bij Moussa dubbele ge-
voelens los. Aan de ene kant is er 
de opluchting, de dankbaarheid, 
de blijdschap dat ze het gered 
hebben, dat ze veilig zijn, dat ze 
weer richting kunnen geven aan 
hun leven. Aan de andere kant 
is er de situatie in hun thuisland. 
Hun familie, vrienden, bekenden. 
Landgenoten die niet veilig zijn, 
die continu gevaar lopen. En ze 
kennen de situatie in de opvang-
kampen, de tekorten in zieken-
huizen en hulpcentra. Moussa 
wil zijn landgenoten heel graag 
helpen. Om geld bij elkaar te 
brengen voor hulpmiddelen wil 
hij kunst van Syriërs verkopen. 
De kunstenaars uit Syrië vragen 

voor hun werken slechts de ver-
goeding van de transportkosten 
naar Nederland. Alles wat over-
blijft is voor het goede doel. De 
opbrengst van Moussa’s eigen 

werken gaat volledig naar hulp in 
Syrië, omdat dat het enige is wat 
hij concreet kan bijdragen. 

Gevraagd: expositieruimte
Intussen staan er in Eindhoven 68 
werken van 28 Syrische kunste-
naars tentoongesteld. Voor die 
werken zoekt Moussa een plek, 
want de kunstwerken mochten 
er tot 12 maart staan. 

In zijn zoektocht kwam Moussa 
terecht bij Nesterlé in Nistelro-
de. Van daaruit vond hij de weg 
naar beeldentuin Beeldig, van 
Marjan Jansen, pal naast de kerk 
van Nistelrode. Maar ook Marjan 
kan geen 68 kunstwerken kwijt 
in haar expositieruimte. Wat 
Marjan wél kan doen, is Mous-
sa de gelegenheid bieden enkele 
van zijn kunstwerken bij haar te 
exposeren tijdens de Open Ate-
lierroute op 3 en 10 april. Mous-
sa hoopt dat bezoekers zijn werk 
zullen waarderen en wellicht wil-
len kopen. 

Moussa blijft actief zoeken naar 
een ruimte voor de andere wer-
ken en een werkplaats waar hij 

nieuw werk kan realiseren. Daar 
doet hij zijn uiterste best voor. Zo 
kwam de KRO al bij hem langs 
voor een tv-reportage en kreeg 
hij bezoek van de burgemees-
ter. Moussa timmert hard aan 
de weg. Voor hemzelf, voor zijn 
gezin en voor zijn landgenoten in 
Syrië. Hij is Nederland dankbaar 
en hoopt dat er ergens ruimte 
beschikbaar komt voor de kunst-
werken, zodat hij zijn steentje 
kan bijdragen. Mocht het straks 
weer veilig zijn in zijn thuisland, 
dan wil hij graag terugkeren naar 
zijn roots. Daar ligt zijn hart, maar 
intussen ligt hier zijn drive om te 
overleven en simpelweg te léven. 
Want Moussa leeft volgens zijn 
stelregel “Het leven is licht, het 
leven is de zon.” En daarom kijkt 
hij altijd maar weer vooruit. 

Facebook: Moussa Ramou

Hij is een begenadigd kunstenaar

Hij werkt met materialen als steen, hout, staal en afval of restmateriaal. Met 
zijn expressieve geest bewerkt hij elk potentieel materiaal tot een waar kunst- 
object. Toch is het maken van kunst voor hem niet zo vanzelfsprekend. want 
Moussa ramou komt uit Syrië.

Heeft u of kent u iemand die ruimte beschikbaar 
wil stellen voor Moussa en zijn kunstwerken? 
Laat het ons weten!

Moussa heeft weer alle reden tot lachen Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Moussa: ‘Het leven is licht, het leven is 
de zon en daarom kijk ik altijd vooruit’
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Beleef het vroege voorjaar en 
wandel mee op tweede Paas-
dag! De excursies starten om 
12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 
uur en duren anderhalf uur. De 
wandelingen zijn leuk voor vol-
wassenen en kinderen. Deel-
name is gratis en reserveren is 

niet nodig. De wandelexcursies 
maken onderdeel uit van de Dag 
van het Landschap, die op 10 lo-
caties in Brabant wordt gevierd. 

Vroeg uit de veren
Kom mee naar buiten op twee-
de Paasdag, dan vieren we het 

voorjaar! Dit jaar valt de Dag van 
het Landschap zeer vroeg, het 
kan zelfs nog vriezen. Toch zie 
je al de eerste tekenen van het 
voorjaar. 

Wintergasten trekken naar het 
noorden en onze broedvogels 
zijn al vroeg uit de veren om een 
nestje te bouwen. 

Programma
Mama’s en papa’s, oma’s en 
opa’s, verzorgers: opgelet! Voor 
gezinnen met kinderen bieden 
we om 13.30 uur een speciale 
kinderexcursie aan. Kijk op 
www.dagvanhetlandschap.nl
voor alle details en tijden. 

Praktische informatie
De wandelexcursies starten bij de 
poort van kasteel Heeswijk, Kas-
teel 4 in Heeswijk-Dinther. Par-
keren kan aan het weiland aan 
de Gouverneursweg in Heeswijk 
en kost: € 2,-. Het is raadzaam 
om (waterdichte) wandelschoe-
nen of laarzen aan te trekken. 
Honden mogen helaas niet mee-
wandelen. 

Gratis wandelexcursies op Landgoed 
Heeswijk op tweede Paasdag
Op stap met de boswachter

HEESWIJK-DINTHER – Een gratis wandelexcursie, georganiseerd 
door Brabants Landschap, IVN Bernheze en IVN Uden op tweede 
Paasdag, maandag 28 maart, op kasteel en landgoed Heeswijk. 
Thema van dit jaar is ‘Vroeg uit de veren’.

Foto: Henk Pijnenburg

Veel bekende namen uit de ac-
cordeonwereld zullen bij Party-
centrum ’t Maxend in Nistelro-
de samenkomen en daar solo 
of met elkaar de mooie klanken 
van de accordeon laten horen. 
Het programma is gevarieerd 
en interessant voor iedereen die 
van accordeonmuziek en het 
bespelen van dit mooie instru-
ment houdt. Dit supergezellige 
evenement wordt bezocht door 
spelers uit Nederland, België en 
Duitsland. Natuurlijk zullen de 
plaatselijke beroemdheden niet 
ontbreken. 
Het festival heeft twee podiums, 
op het hoofdpodium staat een 
vakkundige drummer die voor 
de begeleiding zorgt. Het twee-
de podium is een open podium, 
waar iedereen zijn of haar klan-
ken ten gehore kan brengen. Dit 
mag solo, maar met meerdere 
gaan jammen behoort ook tot 
de mogelijkheid. 
Onder het genot van een hapje 
en een drankje zullen diverse ar-
tiesten voor je optreden. Natuur-
lijk hoef je niet te blijven zitten, 

er zal zeker ruimte zijn voor een 
dansje. 
De laatste jaren wordt dit festival 
georganiseerd door de Stichting 
Bernhezer Gehandicaptenbal, 
die mede hierdoor geld inzamelt 
voor het jaarlijkse Verkleedbal op 
de eerste zondag van november 
voor mensen met een beperking. 
Deze stichting verzorgt ook een 
leuke paasloterij waar prachtige 
prijzen zijn te winnen. 

Het Internationaal Accordeon-
festival start op 28 maart om 
11.00 uur, maar de deur van 
Partycentrum ’t Maxend gaat al 
om 10.00 uur open. De entree 
bedraagt € 2,- en zal ten goede 
komen aan de Stichting Bern-
hezer Gehandicaptenbal. Wil je 
meer informatie, dan kun je mai-
len naar 
info@bernhezergehandicaptenbal.nl
of bellen naar Partycentrum ’t 
Maxend - 0412 611251.
Graag zien we je op twee-
de Paasdag in Partycentrum ’t 
Maxend, Maxend 22a, 5388 TX 
Nistelrode.

Internationaal Accordeon-
festival Nistelrode 

NISTELRODE – Het Internationaal Accordeonfestival in Nistelrode 
wordt weer georganiseerd. Op tweede Paasdag - 28 maart - dit jaar, 
voor de achtentwintigste keer. 

Lotta en de paashaas / Diane Put & Rik De Wulf
Kip Lotta vindt allemaal gekleurde eieren in het gras. Ze snapt er niets van, 
want welke kip legt nu zulke eieren? Dan stopt naast haar opeens een konijn 
met een bakfiets, die vol ligt met gekleurde eieren. De paashaas! 

Lotta mag helpen de eieren te versieren en maakt de paashaas blij door 
voor hem ook eieren te verstoppen. Nu kan hij zelf ook eens eieren zoeken! 
Een leuk en vrolijk boek, dat goed gebruikt kan worden om het verschijnsel 
‘paaseieren’ aan peuters uit te leggen. Over kip Lotta zijn meer prentenboe-
ken in de bibliotheek aanwezig.

Schaapsdijk 36
Loosbroek

0413 229780
www.restariarevival.com

ETEN
WAT DE
POT SCHAFT

LAAT U 
VERWENNEN

27 & 28 maart

3 gangen verrassingsdiner

€ 22,50 per persoon

Alleen op reservering

Niet culinair maar wel superlekker

Tweede Paasdag geopend 
11.00u – 16.00 uur 

Outlet bloembakken 
en terraspotten 

www.verstegentuinplanten.nl

De Morgenstond 27 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - 0413-224141

De nieuwe modellen zijn binnen

E-BIKE  TESTDAG
RIH  en  GAZELLE

Paaszaterdag 26 maart
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De Wit Schijndel 
tweede paasdag open
SCHIJNDEL - Paasshow bij De Wit Schijndel is op vrijdag 25 
maart, zaterdag 26 maart en maandag 28 maart. Met op tweede 
paasdag open van 10.00-17.00 uur met extra veel voordeel, live 
muziek en specialisten van diverse merken. Daarnaast is De Wit 
Schijndel genomineerd voor de beste tuinmeubelwinkel van Ne-
derland. 

GROOT ASSORTIMENT KAMPEREN, 
TUIN EN SPORTARTIKELEN
Het grootste vrijetijdswarenhuis van Europa heeft sinds maart 
2015 het pand uitgebreid met 2600 m2 extra winkeloppervlakte 
waardoor een compleet nieuwe verdieping is ontstaan. Op de eer-
ste etage staat een enorme collectie tuinmeubelen, barbecues en 
partytenten. Door de winkeluitbreiding is er op de begane grond 
ook extra winkelruimte ontstaan voor kampeerartikelen zoals o.a. 
tenten, vouwwagens en campingmeubelen. Daarnaast worden de 
afdelingen outdoor, zwembaden, sport en mode groots gepresen-
teerd.

Laat je iPod of mobieltje maar 
thuis! Je gaat touwtjespringen, 
stelt- en skiplanklopen, op klom-
pen lopen, zak- en bloklopen, 
klepelhangen, pijl- en boog ma-
ken en katapulten en fluitjes van 
een cent. Er is een zandbak en 
veel meer. De mama’s en papa’s 
doen mee of genieten van een 
drankje op het overdekte terras. 

En denk maar niet dat opa’s en 
oma’s vergeten worden, zij mo-
gen laten zien hoe goed, sportief 
en lenig ze zijn. 

Er mogen pizza’s gebakken wor-
den in de oude houtoven van 
het museum en er zijn lekkere 
boerenpannenkoeken. In die 
houtoven bakken onze bakkers 

ook het speciale, inmiddels be-
roemde boerenvloerbrood. 

Binnen wordt er gepunnikt en 
zijn er doe-spelletjes. De grote 
schoonmaak is achter de rug in 
de boerderij en hier kun je zien 
hoe er in onze streken rond 1900 
geleefd werd. Er is muziek van 
de Dintherse Harmonie St. Ser-
vaes en de Heeswijkse Koninklij-
ke Fanfare St. Willibrord. 

Jet en Jan, het populaire kin-
derprogramma bestaat nu tien 
jaar. Daarom kun je een prijsje 
winnen als je raad hoeveel be-
zoekers er in die tien jaar waren. 
De opbrengst van Lentekriebels 
is geheel voor Stichting Me-
disch Werk Mumbai, van het 
oud-huisartsenechtpaar Carlo en 
Trees v.d. Bilt. 
Kinderen tot 12 jaar gratis; an-
ders € 2,-. Meer informatie op: 
www.museumboerderij.nl of 
volg ons op Twitter. Meierijsche 
Museumboerderij, dit jaar al 40 
jaar.

Meierijsche Museumboerderij: 
Lentekriebels op tweede Paasdag 
HEESWIJK-DINTHER – Lentekriebels op de Meierijsche Museumboerderij, tweede Paasdag. Het barst 
dan van de activiteiten rondom de eeuwenoude boerderij aan de Meerstraat 28 tussen 11.30-17.00 uur. 
Voor kinderen wordt het beregezellig met allerlei spelletjes.

Pasen 2016

Paastaartje

€7,50

Paasstol
750 gram 

€7,50

Paasstol met dip
zonder spijs

€6,95

Paasstol met dip
zonder spijs

Broodtaartje

€3,55

Bolgebakje
per stuk 

€1,99€1,

Bestel nu gemakkelijk en snel online via www.bakkerijvandoorn.nl

Luxe mini 
broodjes
per stuk

€0,29

broodjes
per stuk

€0,€0,€0,

Knijntje
per stuk 

€0,75

Haantje
per stuk 

€1,25

Knijntje
per stuk 

€0,

Paasslof 

€7,50
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Abdijstraat 28 - 5473 AE  Heeswijk Dinther - Tel. 0413-29 30 54

www.vanesch-tweewielers.nl

BINNEN! 
NIEUWE 

COLLECTIE 2016

Lentekriebel�?    
� etskriebel�...

Tweede paasdag 
geopend

van 12.00 tot 
17.00 uur
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Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

Van 23 t/m 27 maart 
serveren wij een prachtig

Paasmenu
Voor meer info kijk op www.hetsentiment.nl

Heemschuur opengesteld met pasen

De Heemschuur is het vereni-
gingsgebouw van Heemkunde-
kring De elf rotten in Heesch. 
Het gebouw herbergt een muse-
um, een multifunctionele ruimte, 
waar wisselexposities worden 
georganiseerd en waar groeps-
ontvangsten, vergaderingen, le-
zingen en presentaties plaatsvin-
den, een lees- en studiezaal met 

bibliotheek en archief en een 
bestuurskamer. Het museum, de 
multifunctionele ruimte en de 
lees- en studiezaal zijn vernoemd 
naar mensen die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt voor de 
geschiedschrijving van en over 
Heesch: Lee Ceelen, Albert van 
den Berg en Piet Hendriks.

Wat is er te zien? Op de eerste 
verdieping vind je het museum, 
met een prachtige collectie land-
bouwwerktuigen, ambachtelijke 
gebruiksvoorwerpen, zoals van 
een rietdekker, een imker en 
een schoenmaker, een schooltje, 
een winkeltje en spullen van de 
dorpsdokter.

Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollectie 
te bewonderen, er zijn archeolo-
gische vondsten en in de lees- 
en studiezaal kunnen bezoekers 
gebruikmaken van de biblio-
theek en de zeer uitgebreide 
fotocollectie raadplegen. Uiter-
aard zijn ook de uitgaven van de 
heemkundekring te koop. rond 
de Heemschuur kunnen in de 
prachtige tuin objecten bewon-
derd worden, zoals een originele 
manege of rosmolen.
De mogelijkheid bestaat om een 
kopje koffie of thee te nuttigen. 

Het adres van de Heemschuur is: 
Schoonstraat 35 in Heesch.
Buiten de vaste openingstijden 
zijn - tegen betaling - groeps-
bezoeken mogelijk. Meer infor-
matie: www.de-elf-rotten.nl, tel. 
06-10463762, e-mail: 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

HeeSCH – De Heemschuur in Heesch opent haar deuren op maan-
dag 28 maart, tweede Paasdag voor publiek, van 13.00 tot 17.00 
uur. Er is een kleine fototentoonstelling te zien van Heesche fami-
lies, verenigingen en gebouwen.

Regenboogviering 
HeeSWIJK-DINTHer - Op eerste Paasdag, 27 maart, is er een Regenboogviering voor kinderen van 
3-7 jaar over het feest van Pasen. Maria is erg verdrietig omdat Jezus dood is. Maar dan, op de eerste 
Paasmorgen, krijgt ze goed nieuws….

We zingen een liedje over Pasen en knutselen een leuke paashanger. 
en natuurlijk gaan we ook weer bidden rond de grote kaars.

De viering wordt gehouden in de Willibrorduskerk van Heeswijk en 
begint om 11.00 uur.

Paasgedachte 2016
Na een koud en regenachtig voorjaar, 
staat de lente voor ons klaar.
De eerste bloemen ontwaken; 
alles gaat bloeien en de lammetjes weer stoeien.
Pasen komt naderbij, vroeg in het jaargetij.

God de Zoon is voor ons mens geworden 
en aan het kruis gestorven.
Maar Jezus is weer verrezen; het is aan ons allen bewezen.
De Paasklokken klinken weer 
en het vredelicht schijnt op ons neer.

Ieder van ons krijgt in het leven een bagage mee;
Voor de een wat zwaar, een ander is heel tevree.
Vrede is tijd maken voor elkaar, liefde geven, het samen 
beleven.

Als wij niet het voorbeeld geven, wie dan wel?
Duizenden mensen zijn nog steeds op de vlucht,
Zijn bang en leven in de open lucht.

Een tijd van vooruitzien en goede voornemens, voor al onze 
mensen, jong of oud.
Daarin is onze ‘Zonnebloem’ sterk en heeft een hart van 
goud.
Met elkaar kunnen we verder bouwen; iets voor een ander 
doen,
En op je medemens vertrouwen. Dat geluk geeft de 
Zonnebloem.

Geluk is een bonte vlinder, die fladdert in de zon,
Geluk is een klein plantje, dat een nieuw leven begon.
Geluk is tevreden zijn met hetgeen men heeft,
Geluk is kunnen danken, dat God ons zoveel geeft.

Geniet van deze middag, vooral van het samenzijn,
Dan zal het voor jullie een vrolijk en fijn Pasen zijn.

Een Zalig Pasen!

Leny van Mun

Beleef pasen in en om Kasteel Heeswijk
De band treedt op om 14.00 uur 
en om 15.15 uur. elk optreden 
duurt ca. 45 minuten. BBC-Jazz 
onderscheidt zich van veel ande-
re bands door haar minder tradi-
tionele repertoirekeuze. 

Tweede Paasdag speelt het Kas-
teelorkest werk van Haydn om 
13.15 en 15.15 uur. Met de 
uitvoering van werk van Haydn 
wordt muzikaal op uitbundige 
wijze het voorjaar ingeluid.

Voor entreeprijzen en volledige 
agenda: www.kasteelheeswijk.nl.

HeeSWIJK-DINTHer - Trakteer jezelf op eerste Paasdag op een ge-
zellig, muzikaal middagje! Liefhebbers van een swingend stukje jazz-
muziek gaan genieten van BBC-Jazz.

Bĳ  besteding van € 15,- 
EEN DOOSJE VAN 10 EIEREN

Een doosje per klant
Geldig t/m 26 maart

 GRATIS



Woensdag 23 maart 2016 15
  

Canadabaan 10   5388RT   Nistelrode
0412-613320       www.steencentrum.nl
Openingstijden: ma-vrij: 08:00 tot 18:00 uur
                                     za: 09:00 tot 15:00 uur

Tweede Paasdag 
geopend van
11:00 tot 17:00

VOORJAAR ACTIES:
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

Nieuw seizoen Ontmoetingstuin
Om 16.00 uur staan de vrijwil-
ligers van de Ontmoetingstuin 
met een feestelijk tintje stil bij 
alles wat groeit en bloeit en waar 
we zelf aan mee kunnen helpen. 

De lente is weer begonnen en 
de tuin levert al snel haar eerste 
vruchten op. Je krijgt informatie 
over alle mogelijkheden van de 
Ontmoetingstuin in het nieuwe 

seizoen. Deelnemen aan deze 
ontmoeting is vrij toegankelijk.

Eetpunt bestaat één jaar
Om 17.00 uur gaan mensen aan 
tafel om te genieten van een 
heerlijke 3-gangenmaaltijd. Zo-
als iedere donderdag, eten men-
sen met elkaar in CC Servaes. 
een geweldig initiatief, dat nu 
al een jaar gestalte krijgt. Iedere 
donderdag…, dus ook op Witte 

Donderdag. Op zo’n dag krijgt 
dit samen eten toch een apart 
tintje. Want er is op die dag ook 
- eeuwen geleden - een andere 
maaltijd geweest, een Laatste 
Avondmaal. De avond waarop 
Jezus voor het laatst met zijn 
vrienden aan tafel heeft gezeten. 
Daarom neemt Pastoor Jansen 
deel aan deze maaltijd.
Tijdens het eten met elkaar, staan 

we stil bij wat we zelf willen delen 
met elkaar, mensen al wat ouder 
en kwetsbaarder. en we staan 
stil bij de kwetsbaarheid van een 
Man-met-Passie, die voor velen 
een voorbeeld is geworden, om-
dat Hij zijn leven totaal gedeeld 
heeft met anderen.

Omdat de maaltijd vers wordt 
bereid door de keuken van La-
verhof, is het noodzakelijk om je 
vóór woensdag 23 maart, vóór 
18 uur aan te melden bij eet-
punthdl@ccservaes.nl, 
tel 06- 20216398. De kosten zijn 
€ 9,50 p.p.

ontmoetingen in de tuin en aan tafel

HeeSWIJK-DINTHer – In CC Servaes vinden op Witte Donderdag, 
24 maart, bijzondere activiteiten plaats. Daarbij staan het elkaar 
ontmoeten en met elkaar de maaltijd genieten centraal. Iedereen 
die zich daarbij betrokken voelt, is van harte uitgenodigd.

fransen Accountancy & Advies:
‘BOEIEND OMDAT HET NIET ALLEEN OVER CIJFERS GAAT’

Grip op zaken
Anita: “Digitalisering van admi-
nistratie bespaart veel tijd. Tijd 
die de ondernemer beter aan het 
werven van klanten kan beste-
den. Facturen, bankafschriften 

hoeven niet handmatig ingege-
ven te worden. 
Ze worden geupload en het 
boekhoudprogramma doet - 
bijna - de rest. Bankafschriften 
kunnen meestal rechtstreeks in 

de administratie ingevoerd wor-
den, je moet alleen weten hoe. 
Ook daar zit mijn kracht.” 

In tien jaar controles uitvoeren 
bij Deloitte en vijftien jaar zelf-

standig accountantskantoor is 
de kennis om u van advies te 
dienen, enorm en de nuchter-
heid een verademing. 

Dichtbij
Fransen Accountancy & Advies 
werkt voor MKB in de regio. 
Voor de ZZP-er, vof, BV, NV of 
freelancer. 

Fransen kent de bedrijfspro-
cessen van A tot Z en adviseert 
waar uw bedrijfsproces beter 
kan. Het bedrijf is aangesloten 
bij ‘Fiscount’, waar specialisti-
sche vragen over niet alledaag-
se kwesties kunnen worden ge-
steld, voor een antwoord waar u 
wat aan hebt. 

Vooral als uw bedrijf groeit en u 
geconfronteerd wordt met nieu-
we uitdagingen, is een adviseur 
die u, uw bedrijf en bijbehorende 
processen kent, een uitkomst.

Particulieren
Voor particulieren maakt Fran-
sen Accountancy & Advies jaar-
lijkse belastingaangiften en geeft 
adviezen over financiële aange-

legenheden. Vertrouwen en na-
bijheid zijn de kracht van Fran-
sen Accountancy & Advies.

Fransen Accountancy & Advies 
voor accountancy, financiële ad-
ministratie, salarisadministratie, 
fiscale zaken en advies.

NISTeLrODe – Vooral nu! In een economische lastige tijd komen ondernemers soms in zwaar weer. Als 
u dat tijdig signaleert, kan de schade beperkt blijven. Fransen Accountancy & Advies werkt niet alleen 
aan jaarrekeningen voor bedrijven en inkomstenbelasting voor particulieren, u vindt er advies over een 
simpeler manier van werken, over wel of niet investeren en over digitalisering. Als registeraccountant 
helpt Anita Fransen grote en kleine bedrijven met het doorlichten van bedrijfsprocessen, prognoses en 
adviseren over aanpassingen. 

Anita Fransen van het gelijknamige accountantskantoor Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

‘Jaarrekeningen 
voor bedrijven en 

Inkomstenbelastingen 
voor particulieren’

sTILsTAAN BIJ  DE 
MAN-MET-pAssIE

Drs. Anita Fransen rA
Kerkveld 69, 5388 rH Nistelrode
0412 - 474 015
Meer informatie: www.faara.nl.
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G&T Intern Transport BV is een bedrijf dat in hoofdzaak actief is als leverancier 
en serviceverlener van en aan intern transportmaterieel zoals vorkheftrucks en 

magazijntrucks. Daarnaast is G&T Cleaning een snelgroeiende afdeling binnen ons 
bedrijf, met verkoop, verhuur en service van industriële veeg-/ en schrobmachines als 

hoofddoel. In ons 22 jarig bestaan zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 
30 medewerkers verdeeld over drie afdelingen.

Voor de afdeling Intern Transport zijn wij op zoek naar:

Service- / werkplaatSmonteurS m/v
Fulltime (38 uur)

Wat ga je doen: Na een inwerkperiode, verricht je onderhoud en reparaties aan een 
breed scala hef- en magazijntrucks bij klanten op locatie en/of in onze werkplaats in 
Veghel. Het uitvoeren van keuringen, het oplossen van storingen en adviseren van 

klanten is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. 

Je profiel: Je bent iemand die techniek in de vingers heeft met een servicegerichte 
instelling. Je bent communicatief vaardig, bereid te leren en jezelf verder te 

ontwikkelen. Ook samenwerken met collega’s gaat je goed af. Je technische kennis 
heb je verkregen door bijvoorbeeld de opleiding MBO Mechatronica of Autotechniek. 

Werkervaring als servicemonteur of automonteur geldt uiteraard als een pré.

Wat bieden wij: We bieden je een leuke en zelfstandige functie in teamverband aan, 
met volop variatie en ruimte voor eigen initiatief. Je komt te werken in een collegiale 

omgeving waarin voldoende ruimte is voor opleiding en bijscholing. Daarnaast bieden 
we een salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring en prima secundaire 

arbeidsvoorwaarden.

Interesse? E-mail uw brief met CV dan naar: 
de heer Pedro Ruijs, p.ruijs@gentheftrucks.nl Of per post naar: 

G&T Intern Transport BV, Doornhoek 3785, 5465 TA  Veghel.

G&T Intern Transport BV, Doornhoek 3785, 5465 TA Veghel
Tel.: 0413-343812   –   www.gentheftrucks.nl    –     info@gentheftrucks.nl

Thuisbasis Brabant | regio Heesch
is op zoek naar jou
Onze unieke zorg coöperatie is op zoek naar 
gedreven collega’s die gezamenlijk de zorg 
aan onze cliënten bieden. 
Voor mensen die zorg thuis nodig hebben en zo 
lang mogelijk thuis willen blijven wonen. 
Spreekt jou kleinschalig zorg, zelfsturende teams 
en warme persoonlijke zorg aan? 
We zijn op zoek naar een ziekenverzorgende (vig) 
verpleegkundige of Hbov (er). Neem contact op 
met Lea 06-83706250 of Franca 06-51733915.

www.thuisbasisbrabant.nl | info@thuisbasisbrabant.nl

Thuisbasis Brabant heeft op acht verschillende plaatsen tussen Oss,
‘s Hertogenbosch en Tilburg zelfsturende teams aan zich verbonden. 

Brabant
Thuis
basis

Thuisbasis Brabant | regio Heesch
is op zoek naar jou! 

Onze zorgcoöperatie is op zoek naar gedreven
collega’s die gezamenlijk de zorg aan onze 
cliënten bieden.

Spreekt jou kleinschalige zorg, zelfsturende 
teams en warme persoonlijke zorg aan?  teams en warme persoonlijke zorg aan?  

Neem contact op met Lea 06-83706250, 
of Franca 06-51733915.

www.thuisbasisbrabant.nl
email info@thuisbasisbrabant.nl

Thuisbasis Brabant is een unieke zorgcoöperatie voor mensen die zorg thuis nodig hebben en zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. 

Door de inzet van kleinschalig georganiseerde zorg van zelfstandig ondernemers krijgen zij de thuiszorg die bij hen past. 

Met respect voor de eigenheid en de deskundigheid van de zorgverlener. 

Thuisbasis Brabant heeft op 8 verschillende plaatsen tussen ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg zelfsturende teams aan zich verbonden. 

Wij zorgen ervoor dat de zorgondernemer gefaciliteerd wordt, zodat zij hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen. 

Brabant
Thuis
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Thuisbasis Brabant is een unieke zorgcoöperatie voor mensen die zorg thuis nodig hebben en zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. 

Door de inzet van kleinschalig georganiseerde zorg van zelfstandig ondernemers krijgen zij de thuiszorg die bij hen past. 

Met respect voor de eigenheid en de deskundigheid van de zorgverlener. 

Thuisbasis Brabant heeft op 8 verschillende plaatsen tussen ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg zelfsturende teams aan zich verbonden. 

Wij zorgen ervoor dat de zorgondernemer gefaciliteerd wordt, zodat zij hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen. 

 

 

Jacqueline Gerrits - Loopbaanbegeleiding - Coaching
Vleutloop 44 - 5384 WZ HEESCH - 06-23669373
info@in� usso.nl - www.in� usso.nl

Jacqueline Gerrits  ǀ Loopbaanbegeleiding – Coaching 
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ  HEESCH ǀ 06-23669373 ǀ info@influsso.nl 

www.influsso.nl 
 

 

Op weg naar…. 
 Een andere baan? 
 Een boost in je loopbaan? 
 Een check van je CV & LinkedIn-profiel? 
 Een betere combinatie tussen werk en privé?  
 Een nieuwe richting in je loopbaan? 

Influsso helpt je op weg door  loopbaanbegeleiding, coaching of 
workshops. 
 
Zet je eerste stap op 26 september en check je loopbaan 

op de Dag van de Loopbaan. Kijk op www.influsso.nl. 

Heb jij in 2015 het optimale uit 
jezelf en je loopbaan gehaald?

In� usso helpt je op weg om het in 2016 anders te doen 
door loopbaanbegeleiding, coaching of workshops.

Plannen bij BK Sneltransport is topsport!
Het best  te vergelijken met een handelaar op de beursvloer. Je moet razend snel 

kunnen schakelen, continue scherp zijn op waar de wagens zitten, wat er nog geregeld 
moet worden en wat er nieuw binnen komt per e-mail en telefoon. Je voelt je prettig in 
een hectische, dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is. Denk je na het 

lezen van bovenstaande nog steeds “Hé dat lijkt me gaaf!”  Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ter versterking van onze centrale planning in Veghel zijn we op zoek naar een 

PLANNER!
Wij vragen
• Je hebt MBO+ / HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt een opleiding richting transport/logistiek afgerond, 
 óf je hebt ervaring in de transportbranche.
• Je hebt ervaring met en bent zeer handig met geautomatiseerde systemen.
• Je hebt een zeer flexibele en besluitvaardige instelling.
• Je bent organiserend, communicatief en coachend sterk en een echte teamplayer.
• Je bent woonachtig in Veghel of de directe omgeving van Veghel.
• Kennis van Duits en Engels is een must.

Wij bieden
• Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Dynamische omgeving.
• Werken in een leuke transparante organisatie.
• Werkomgeving waarbij kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat.

Meer informatie over deze vacature kun je vinden op de website: 
www.bksneltransport.nl of je kunt contact opnemen met: 
Rogier Wils: r.wils@bksneltransport.nl 
 
Reacties, inclusief motivatie per e-mail 
t.a.v. Barbara van Kessel
solliciteren@bksneltransport.nl

aan heT werK

Nederlandse economie trekt dit jaar aan

De Nederlandse economie is aan het groeien én blijft dat dit jaar doen! Het wordt 
zelfs het jaar met de hoogste groei van inkomens en consumptie in vijftien jaar. Dit 
voorziet het economisch bureau van ING. Volgens ING hebben consumenten dit jaar 
netto zo’n 3 procent meer te besteden. Ook voor werkloze mensen lijkt het erop dat 
2016 kansen biedt. Hoofdeconoom Marieke Blom van ING Nederland denkt dat er 
meer banen bijkomen en dat meer werkzoekenden een baan zullen vinden.

Bron: www.lindanieuws.nl
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NISTeLrODe – De kindervakantieweek 
wordt ook dit jaar weer georganiseerd 
door Stichting Jeugdbelangen Nistelrode.
 
Op 29, 30 en 31 augustus 2016 is de kin-
dervakantieweek er weer voor kinderen 
die; kinderen die in september 2016 naar 
groep 3 gaan tot en met de schoolverla-
ters.
Tijdens deze drie dagen, die van 10.00 
tot 16.00 uur duren, zal het thema 
‘HOLLYWOOD’ centraal staan. We gaan 
opnieuw naar het terrein van Scoutcen-
trum Achter de Berg, waar allerlei spelen 
worden georganiseerd en waar je hutten 
kunt bouwen.
Degenen die de inschrijving voor de kin-
dervakantieweek hebben gemist, kunnen 
de inschrijving nog inleveren bij K. van 
Schijndel, Kievitweg 2a.
Heb je geen inschrijfformulier, stuur dan 
een mailtje naar 
kvwnistelrode@hotmail.com en je krijgt 
er een thuis gestuurd.
Wanneer jouw kind deelneemt aan de 
kindervakantieweek, wordt er van jou als 
ouder verwacht, dat je op de één of an-
dere manier meehelpt.
Het inschrijfgeld voor deze drie dagen 

bedraagt € 14,-. Voor diegenen die 
ook met het avondspel meedoen, is het 
€ 15,-. Dit geld kun je - samen met het 
inschrijfformulier - in een envelop in de 
bus doen aan de Kievitweg 2a, ten name 
van kvw (K. van Schijndel), Stichting 
Jeugdbelangen Nistelrode, commissie 
Kindervakantieweek 2016. Voor meer 
informatie kun je bellen naar: Katica van 
Schijndel 06-12779957 (géén telefoni-
sche inschrijvingen) of mail naar 
kvwnistelrode@hotmail.com.
Tot slot vragen wij dringend aan alle ou-
ders om een telefoonnummer en email-
adres te vermelden op het inschrijfformu-
lier en een nummer waarop je bereikbaar 
bent bij noodgevallen.

Kindervakantieweek door stichting
Jeugdbelangen nistelrode

MOOI
VOOR

Ach wij deden het vroeger toch ook? 
Goed voorbeeld doet goed volgen. Ga jezelf je boekje niet te buiten, door opzichtig veel te drinken 
op een feest, terwijl je jouw kind aangeeft voorzichtig te zijn met alcohol? Houd in uw achterhoofd 
de vuistregel: een glas voor vrouwen en twee voor mannen aan. Natuurlijk mag je jouw kind van 
repliek dienen wanneer hij of zij je aanspreekt: “en jij dan? Waarom mag ik dan niet?” 

Er is wel degelijk een verschil tussen volwassenen en kinderen in de groei. Veel ouders weten dat 
hun kind weleens alcohol heeft gedronken, zij bagatelliseren vaak het alcoholgebruik van hun 
kinderen. In de kroeg lijkt alcoholgebruik geen probleem. Jongeren gaan echter thuis ‘indrinken’.

Informatieavond
14 april organiseert Burenhulp, samen met specialisten, een informatieavond over alcohol en 
drugsgebruik in ons dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom in CC Nestelré. Burenhulp 
Nisseroi zorgt dat de koffie/thee klaar staat. GRATIS entree.

Zijn de zorgen te groot om te wachten tot 14 april, misschien kan Burenhulp Nisseroi de weg wijzen 
naar hulp of geruststelling; te bereiken via www.burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111.

Jeugd en Jongerencentrum 
Imeet zal de deuren voor deze 
gelegenheid een uurtje langer 
openlaten dan normaal. Deze 
dag wordt niet van 20.00 tot 
23.00 uur, maar tot 24.00 uur 
gedraaid. 

De kaarten zijn iedere vrijdag in 
de voorverkoop aan de kassa 
te verkrijgen, vanaf 20.00 tot 
23.00 uur en kosten dan € 5,-. 
De deurkaarten kosten € 7,-, 
maar aangezien we maar een 
beperkte capaciteit hebben, is 
het een goed idee om te zorgen 
dat je bijtijds een kaartje hebt. 

We zijn gevestigd op raad-
huisplein 21, 5473 GC Hees-
wijk-Dinther. Voor meer infor-
matie kun je ook kijken op 
www.imeet.nl of mailen naar 
info@imeet.nl.

UV paint party

HeeSWIJK-DINTHer – Imeet organiseert op zaterdag 23 april de 
eerste UV PAINT PARTY in de regio Bernheze. Met meer dan 200 
liter fluorescerende (natuurlijk uitwasbare) ultraviolette verf en een 
mistery dj, een geweldige sensatie voor iedereen van 12 tot 16 jaar. 

De Open Avond op woensdag 30 maart (van 18.00 tot 20.00 uur) is een perfect moment om je te 
oriënteren op een vervolgopleiding of om de sfeer te komen proeven. Al onze locaties doen mee. 
Loop vrij rond en maak zelf mee hoe het is om op De Leijgraaf te zitten en ontdek waarom 
De Leijgraaf het zo goed doet.  

De aanpak van De Leijgraaf werkt 
Op De Leijgraaf zorgen wij dat leerlingen een diploma 
halen of doorstromen naar een andere opleiding. Daar 
zijn we goed in. Als schooluitval dreigt doen wij er alles 
aan om leerlingen op school te houden. Dat doen we zo 
goed dat minister van OCW Jet Bussemaker De Leijgraaf 
onlangs bezocht met een gigantische taart. 
Onze ‘voorkomen van voortijdig schoolverlaten’-score 
voor schooljaar 2014-2015 is namelijk 3,9%! Die score 
is ruim beter dan die van andere roc’s. Een prestatie 
waar we erg trots op zijn. 

Meer weten?
Alle deelnemende locaties, tijdstippen en meer informatie 
over de activiteiten staan op www.leijgraaf.nl/openavond. 
Op de site kun je je ook inschrijven voor meer informatie!
 

WOENSDAG
30 MAART 
VAN 18.00 TOT 20.00 UUR

OPEN
AVOND

VEGHEL

UDEN

OSS

BOXMEER

CUIJK
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TipMooiBernheze.nl over vluch-
telingen leverde enorm veel res-
pons op. Ook werd er veelvuldig 
gebruikgemaakt van de moge-
lijkheid een toelichting te geven. 
Bijna 80 procent is het eens met 
het besluit van de raad niet in te 
stemmen met een azc voor tien 
jaar. Het is vooral het aantal van 
vijfhonderd op één plek dat men-
sen zorgen baart: ‘een azc van 
een dergelijke omvang in één 
kern, betekent een onevenredig 
zware inbreuk op die ene plek’, 
zo stelt een respondent. Maar 
ook worden vraagtekens gezet 
bij het humane karakter van een 
dergelijke opvang, de veiligheid 
zowel binnen als buiten het azc 
en de integratie. 

Van de 51 procent die het eens is 
met de stelling dat er onderdak 
aan meer statushouders moet 
worden geboden, zegt ook hier 
een groot deel in de toelichting 

dat verspreiding over de kernen 
wenselijk is. Vraagtekens worden 
geplaatst bij de haalbaarheid: ‘In 
de sociale sector zijn nu al te wei-
nig woningen’. 

Op de vraag ‘Bent u van plan zich 
in te zetten voor vluchtelingen?’ 
antwoordt een meerderheid (40 
procent) negatief. Hiervan ziet 
35 procent de meerwaarde er 
niet van in en 20 procent heeft 
er geen zin in. ‘Ben niet voor op-
vang’, ‘Ben tegen vluchtelingen’ 
en ‘Zet me liever in voor eigen 
mensen in Nederland’ worden als 
argument aangevoerd.

een vijfde van alle respondenten 
twijfelt nog of ze zich in gaan 
zetten voor vluchtelingen en een 
kwart is al actief, waarvan het 
grootste deel (51 procent) als 
vrijwilliger bij een opvang. 

Statushouders 
Als gevraagd wordt of mensen 
bereid zijn (toekomstige) status-
houders in Bernheze te helpen 
integreren, is de uitslag wat com-
plexer. een kwart van de onder-
vraagden weet het niet, 20 pro-

cent ziet er de meerwaarde niet 
van in en een groep (16 procent) 
is bereid de statushouders ‘wes-
terse normen en waarden bij te 
brengen’. Hoe men dit wil gaan 
doen, is niet duidelijk. 
De meningen zijn zeer verdeeld 
als het gaat om een statushouder 
als buurman. een nipte meerder-
heid van 51 procent zou het niet 
als zorgwekkend ervaren als de 
buren zouden verhuizen en er 
statushouders voor in de plaats 
zouden komen, maar 39 procent 
van alle ondervraagden zou dat 
zorgwekkend tot erg zorgwek-
kend vinden. Bij deze groep is er 
vooral angst voor alleenstaan-
de mannelijke statushouders in 
groepjes. ‘een gezin is okay, maar 
geen vijf mannen’, zo stelt een 
ondervraagde. 

Ook de cultuurverschillen wor-
den gevreesd: ‘Ze hebben andere 
normen en waarden dan wij’. er 
zijn respondenten die dit weer re-
lativeren: ‘We hebben gewoond 
naast Nederlanders die niet ge-
schikt waren voor een rijtjeshuis. 
Altijd herrie, vaak stank en ze 
waren erg agressief’.

Grote meerderheid achter 
raadsbesluit AzC

Jouw mening telt, meld je ook 
aan bij tipMooibernheze.nl

BerNHeZe – Een grote meerderheid van de deelnemers aan TipMooiBernheze.nl – dat dit keer als thema 
‘Vluchtelingen’ heeft - vindt dat de gemeenteraad van Bernheze de juiste beslissing heeft genomen om 
geen vijfhonderd vluchtelingen voor tien jaar op te vangen in een azc in Heesch. Iets meer dan de helft 
van alle Bernhezenaren die de enquête invulden, vindt wel dat de gemeente zich sterk moet maken om 
anderhalf tot twee keer meer statushouders dan wettelijk verplicht is op te nemen. 
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Nederlanders.  Andere normen en waarden...  
5 Omdat ik met mijn baan en huishouden en het zorgen voor mijn ouders en kinderen en de rest van 

mijn omgeving al heel veel tijd kwijt ben, en de regering de Nederlanders in de kou laat staan. 
6 Als mantelzorger blijft me vrijwel geen 'eigen tijd' om naast mantelzorg iets anders te ondernemen 

 
1.1 Op welke manier zet u zich in voor vluchtelingen? Aantallen te laag om te plaatsen, 
toelichtingen op het antwoord “Anders, namelijk:” 

 inrichting 
 maatschappelijk begeleiding 
 Mensen samenbrengen  
 Taaldocent 
 Via mijn werk 
 Vie ready 2 help, beschikbaar als vrijwilliger 
 werk bij Vluchtelingenwerk Bernheze 

 

 
Anders, namelijk: 

 aandacht voor vragen 
 acceptatie dmv positieve media aandacht 
 activiteiten ondersteunen 
 Bijles of zo of iets met mijn kindjes (samen spelen oid) 
 Daar heb ik nog geen idee van, bekijk de situatie en heb het er met andere over. Waarschijnlijk 

1 op 1 (gezin Of persoon)  
 Helpen statushouders 
 het organiseren van activiteiten voor de vluchtelingen om zodoende sneller met onze kultuur 

kennis te maken. 
 LHBT 
 Opleidingen  
 taalcoach 
 Verschillende mensen aan elkaar koppelen. 
 wegwijs maken 
 wegwijs maken 
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 Met kleding  Financieel  Als vrijwilliger bij
een opvang

 Anders  Weet niet

1.1 Op welke manier wilt u zich inzetten voor 
vluchtelingen? 
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Toelichting: 
6 ben niet voor opvang 
6 ben tegen vluchtelingen, eigen volk komt het eerst !! 
6 Daar is geen reden voor er zijn geen echte vluchtelingen 
6 Doe al heel veel vrijwilligers werk 
6 Gaat ten koste vande maatschappij, creeërt te veel verdeeldheid  
6 geen tijd, geen zin, opvang in eigen regio is beter.  
6 Geen zin in! Zorg eerst maar eens dat de oudereren worden geholpen! 
6 Gevaarlijk...geen meerwaarde! 
6 handen al vol voor mijn kinderen  
6 Het past mij niet 
6 ik moet ze niet 
6 Ik zet me en doe dat ook liever in voor mensen in nederland 
6 ik zie dit niet als mijn taak 
6 naast mijn baan ben ik mantelzorger voor zieke vader 
6 Nederland laat zijn eigen mensen aan hun lot over.Kijk maar eens naar de zorg. 
6 op het moment gaat het ten kosten van onze bewoners van heesch 
6 opvang dient in de regio georganiseerd re worden 
6 Te oud ( 83 jaar) 
6 terug eigen land 
6 terug naar der eigen land 
6 Veiligheid 
6 Vind het belangrijker om me in te zetten voor ons eigen volk 
6 vind het niet de oplossing voor het probleem 
6 We hebben in ons land ons geld hard genoeg nodig voor onze eigen zorg want die gaat 

hierdoor helemaal kapot. 
6 ze vluchten niet voor geweld maar voor geld 
6 zet me al in en liever voor gehandicapten & ouderen 
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Ik zie hier de
meerwaarde

niet van in

Ik heb geen tijd Ik heb geen zin Ik heb er de
financiele

middelen niet
voor

Ik kan het met
mijn

gezondheid
niet aan

Anders Weet niet

1.2 Wat is voor u de voornaamste reden om zich niet 
in te zetten voor de vluchtelingen? 
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Het voorstel van de gemeente om 500 vluchtelingen voor een periode van tien jaar onderdak te 
bieden in een azc in Heesch, deed en doet de gemoederen flink oplopen. 
 
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling? 
 

 
Toelichting: 
1 Dat bied geen oplossing , 500 mensen in een containercamp is geen oplossing en ook niet humaan 

geeft veel problemen en is niet veilig 
1 Een AZC bouwen is geen duurzame oplossing voor vluchtelingen. Dit is echt overheidsdenken. Kijken 

naar kosten op korte termijn. Op lange termijn is snelle procedure en snelle opvang van 
statushouders beter voor iedereen. Hierdoor integreren vluchtelingen snel, en kunnen ze sneller 
voor zichzelf zorgen, zodat ze waarde opbrengen voor de gemeenschap. 

1 Het percentage getal vluchtelingen ten overstaande van de inwoners is is absorbitant hoog met dit 
getal. zeker als men dit afzet tegen het percentage vluchtelingenstroom ten overstaand van 
medelanders 

1 Ik ben voor het opvangen van vluchtelingen maar tegen mensen voor 10 jaar in een kamp te zetten. 
Dit gaan geen oplossing bieden en alleen een rem zijn op de integratie van deze vluchtelingen, 
zodoende ben ik ben ik het sterk eens met de beslissing. 

1 Ik vind dat je dit de vluchtelingen niet aan kunt doen. En dat je dit de buurt niet aan kunt doen.. 
Vluchtelingen hebben ook een eigen plek nodig. Met 500 mensen bij elkaar dan vraag je om  
problemen 

1 Onze gemeente omvat zoveel kernen, de een groter dan de ander, dat het  opzetten van een AZC in 
één van die kernen een onevenredig zware inbreuk op die ene plek veroorzaakt. Vandaar kiezen 
voor statushouders, die zorgvuldig en in evenredigheid over de kernen kunnen worden verdeeld. 

1 Te veel mensen (vluchteling of niet) op een kleine plaats bij elkaar zetten, geeft altijd problemen. 
Jaren geleden zijn er al experimenten uitgevoerd met ratten die bij elkaar gezet werden. Mensen 
zijn geen ratten, maar de resultaten van dat onderzoek geven wel bepaalde signalen af. 

1 Verdelen in alle gemeentes zodat ze ook kunnen inburgeren. Ze moeten zich aanpassen aan onze 
cultuur en de taal leren. Als ze eenmaal zich aanpassen zou ik ze hierbij willen helpen. Kinderen 
spelen en ouders helpen.  

1 Voor iedereen slecht: Voor de vluchteling en de naaste buren het meest. Onveilig binnen AZC;   
Geen integratie ( geen of minder Nederlandse taalverwerving; Minder overnemen dagelijkse gang / 
gewoontes/ geen uitwisseling met autochtone gemeenschap. Zo mogelijke directe inschakeling bij 
vrijwilligerswerk (eventueel als maatje van een vrijwilliger en / of beroepskracht. 
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2. ‘De gemeenteraad heeft de juiste beslissing 
genomen om geen 500 vluchtelingen voor 10 jaar op 

te vangen in een AZC in Heesch’ 
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Bernheze gaat zich sterk maken om ten minste anderhalf tot twee maal het aantal statushouders 
onderdak te bieden dan zij wettelijk verplicht is. In het eerste half jaar van 2016 gaat het om 35 
personen. 
 
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling? 
 

 
Toelichting: 
1 Als het gaat om echte vluchtelingen dan moeten wij deze mensen echt helpen!!!!Dat zijn wij op 

deze wereld aan elkaar verplicht deze mensen hebben ook recht op een menswaardig bestaan.Een 
groot AZC is geen oplossing een kleiner was zeker een optie geweest. 

1 Dit laat zien dat er echt is nagedacht over het probleem als geheel. Niet jezelf blindstaren op een het 
aantal mensen en de duur van het AZC. Maar kijken naar waar behoefte aan is, en waar Bernheze 
het best aan mee kan helpen.   Echter, als dit nu ook niet gerealiseerd gaat worden, dan is het klaar 
met de geloofwaardigheid van de gemeente Bernheze. 

1 Maar niet louter in plaats van! 
1 Mits het om gezinnen gaat. Geen mannen alleen 
1 Nu krijg je mensen aangeboden, die erkent en gescreend vluchteling zijn en daarmee bevorder je 

ook de stroom binnen de bestaande vluchtelingen centraal die er  al zijn 
1 Statushouders uit AZCÅ› en dan is integreren gemakkelijker 
2 Als beste oplossing na foute beslissing. 
2 Dit is prima. Maar ben van mening dat ze wel een maximaal aan moeten geven. Hoe veel jaar willen 

ze hier mee doorgaan? Het zijn er nu ongeveer 100 per jaar. Gaan ze 5 jaar Door,  dan zijn er 500 in 
Bernheze.  Dat is te veel! 

2 Er gebeurd in ieder geval iets. Maar waar? 
2 Ik vind het aantal zeer mager en vind dat ze zich sterk moeten maken om een groter aantal 

vluchtelingen onderdak te bieden. 
2 Ik vind wel dat het geen invloed mag hebben op de wachttijd voor huurhuizen voor dorpsgenoten. 
2 Maar dan wel verdelen over de gehele gemeente en niet alleen  in Heesch 
2 Mee eens mits zij ook een beetje verspreid worden over de kernen 
2 Onze gemeente omvat zoveel kernen, de een groter dan de ander, dat het  opzetten van een AZC in 

één van die kernen een onevenredig zware inbreuk op die ene plek veroorzaakt. Vandaar kiezen 
voor statushouders, die zorgvuldig en in evenredigheid over de kernen kunnen worden verdeeld. 

2 Wel een zuinig doekje voor het bloeden 
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3. ‘De gemeenteraad heeft de juiste beslissing 
genomen om zich sterk te maken om 1,5 tot 2 keer 

meer statushouders op te nemen in Bernheze’ 
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Rapportage TIP 8 
Vluchtelingen 
9 maart 2016 

 
 
  

 
 
 

 
15 

 

 
 
 
 
Toelichting: 
7  200 honderd vluchtelingen verdeeld over de kerne en de grootste kernen de meeste opvang 

plaatsen bieden. 
7 150 vluchtelingen verdeeld over de kernen en voor 5 jaar. 
7 300 vluchtelingen in verhouding verdeeld over de kernen. Als de vluchtelingen de status krijgen dan 

kan blijvend voor een woning gezocht worden. Afhankelijk van d eoorlog in Syrië en Irak mogen van 
mij de asielzoekers van mij over de kernen verdeeld blijven. De politieke vluchtelingen moeten 
echter z.s.m. terug gestuurd worden. Ik verwcht over dit voorstel solidariteit.   

7 50 tot 100 vluchtelingen voor 1 tot max 2 jaar. 
7 500 10 jaar lang 
7 alle Nederlandse dorpen en steden minstens 1 gezin opnemen en begeleiden! Verdeeld over het 

hele land en niet wegstoppen achter een hek in tenten of containers!!! 
7 dat de burgemeester zich in de schoenen van de omwonenden verplaatst. 
7 De mensen die graag de vluchtelingen willen moeten die maar  in hun huis opvangen ik denk dat er 

weinig animo voor is 
7 de problemen bij de bron aanpakken. het land waar mensen weg willen kijken wat daar de 

problemen zijn, dan daar op een bepaald stuk grond een kamp maken waar de mensen kunnen 
blijven tot het weer veilig is, daarna kunnen ze weer meewerken aan de opbouw van hun eigen 
land. 

7 Ga die mensen helpen in het land van herkomst 
7 Geen azc. Nagaan of er op zeer kleine schaal mogelijk is om crisisopvang te plegen. Wat staat er 

leeg? Zijn er particulieren die ( tegen betaling en begeleiding onderdak verschaffen  en begeleiding 
bieden. Tegelijkertijd Eeenvoudige geschikte huizen bouwen voor de toekomst. Vluchtelingen 
probleem is immers niet van vandaag. Het is niet weggeweest sinds de jaren 90-tig. We hebben 
verzuimd om constructieve oplossingen met het oog op te toekomst voor te stellen.   

7 Griekenland verantwoordelijk stellen voor de opvang ivm financiële steun vanuit ons in het verleden 
en de mogelijkheid daar om onbewoonde eilanden te gebruiken voor n nieuwe gemeenschap op te 
bouwen.. 
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6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

6. Als u het een dag voor het zeggen heeft in 
Bernheze, waarvoor zou u kiezen: wat heeft 

uw voorkeur? 

6.1 Een AZC voor 300 
vluchtelingen voor 
maximaal 1 jaar in een 

 van de kernen 
6.2 Een AZC voor 300 
vluchtelingen voor 
maximaal 1 jaar verdeeld 

 over de kernen 
6.3 Een AZC voor 300 
vluchtelingen voor 5 jaar, 

 verdeeld over de kernen 
6.4 Een AZC voor 300 
vluchtelingen voor 5 jaar 

 in een van de kernen 
6.5 Het voorstel van de 
gemeenteraad, namelijk  
1,5 – 2 keer zoveel 
statushouders opvangen 
als wettelijk is 

 voorgeschreven 
6.6 Geen extra opvang 
van vluchtelingen of 

 statushouders 
6.7 Een andere oplossing 
waar nog niet over 
gesproken is, namelijk: 

 6.8 Weet niet 
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IJsmacarons
Doos 6 stuks

349

                                           

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Jumbo Wiegmans Heesch  

1 e en 2 e paasdag geopend 10 – 20 uur 

 Jumbo Nistelrode 2 e paasdag geopend van 12 -18 uur
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-  Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2017 Omge-
vingsdienst Brabant-Noord

-  Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2017 Werkvoor-
zieningschap Noordoost-Bra-
bant

-  Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2017 Inter-
gemeentelijke sociale dienst 
Optimisd

-  Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2017 en beleids-
visie 2017-2021 GGD Hart 

voor Brabant
-  Opiniërende bespreking van 

de Kadernota Brabants Histo-
risch Informatie Centrum (BH 
IC) 2017

-  Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2017 Kleinscha-
lig Collectief Vervoer (KCV) 
Noordoost-Brabant

-  Opiniërende bespreking van 
de Kaderstellende notitie 2017 
Regionaal Bureau leerplicht en 
Voortijdig Schoolverlaten 
Brabant Noordoost (RBl BNO)

-  Opiniërende bespreking van 
de Beleidskader 2017 Veilig-
heidsregio Brabant-Noord

-  Opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2017 Regio-
naal Veiligheidshuis Maas & 
leijgraaf 

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

GemeenteBeriCHten

PraktiSCHe informatie

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

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

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

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

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

150 extra sociale huurwoningen
De gemeenteraad vindt het be-
langrijk dat er niet alleen een 
oplossing komt voor vergunning-
houders, maar dat er ook meer 
mogelijkheden komen voor an-
dere woningzoekenden. Daar-
om heeft het college van B&W 
besloten om de komende jaren 
150 extra sociale huurwoningen 
te bouwen. 

Deze woningen zijn bedoeld 
voor vergunninghouders én voor 
mensen die door omstandig-
heden in de knel zijn gekomen, 
bijvoorbeeld door echtscheiding 
of werkloosheid. Daarnaast is 
de gemeente in overleg met de 
wooncorporaties om 200 extra 
sociale huurwoningen te bouwen 
voor alle andere woningzoeken-
den. 

Extra vergunninghouders
Vanuit Den Haag krijgt elke ge-
meente jaarlijks een aantal ver-
gunninghouders toegewezen. 
Voor deze mensen zoeken we 
passende woonruimte in de ge-
meente. Bernheze moet dit jaar 
naar verwachting 75 mensen 
huisvesten. Het exacte aantal 
krijgen we in het voorjaar door. 

De raad wil 1,5 tot 2 maal meer 
vergunninghouders een plek bie-
den in Bernheze, bovenop het 
aantal mensen dat we vanuit 
Den Haag toegewezen krijgen. 
Waarschijnlijk gaat het om on-
geveer 225 extra mensen. Deze 
mensen komen niet allemaal dit 
jaar, maar verspreid over de ko-
mende drie tot vier jaar. Het gaat 
om gezinnen en alleenstaanden.

   

Tijdelijke en definitieve woningen 
De druk is hoog want er wachten 
veel mensen op een woning; ver-
gunninghouders en andere wo-
ningzoekenden. Daarom gaan we 
zorgen voor tijdelijke woningen, 
die we snel kunnen realiseren en 
ook voor definitieve woningen. 
We gaan bijvoorbeeld kijken hoe 
we bestaande gebouwen kunnen 
gebruiken om daar woonruimte 
in te maken. We kijken ook naar 
flexibele woningen die later om 
te bouwen zijn naar definitieve 
woningen. En we gaan kijken wat 
er mogelijk is binnen de bouw-
plannen die er nu al lopen.   

Samen met partners en inwoners
We weten nu dat we de komende 
jaren extra sociale huurwoningen 
gaan bouwen. Wat voor wonin-
gen precies, waar en op welke 

manier? Dat gaat de gemeente 
de komende twee maanden uit-
zoeken en dat willen we graag 
samen doen met onze partners, 
zoals de corporaties, projectont-
wikkelaars, Vluchtelingenwerk, 
Ons Welzijn en betrokken in-
woners. Dat doen we voor alle 
kernen. De uitkomsten zetten 
we in een plan van aanpak met 
een planning. Hierin komt ook te 
staan hoe we er met elkaar voor 
gaan zorgen dat de nieuwe in-
woners deel gaan uitmaken van 
onze gemeente. Dit plan van 
aanpak en de planning, bieden 
we over circa twee maanden aan 
de gemeenteraad aan. 

Meer weten?
Wilt u meedenken over de huis-
vesting van vergunninghouders? 
Of heeft u ideeën over het op-
nemen van nieuwe inwoners in 
onze gemeenschap? Wij horen 
het graag. Mail naar 
gemeente@bernheze.org 
of bel tijdens kantooruren naar 
14 0412.

statushouders in Bernheze, hoe nu verder?
Op 18 februari besloot uw gemeenteraad om extra vergunninghouders (mensen die toestemming heb-
ben om in Nederland te blijven) in onze gemeente te huisvesten, verspreid over alle kernen. Het college 
van burgemeester en wethouders is met die opdracht aan de slag. Graag willen wij u op de hoogte 
houden van deze ontwikkelingen. We informeren u over een aantal stappen die zijn gezet en hoe u mee 
kunt denken over het plan van aanpak.

offiCiËLE BEKEnDMAKinGEn

Beleidsplan en uitvoe-
ringsplan vergunningverle-
ning, toezicht en handha-
ving Bernheze 2016-2019

De gemeenteraad stelde op 
4 februari 2016 het Beleidsplan 
vergunningverlening, toezicht 
en handhaving Bernheze 2016-
2019 vast. Het beleidsplan geeft 
regels over het verlenen van ver-
gunningen, de prioritering van 
overtredingen van de regels, het 
houden van toezicht op over-
tredingen en de handhaving 
daarvan. Het college stelde op 
26 januari het Uitvoeringsplan 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving Bernheze 2016 vast. 

U kunt beide plannen vinden op 
www.bernheze.org via officiële 
bekendmakingen en regelge-
ving.

Besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten de 
persoonsgegevens van onder-
staande personen niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  J. Godzinski, 

geboren 03-09-1963
-  N de Rond, geboren 

25-05-2016
-  D.M. de Rond, 

geboren 03-09-1963
Besluitdatum: 02-02-2016
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen hebben 
voor de betrokkenen. Bent u op 
de hoogte van het huidige adres 
van genoemde personen, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Tennisvereniging De Broekhoek, 
p.a. Kerkweg 18, 5384 NL Hee-
sch heeft in overeenstemming 
met artikel 2:34B, lid 4 APV 
melding gedaan van een activi-
teit op 25 maart 2016. Van deze 
mogelijkheid mag de inrichting 
maximaal zes keer per jaar ge-
bruikmaken. Tijdens de activiteit 
gelden er ruimere schenktijden 
dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar arti-
kel 2:34B, lid 1 en 2 van de APV, 
die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-

ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting Dorpszeskamp HDL 

voor het organiseren van een 
dorpszeskamp op 15 mei 2016 
van 10.00 tot 17.00 uur op 
sportpark Balledonk, Droe-
vendaal 4, 5473 BH Hees-
wijk-Dinther en van 19.00 tot 
1.00 uur in sporthal De Zaert, 
Heilige Stokstraat 1, 5473 GK 
Heeswijk-Dinther. De beschik-
kingen zijn verzonden op 16 
maart 2016.

-  Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van een kermis in 
Vorstenbosch van 5 tot 9 mei 
2016 van 10.00 tot 2.00 uur 
op Mr. Loeffenplein en in een 
gedeelte van Heuvel, Kerk-
straat en Kapelstraat, 5476 KG 
Vorstenbosch. Deze straten zijn 
vanaf 2 mei 2016, 17.00 uur tot 
9 mei 2016, 17.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. De geluids-
ontheffingen zijn verleend tot 

Gewijzigde 
openingstijden

In verband met Pasen is het 
gemeentehuis op 

maandag 28 maart 2016 de 
gehele dag gesloten. 

spreekuur jeugd-
gezondheidszorg 
Heeswijk-Dinther
Hebt u vragen over de ontwikke-
ling en opvoeding van uw kind 
(0-12 jaar)? Dan kunt u terecht 
bij een van de inloopspreekuren 
van de jeugdgezondheidszorg 
van de GGD.

Nieuw in Heeswijk-Dinther
Vanaf 1 april 2016 is er een in-
loopspreekuur van de GGD 
in Cultureel Centrum Servaes, 
raadhuisplein 24 in Hees-
wijk-Dinther op dinsdag van 
9.00 tot 10.30 uur. 

Nistelrode en Heesch
In Nistelrode kunt u op donder-
dag van 13.30 tot 14.30 uur te-
recht bij het consultatiebureau, 
Maxend 6. 
In Heesch kunt u op donderdag 
van 9.00 tot 10.30 uur terecht in 
basisschool De Toermalijn, ‘t Vijf-
eiken 36. 

Voor de inloopspreekuren hoeft 
u geen afspraak te maken. Neem 
voor meer informatie contact op 
met de GGD Jeugdgezondheids-
zorg via 0900-46 36 443 of kijk 
op www.ggdhvb.nl/mijnkind.

GEMEEntERAAD  GECoMBinEERDE RAADsCoMMissiEVERGADERinG

Op dinsdag 29 maart 2016 vindt er een gecombineerde raadscom-
missievergadering plaats van de raadscommissies Ruimtelijke Zaken, 
Maatschappelijke Zaken en Bestuur en Strategie. De raadscommissie-
vergadering is openbaar en wordt gehouden in het gemeentehuis, De 
Misse 6 in Heesch, aanvang 19.30 uur. Bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan. 
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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 zienswij-
ze indien 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, 2500 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

1.00 uur. De beschikkingen zijn 
verzonden op 17 maart 2016.

-  Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van een kermis in 
Nistelrode van 14 tot 18 mei 
2016 op Raadhuisplein, Tram-
straat, Parkstraat en in een ge-
deelte van Laar, 5388 GM Nis-
telrode. Deze straten zijn van 
11 mei 2016, 17.00 uur tot 18 
mei 2016, 17.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De geluidsont-
heffingen zijn verleend tot 1.00 
uur. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 17 maart 2016.

-  Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van een kermis in 
Loosbroek van 13 tot 17 au-
gustus 2016 van 10.00 tot 2.00 
uur op een terrein aan Molen-
hoeven, 5472 PZ Loosbroek. 
Een gedeelte van Molenhoeven 
en Schaapsdijk zijn van 9 au-
gustus 2016, 17.00 uur tot 17 
augustus 2016, 17.00 uur af-
gesloten voor alle verkeer, be-
halve voor voetgangers. De ge-
luidsontheffingen zijn verleend 
tot 1.00 uur. De beschikkingen 
zijn verzonden op 17 maart 
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 Blauw voor het orga-

niseren van een Tour de Blauw 
op 3 juni 2016 tussen 9.00 en 
17.00 uur over een gedeelte 
van het grondgebied van de 
gemeente Bernheze. De toe-
stemming is verzonden op 
7 maart 2016.

-  Stichting Ranja voor het organi-
seren van een Survival Konings-
dag op 27 april 2016 tussen 
8.00 en 17.00 uur. Hiervoor is 
Aa-kantstraat en Droevendaal 
(vanaf Aa-brugstraat tot aan 
Aa-kantstraat), 5473 GC Hees-

wijk-Dinther afgesloten. De 
toestemming is verzonden op 
18 maart 2016.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan Broekkant 1 Vorsten-
bosch
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 10 maart 2016 het 
bestemmingsplan Broekkant 1 in 
Vorstenbosch gewijzigd is vast-
gesteld.
Inhoud: Het plan maakt de uit-
breiding van het garagebedrijf op 
het perceel Broekkant 1 in Vor-
stenbosch mogelijk.
Inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 24 maart 2016 
gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. Het 
plan is digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPBroek-
kant1-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen be-
langhebbenden tegen de bij het 
nieuwe vaststellingsbesluit aan-
gebrachte wijzigingen beroep 
instellen bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Degene die be-
roep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop 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.

Reparatiebesluit ex. artikel 6:19 
Awb, bestemmingsplan Buiten-
gebied Bernheze 2012-1 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 10 maart 2016 het bestem-
mingsplan Buitengebied Bernhe-
ze 2012-1 opnieuw is vastgesteld 
met gebruikmaking van artikel 
6:19 Awb.
Inhoud: De gemeenteraad heeft 
op 28 mei 2015 het bestem-
mingsplan Buitengebied Bernhe-
ze 2012-1 vastgesteld. Dit betreft 
een reparatie van het bestem-
mingsplan Buitengebied Bernhe-
ze. Tegen dit bestemmingsplan is 
door een aantal mensen beroep 
ingesteld.
Artikel 6:19 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht biedt de 
mogelijkheid om hangende het 
beroep gebreken uit het oor-
spronkelijke vaststellingsbesluit 
te herstellen in de vorm van een 
zogenaamd ‘reparatiebesluit’.
De gebreken die in dit reparatie-
besluit hersteld worden, hebben 
betrekking op het perceel Laag 
Beugt 3c. In dit besluit wordt 
het parkeren voor het halen en 
brengen van pensionhonden 
aanvullend geregeld (aanpassen 
verbeelding, planregels en mo-
tivering onder verwijzing naar 
nieuw akoestisch onderzoek naar 
piekgeluiden).
Inzage: Het bestemmingsplan 
ligt met ingang van 24 maart 
2016 gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch en is te 
raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPBuitenge-
bied1-vg02).
Beroepsmogelijkheid: Belang-
hebbenden kunnen tegen het 
nieuwe vaststellingsbesluit bin-
nen de termijn van terinzageleg-
ging beroep instellen bij de afde-
ling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. 

Het beroep kan alleen worden 
gericht tegen de daadwerkelijke 
inhoud van het reparatiebesluit. 
Degene die beroep heeft inge-
steld, kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzitter van genoemde 
afdeling.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur

De volgende melding als be-
doeld in artikel 10.52 van de Wet 
milieu beheer is ingekomen:
-  Theo Pouw B.V. heeft een mel-

ding op grond van het Besluit 
mobiel breken van bouw- en 
sloopafval ingediend. De mel-
ding richt zich op het breken van 
in totaal 5.000 ton steenachtige 
materialen op het adres Kanaal-
dijk Noord 44 (N279-depot) 5, 
5473 KW Heeswijk-Dinther. De 
melding is geldig van 4 maart 
2016 tot uiterlijk 4 juni 2016 en 
geldt in deze periode geduren-
de ten hoogste vijf werkdagen. 
De verwachte startdatum is 29 
maart 2016. De bronsterkte 
mobiele breker is 119 dB(A).
Tegen deze melding kan geen 
bezwaar worden gemaakt.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Nistelrode
-  Heibloem 2

Kappen zomereik (slechte 
kwaliteit)
Datum ontvangst: 11-03-2016

Heeswijk-Dinther
-  Sectie E nummer 2647

Gestuurde boring onder Zuid 
Willemsvaart
Datum ontvangst: 16-03-2016

-  De Bleken 2b
Aanbouwen overkapping
Datum ontvangst: 17-03-2016

Heesch
-  Wijststraat 15

Bouwen woning
Datum ontvangst: 17-03-2016

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
-  Windwijzer ong.

Bouwen woning
Verzenddatum: 15-03-2016

Heeswijk-Dinther
-  Galgenberg 2

Oprichten loods
Verzenddatum: 17-03-2016

-  Plein 1969 nr.13
Plaatsen handelsreclame
Verzenddatum: 17-03-2016

Heesch
-  Bosschebaan 114

Verplaatsen reclamezuil en 
plaatsen drie vlaggenmasten
Verzenddatum: 17-03-2016

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

Tijdelijke Vergunning
Vorstenbosch
-  Dorpsrand 44

Tijdelijk woonunit plaatsen en 
bewonen
Verzenddatum: 17-03-2016

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

Besluiten
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met zes weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Kilsdonkseweg 9

Kleinschalige Bed & Breakfast
Verzenddatum: 16-03-2016

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
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“Bij projecten krijg je vaak te ma-
ken met uitdagingen die niet ge-
pland of voorzien zijn. 
Met onze ervaring weten we 
hiermee om te gaan. Door vroeg-
tijdig mee te denken met onze 
opdrachtgevers en hun ambities 
te vertalen in een daadkrachtige 
aanpak leveren we het gewenste 
resultaat met de benodigde kwa-
liteit, binnen de gestelde tijd.”

Ploegam kreeg de opdracht ge-
gund om de zuidelijke ontslui-

tingsweg van Heeswijk-Dinther 
naar de N279 langs de Zuidwil-
lemsvaart te realiseren. De nieu-
we weg moet uiterlijk in decem-
ber 2016 worden opgeleverd, 
dan gaat deze open voor het ver-
keer. Gelijktijdig met dit project 
realiseert Ploegam in deze regio 
ook de werken ‘Capaciteitsver-
groting N279 ‘s-Hertogenbosch/
Veghel’ en aanleg diverse fases 
Dynamisch Beekdal.

In het project Capaciteitsvergro-
ting N279 wordt veiligheid en 
doorstroming van het wegver-
keer sterk verbeterd. Dit door de 
aansluiting van de rijksweg A2 
’s-Hertogenbosch tot en met de 
aansluiting rijksweg A50 Veghel 
te verbreden van 2x1 naar 2x2 
rijstroken. 

evenwijdig aan dit werkge-

bied ligt deels een beekdal, 
het stroomgebied van de Aa. 
Door kanaliseren van de beek 
in de jaren ’30 zijn veel natuur-
waarden verloren gegaan. Met 
de aanleg van het Dynamisch 
Beekdal wordt wateroverlast in 
’s-Hertogenbosch voorkomen en 

verbeteren de verloren gegane 
natuurwaarden van het opper-
vlaktewater.
Door een slimme fasering van 
deze werken is het mogelijk 
het milieu en de omgeving mi-
nimaal te belasten. Zo worden 
materiaalstromen zorgvuldig 

gepland, waar mogelijk worden 
vrijkomende materialen herschikt 
binnen de werken. een integra-
le aanpak van de werken borgt 
een goede doorstroming van het 
wegverkeer en het bereikbaar 
blijven van aanliggende dorpen 
gedurende de uitvoering.

ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther zuid en LoG Hazelbergsebroek

Het verkeer van bedrijventerrein 
retsel en het LOG kan straks via 
deze nieuwe weg meteen naar 
de N279, waarmee ook de pro-
vincie nu druk aan het werk is. 

Het grote vrachtverkeer hoeft 
dan niet meer door het dorp. De 
verkeersoverlast in de kom van 
het dorp vermindert hierdoor 
aanzienlijk en dat komt de vei-

ligheid en leefbaarheid zeker ten 
goede.

Het project is door middel van 
een D&C contract (design en 
construct) in de markt gezet. 
De inschrijvers konden scoren op 
twee punten: duurzaamheid en 
voor het ontwerp van de brug 
over de Aa. Aannemer Ploegam 
scoorde het hoogst op prijs/

kwaliteit en kreeg de opdracht. 
een van de eisen in dit contract 
was uitvoering te geven aan so-
cial-return. 
De gemeente heeft duurzaam-
heid hoog in het vaandel. er 
komt een bijzondere windboom 
die zelf zijn energie opwekt om 
de verlichting van onder ande-
re de rotonde te laten branden. 
Ook de aan- en afvoer van ma-

terialen is zodanig geregeld dat 
er minimale verkeersbewegin-
gen nodig zijn, wat beter is voor 
het milieu. 

De planning is zodanig dat de 
doorgang van het verkeer tij-
dens de werkzaamheden ge-
garandeerd is door middel van 
by-passes bij de aanleg van de 
rotondes. We proberen in ieder 
geval de overlast voor omwo-
nenden en betrokkenen zoveel 
mogelijk te beperken.
Dit project is mede mogelijk ge-
maakt met subsidie van maxi-

maal 2 miljoen euro van de 
provincie Noord-Brabant. Zij 
stonden vanaf het begin achter 
dit plan en dankzij een goede 
samenwerking worden de tra-
jecten van de Ontsluitingsweg 
en de N279 nu bijna gelijktijdig 
uitgevoerd. De totale kosten van 
het project worden geraamd op 
€ 5.850.000,-. De Ontsluitings-
weg Heeswijk – Dinther moet 1 
december 2016 open zijn voor 
het verkeer.   

rien Wijdeven
wethouder verkeer en mobiliteit

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de Ontsluitingsweg in Heeswijk-Dinther Zuid en het LOG 
(Landbouwontwikkelingsgebied) Hazelbergsebroek. Een lang traject, gestart in 2004 en met veel over-
leg en aanpassingen nu klaar om uit te voeren. Volgens wethouder Rien Wijdeven is het plan tot stand 
gekomen via een zorgvuldig proces, waarbij in alle projectfases de inwoners betrokken zijn. 

Laden dumper voor herschikking 
vrijkomende grond binnen het werk

over ploegam
Ploegam is een solide, innoverend en milieubewust familiebedrijf 
dat al meer dan 28 jaar een begrip is in Vinkel en ver daarbuiten. 

Nieuwe brug over de Aa

Oude en nieuwe parallelweg
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Het opwekken van duurzame 
energie door middel van de wind-
boom is een attractief schouw-
spel en belooft zo een impuls te 
geven aan de algehele (publieke) 
bewustwording om toch vooral 
duurzame energie voort te bren-
gen en te gebruiken.

De werking van de windboom 
wordt momenteel in Frankrijk op 
diverse locaties aangetoond. 
Via de 72 boomblaadjesvormi-
ge windturbines die om hun tak 
(as) draaien produceert de wind-
boom energie. De staalconstruc-
tie reikt tot een hoogte van 11 m 
hoog, is maximaal 8 m breed en 
weegt in totaal 4 ton. De boom 
is in wezen een windmolen. 
Door de molen het uiterlijk van 
een boom mee te geven, lijkt het 
waarschijnlijker dat deze zich ook 
in het dorp gaat wortelen. 

Pluspunt voor de werking in de 
bebouwde omgeving is boven-
dien, dat de boom specifiek is 
ontworpen voor energieopwek-
king bij lage windsnelheden. 
Het opgewekte vermogen wordt 
rechtstreeks op het stroomnet 
geleverd. Hiermee is sprake van 
een positieve energiebalans.

 

Planning  
Om de voortgang in de tijd te beheersen is een overall planning opgesteld. Gedurende het werk wordt  
deze actueel gehouden. In onderstaande tabel zijn de doorlooptijden van de werkzaamheden per locatie 
weergegeven. Conform opdracht gaat de nieuwe weg in december 2016 open voor het verkeer.  
 
LOG ontsluitingsweg 
Heeswijk Dinther zuid 

2016 
Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

                        
Rotonde Laag-
Beugt                       
Kruispunt 
Boterweg                       

Brug over de Aa                       

Rotonde Laverdonk                       

                        

  In uitvoering                 

  Gereed                   

                        
Tabel 1. Planning werkzaamheden 
 
 

Verkeersmaatregelen rotonde Laag Beugt

Verkeersmaatregelen rotonde Laverdonk

informatie
Er is wekelijks een inloopuurtje met de aannemer op donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur in de keet nabij straalbedrijf Ploegmakers, 
Laag Beugt 3.
Calamiteitennummer: 06-23 01 19 31 (Sjef Timmermans)

De duurzaamheidsambities van 
Ploegam zijn gericht op het 
zorgvuldig omgaan met grond-
stoffen en materialen. Zij ma-
ken zoveel mogelijk gebruik van 
hernieuwbare of gerecyclede 
grondstoffen en materialen uit 
de directe omgeving van de pro-

jectlocaties. Daarnaast richten ze 
zich op het verminderen van het 
brandstofverbruik voor trans-
port, het uitvoerend materieel 
en overig vervoer. 
In het kader van deze ambities 
is Ploegam al gecertificeerd op 
trede 5 (hoogste niveau) van 

de CO2-prestatieladder. De 
CO2-Prestatieladder is een in-
strument dat bedrijven helpt bij 
het reduceren van CO2-emis-
sies binnen de bedrijfsvoering, in 
projecten én in de keten en het 
efficiënt gebruik van materialen 
en duurzame energie. 

Duurzaamheid

Windboom 
Bij de aanbesteding van dit werk heeft de gemeente Bernheze haar voorkeur nadrukkelijk uitgesproken 
voor zichtbaarheid en herkenbaarheid van de toe te passen duurzaamheidsmaatregelen op het werk. 
Met de nog niet eerder in Nederland toegepaste WINDBOOM, welke op de rotonde aan de Laverdonk 
wordt gerealiseerd, introduceert Ploegam een absolute blikvanger. 

planning 
Hieronder vindt u een planning van de werkzaamheden. Gedurende het werk wordt deze actueel gehouden. 

Het verkeer nabij Laag Beugt kan 
doorgang blijven vinden door de 
aanleg van een tijdelijke bypass. 
Deze bypass komt aan de zuid-
zijde van de huidige weg (nabij 
dierenkliniek). 
De rotonde wordt aan de noord-
zijde van de bypass gerealiseerd. 
De verkeersmaatregelen zijn tij-
dens de gehele uitvoeringstijd 
van deze rotonde van kracht.

Het verkeer nabij Laverdonk kan 
doorgang blijven vinden door de 
aanleg van een tijdelijke bypass. 
Deze bypass wordt aangelegd 
aan de zuidzijde van de huidige 
weg en sluit aan op de nieuwe 
parallelweg van de N279. De ro-
tonde wordt aan de noordzijde 
van de bypass gerealiseerd. De 
verkeersmaatregelen zullen de 
gehele uitvoeringstijd van deze 
rotonde van kracht zijn.

Verkeersmaatregelen 
(overlast voor de bewoners/ omwonenden)

Waar gewerkt wordt ontstaat hinder, verkeershinder of overlast 
voor de omwonenden. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken 
worden de volgende maatregelen toegepast in het werk.

‘Ontsluitingsweg Heeswijk-
Dinther Zuid, LOG Hazelberg-
sebroek’ maakt onderdeel uit 
van de herinrichting van het 
platteland, ook wel reconstructie 
genoemd. Op tal van plaatsen 
komen nieuwe natuurgebieden 
tot stand, krijgen rivieren de 

ruimte, blijven dorpen leefbaar 
en kan landbouw zich ontwikke-
len op duurzame locaties. Samen 
dragen alle projecten bij aan een 
vital, mooi en schoon platteland 
voor alle inwoners en recrean-
ten. Aan de uitvoering werken 
overheden, maatschappelijke or-
ganisaties en particulieren, onder 
regie van provincie Noord-Bra-
bant. In deze regio zijn zij ver-
enigd in de reconstructiecom-
missie Maas en Meierij.

Vitaal, mooi en schoon 
Brabants platteland

Windboom

Ontsluitingsweg 
Heeswijk-Dinther Zuid/
LOG Hazelbergsebroek
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Sociale woningbouw
Op basis hiervan brengen de cor-
poraties jaarlijks een bod uit, leg-
gen verantwoording af en stem-
men dit af met de gemeente en 
de huurdersvertegenwoordiging. 
Samen gaan ze aan de slag om 
de effecten te bereiken. De vijf 
thema’s:
A. sociale huurwoning: voldoen-

de beschikbaar en geschikt;

B. prettig thuis: zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen; 

C. woonlasten: betaalbaar en 
verdere verduurzaming wo-
ningen; 

D. woonomgeving: leefbare en 
veilige wijken en kernen; 

e. bijzondere doelgroepen: pas-
sende huisvesting en woon-
omgeving.

Ook in Bernheze
Het college heeft vorige week 
aangegeven dat er voor de soci-
ale woningbouw in Bernheze de 
komende jaren 350 sociale huur-
woningen worden gebouwd. 
Hiervan zijn 200 woningen be-
stemd voor reguliere woning-
zoekenden en 150 voor zoge-
naamde bijzondere doelgroepen, 
waaronder vergunninghouders 

en mensen die door omstandig-
heden in de knel zijn gekomen.

CDA Bernheze bewaakt in deze 
processen de belangen die we 
met zijn allen verzameld hebben. 
Zoals een verdeling over de ker-
nen naar mogelijkheden, geen 
drempels op financieel en/of be-
stuurlijk gebied, meer ruimte voor 
statushouders en woningzoeken-
den en het verzoek daarbij onze 
stakeholders te betrekken. 

Niet alleen voor nu, maar om in 
de toekomst ruimte te creëren 
voor onze jongeren en ouderen. 

CDA: Manifest ‘Geschikt en verant-
woord wonen’ kan ook in Bernheze  

BerNHeZe - Onlangs hebben huurdersvertegenwoordigers, gemeen-
te Oss, de woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland hun handte-
kening onder het volkshuisvestingsmanifest 2016 - 2020 gezet. Hierin 
staat wat deze partijen willen bereiken voor sociale woningbouw. Dat ook 
huurders aan tafel zaten en voor de afspraken tekenden, maakt het mani-
fest zeer bijzonder.

Lidy van der Valk & Jan Sengers, burgerleden CDA Bernheze

Nieuwe leden mogen een 
maand lang gratis gebruik ma-
ken van alle diensten die de bi-
bliotheek aanbiedt. Het gaat niet 
alleen om het lenen van boeken, 
tijdschriften, cd’s en dvd’s, maar 
ook om het lenen van e-books. 
Daarnaast krijgen leden korting 

op lezingen en cursussen en krij-
gen ze op vertoon van hun le-
nerspas korting of iets extra’s bij 
cultuuraanbieders in heel Neder-
land.
Nieuwe leden worden na de 
proefperiode gevraagd een jaar-
abonnement te nemen. Wan-
neer dit het geval is, krijgt het 
aanbrengende lid de cadeaubon 
van de Wereldwinkel. Alle voor-
waarden staan te lezen op de 
website www.nobb.nl. 
2016 is door organisaties in de 
boekenwereld uitgeroepen tot 
het Jaar van het Boek. Het hele 
jaar door zijn er activiteiten om 
het boek te promoten. Duidelijk 
wordt gemaakt dat boeken een 
grote rol spelen bij het vormen 
van onze cultuur en identiteit.

Ledenwerfactie 
bibliotheken noBB
Cadeaubon voor aanbrengen nieuw lid

BerNHeZe - In het kader van het Jaar van het Boek houden de bi-
bliotheken van de NOBB in april een speciale ledenwerfactie. Wie 
als lid van de bibliotheek in die maand een nieuw lid aanbrengt, 
ontvangt een cadeaubon van de Wereldwinkel ter waarde van € 5,-.

Vollenhoven Exploitatie B.V. zoekt voor haar tankstations 
in Nuenen, Sint-Oedenrode en Nistelrode kandidaten voor 
onderstaande functies:

Supervisor Carwash
Voor onze servicestations in Nuenen, Sint-Oedenro-
de en Nistelrode zoeken wij een Supervisor Carwash 
(fulltime op week- en weekenddagen). Je bent ver-
antwoordelijk voor het optimaal functioneren van 
de faciliteiten op de carwashparken van 3 locaties. 
Je houdt toezicht, geeft leiding aan een aantal voor-
wassers, pleegt eenvoudig onderhoud en verhelpt 
storingen. Je bent servicegericht, beschikt over tech-
nisch inzicht en leidinggevende capaciteiten. Interes-
se in deze afwisselende functie? Ga naar vacatures.
vollenhovenolie.nl en reageer online.

Medewerker Carwash
Op onze servicestations in Nuenen en Nistelrode 
hebben wij nog mogelijkheden voor Carwash Mede-
werkers. Je biedt onze klanten extra service door hun 
auto voor te wassen voordat deze de wasmachine in 
gaat. Dit omvat het reinigen van zwaar bevuilde de-
len zoals velgen, spiegels en spoilers. De werktijden 
zijn overdag in het weekend, dus ideaal als bijbaan 
naast school of studie. Er geldt een minimum leeftijd 
van 17 jaar. Interesse in deze functie met goede ver-
diensten? Ga naar vacatures.vollenhovenolie.nl en 
reageer online.

Het lijkt erop dat de provincie tot 
de conclusie komt, dat er voor 
Heesch West geen plaats is. er 
zijn al genoeg bedrijventerreinen 
in Brabant voorhanden.

De gedeputeerde wil zelf geen 
zwarte Piet krijgen en gaat bin-
nenkort met Oss, Den Bosch en 
Bernheze om tafel, zodat deze 
gemeenten zelf hun conclusies 
trekken en hun verlies nemen. en 

dat laatste, daar gaat het natuur-
lijk om.
In de jaren voordat de gemeen-
schappelijk regeling Heesch West 
tot stand kwam, zijn er - door 
onder andere D66 - kritische vra-
gen gesteld over de behoefte aan 
dit terrein. Ons werd telkens ver-
zekerd dat die behoefte er was.
Nu de gronden zijn aangekocht, 
is het voor de betrokken gemeen-
ten te hopen dat de provincie de 

aanleg van het bedrijventerrein 
alsnog mogelijk maakt. Zo niet, 
dan zijn er voor niets veel kosten 
gemaakt. een vervelende zaak.
Mocht het zo lopen, dan kijkt 
D66 wel vooruit. Bijvoorbeeld 
door het college te vragen de 
motie tot aanleg van zonnepane-
len op een deel van Heesch West 
uit de la te halen en uit te voeren.

www.Bernheze.D66.nl.

D66: De onzekerheid over bedrijven-
terrein Heesch West

BerNHeZe - Toen begin vorig jaar het bericht naar buiten kwam dat er twijfel 
was over de aanleg van het bedrijventerrein op Heesch West, zou dat niet 
op waarheid berusten. De toenmalige gedeputeerde verzekerde de gemeente 
Bernheze dat de ontwikkeling op Heesch West niet ter discussie stond. Nu er 
dit weekend wederom getwijfeld wordt of het bedrijventerrein er komt, kun 
je je afvragen of de betrokken gemeenten niet met een kluitje in het riet zijn 
gestuurd. Dat zou een slechte zaak zijn.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier 
en natuur in de Maashorst

Deze 
week 
in uw 

brievenbus
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informatie voor de kernen

Geldzaken regelen
op uw eigen manier

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Huizen bouwen
De motie, aangenomen op 18 fe-
bruari, gaat uit van extra capaci-
teit voor woningzoekenden. We 
praten dan over mensen die al 
jarenlang op wachtlijsten staan. 
Het gemeentelijk woningbouw-
programma gaat uit van 600 
woningen voor de periode 2016 
t/m 2020. Dit past ook binnen 
de provinciale woningbehoefte-
prognose. Het is redelijk om voor 
genoemde motie daarnaast uit te 
gaan van een extra taakstelling. 
Het college heeft het aantal van 

75 statushouders voor de jaren 
2016, 2017 en 2018 genoemd. 
Dus in totaal huisvesting voor 
225 statushouders, boven op 
de reguliere taakstelling. Dat is 
precies wat het plan B van de SP 
Bernheze behelsde. Zorgen dat 
statushouders snel een regulier 
huis hebben, zodat ze kunnen in-
tegreren in de samenleving. Het 
mes snijdt zo aan twee kanten. 
De SP ziet in het proces duidelijk 
onderscheid in de verschillende 
fasen en de mate van betrokken-
heid van stakeholders (woning-

bouwcorporaties, dorpsraden, 
kerncommissie, burgerinitiatief, 
en andere) in die fasen. De in-
tegratie in de samenleving is na-
melijk een coproductie van alle 
betrokken partijen. Hierin loopt 
Bernheze voor in Nederland, 
door uitvoering van de voorstel-
len van 18 februari. Mensen met 
een verblijfsstatus hoeven zo niet 
onnodig lang ‘opgehokt’ te wor-
den in AZC’s. De reguliere capa-
citeit van de aanwezige AZC’s is 
dan ook ruim voldoende als sta-
tushouders sneller uitstromen.

SP: Extra woningbouw voor Bernheze

BerNHeZe - Bernheze gaat extra sociale huurwoningen bouwen. Een ja-
renlange wens van de SP Bernheze gaat in vervulling. Deze woningen 
zijn bedoeld voor woningzoekenden uit Bernheze en voor statushouders. 
Dat was zo bij meerderheid besloten in de gemeenteraadsvergadering van 
donderdag 18 februari.

Cor van Erp, SP Fractievoorzitter

De nieuwe ontsluitingsweg moet 
er mede voor gaan zorgen, dat het 
centrum van Heeswijk-Dinther 
weer een plek wordt waar dorps-
bewoners graag vertoeven. Niet 
langer een thuis voor grote aan-
tallen vrachtwagens, maar een 
thuis voor de Heeswijkse en de 
Dinthernaar. 

Daarvoor is meer nodig dan en-
kel het aanleggen van een nieu-
we ontsluitingsweg. Het is een 
mooi begin, maar nog zeker geen 

reden tot stilzitten. Wat Progres-
sief Bernheze betreft, pakken we 
dan ook door. Niet praten over 
wie de lintjes gaat doorknip-
pen, maar praten over hoe we 
Heeswijk-Dinther weer een echt 
dorpshart gaan geven.

een dorpshart waar mensen op 
een fatsoenlijke manier kunnen 
komen. Dus een dorpshart waar 
mensen niet bang hoeven te zijn 
om te struikelen over hobbelige 
paden. een plek waar mensen 

naartoe durven te fietsen, zon-
der angst om door vrachtwagens 
aangereden te worden. een plek 
waar we fietsers en wandelaars 
wat meer ruimte moeten geven 
en het overige verkeer wat min-
der. Want een dorpshart, dat is 
vooral van en voor de mensen. 

Maar, zoals bij elk ‘thuis’, bepa-
len de inwoners wat ons betreft, 
(mede) hoe het ingericht wordt. 
Hebt u ideeën? Verras ons! 
J.jansen@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Gezocht: hart voor dorp

BerNHeZe - Het gaat eindelijk gebeuren: binnen afzienbare tijd gaat de eer-
ste schop de grond in voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor 
Heeswijk-Dinther. Een project waar Progressief Bernheze zich jarenlang voor 
heeft ingespannen en waar - mede dankzij onze inzet - de afgelopen jaren 
flink schot in is gekomen. 

Jesse Jansen 

Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska
Soulmate
Copenhagen de luxe
Moment by Moment

Osi
Un leaded
Platino
I love Candies
Follie Di Garbo
No-Na
Eva Kayan
Colette Sol
Amor

Stardust avenue
JuFFrouw Jansen
House of soul

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

De merken

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435
www.autobedrijfhurkmans.nl

5x Kia Picanto Bouwjaar vanaf 2008, div. uitvoeringen v/a € 4.900,00
6x Kia Rio Bouwjaar vanaf 2011, div. uitvoeringen v/a € 8.925,00
3x Kia Venga Bouwjaar vanaf 2010, div. uitvoeringen, 
 ook automaat v/a € 11.425,00
5x Kia Sportage Bouwjaar vanaf 2010, div. uitvoeringen v/a € 12.500,00
3x Volkswagen Golf Bouwjaar vanaf 2008, div. uitvoeringen, 
 ook automaat v/a € 11.925,00
Mini 1.6 One Salt Bouwjaar 2005, 91.156 km, zwart metallic  € 6.745,00
Mini 1.6 Cabrio Bouwjaar 2010, 27.223 km, Cooper Chilli uitvoering
   € 18.945,00
Opel Agila 1.0 Bouwjaar 2012, 77.008 km, inclusief navigatie € 6.925,00
Opel Corsa 1.4 AUT. Bouwjaar 2010, 39.000 km, 111 Edition met 5 deuren
   € 10.700,00
Volkswagen Up! Bouwjaar 2013, 60.342 km, Move met 5 deuren en airco
   € 8.325,00

    Een greep uit onze voorraad occasions:

2e paasdag geopend vanaf 11.00 uur

10  MeerMaashorst

GONNIE VERSTEEG - Uden
Ik ben een  van de vaste medewerkers van Natuurcentrum De 
Maashorst. Sinds vijf jaar werk ik hier. Voorheen werkte ik in de 
zorg en ik woon al 30 jaar in Uden. Ik heb altijd al veel affi  ni-
teit met natuur gehad en wandel al vele jaren op de Maashorst. 
Sinds twee jaar ben ik ook natuurgids. 
Vanuit het natuurcentrum werken wij graag samen met ande-
re deelnemers op de Maashorst en hebben wij een belangrijke 
taak in het delen van informatie. Ik vind het dan ook erg leuk nu 
deel uit te maken van de redactie van de Meer Maashorst. Want 
samen zijn we Meer!  

FRANK JANSEN - Oss
Eigenaar/initiatiefnemer 
@Paulus (vml Pauluskerk in Oss)
Ik zet me in voor Meer Maashorst om-
dat dit initiatief met vereende krachten 
een succes moet worden.
De Maashorst is een gebied dat meer 
waardering verdiend! Een ongelofelijk 
mooi gebied met veel ongekende ‘pa-
rels’, waar iedereen ooit eens geweest 
moet zijn.

EVEN VOORSTELLEN

Een wandelroute door het stadje en een fi etsroute in het buitengebied 
van Ravenstein, jaarlijks aangekleed met een selectie uit de mooiste 
Nederlandstalige gedichten. Ieder jaar rond een nieuw thema. U bent 
van harte welkom bij het openingsprogramma. Een sfeervolle middag 
met gastsprekers, gedichten en muziek. Kijk op onze website voor 
nadere informatie rondom het programma en voor verkooppunten van 
de wandelroute- en de fi etsroutekaart. Info: www.cultuurravenstein.nl.

Ravenstein - Zaterdag 2 april 
Garnizoenskerk (NH-kerk)
Aanvang: 15.00 uur

De wandeling wordt begeleid door een gids van NBL bosprojecten die 
het gebied door en door kent doordat hij hier zelf tijdens zijn kinderjaren 
zelf véél gestruind heeft. Hij zal u vol overgave vertellen over de 
kenmerken en geschiedenis van het gebied. Als we geluk hebben zien 
we de reeën of de andere dieren die overdag verschuild blijven. 
We starten bij Terras Effe zitte, Dr. Baptiststraat 41 in Megen. 
Inschrijving via info@terraseffezitte.nl.

Megen - Zondag 3 april 
Terras Effe Zitte
Aanvang: 9.00 uur

KORT NIEUWS
Award voor Hotel Arrows
UDEN - Hotel Arrows aan de Sint Janstraat in Uden is door boe-
kingswebsite HotelSpecials.nl uitgeroepen tot meest klantvrien-
delijke hotel van Nederland. Dat blijkt uit de beoordelingen van 
gasten die in 2015 bij Hotel Arrows zijn verbleven.

Kim Stoff elen van HotelSpecials.nl heeft de award inmiddels per-
soonlijk uitgereikt aan Bob en Jill Pijls van Hotel Arrows. “Wij zijn trots 
dat we deze prijs hebben ontvangen en gaan er dit jaar weer alles 
aan doen om onze gasten opnieuw tevreden te stellen.” Het fami-
liebedrijf is opgericht in 1979. De Hotel Awards worden ieder jaar 
uitgereikt door HotelSpecials.nl. Op dit moment staan 1340 hotels 
ingeschreven op de boekingswebsite.

Bewegen, 
     Bewezen
 Gezond
Een symposium over het 
e� ect van bewegen en 
hardlopen op je gezondheid 

Stap voor stap…
• beter hardlopen
• werken aan je gezondheid

woensdag 

13 april 2016

19.00-22.00 
uur

Running Team Bernheze organiseert dit symposium in CC De Pas in Heesch. 
Aanmelden: symposiumroparun@gmail.com. De kosten  € 5,- p.p. Deze inkomsten 
komen geheel ten goede aan  stichting Roparun Palliatieve Zorg.

Meer Maashorst wordt iedere maand gemaakt door een 
groep vrijwilligers. Zij stellen zich in deze rubriek voor. 

Aanmelden: 
0412-612713 of 
email@lipsgroen.nl

Meer informatie: 
www.lipsgroen.nl

ontwerp - aanleg - onderhoud

www.lipsgroen.nl
Weijen 77 - 5388 HM Nistelrode - 0412 - 61 27 13

Tuinschetsdag
ZATERDAG 9 APRIL
10.00-14.00 UUR

Tuinschetsdag
ZATERDAG 9 APRIL
10.00-14.00 UUR

Erfvogelproject
LANDERD - De Maashorstboeren starten, in samenwerking met 
Brabants Landschap, ZLTO Landerd en anderen, met een Erfvo-
gelproject.

Het Erfvogelproject Maashorstboeren 2016 richt zich op het creë-
ren van betere omstandigheden voor erfvogels (nestgelegenheid en 
voedsel).  Het streven is circa 50 deelnemers (boeren en particulieren 
met grond (erf)) in Landerd die mee gaan doen.
Er is een breed scala aan maatregelen mogelijk. Bedrijven kunnen 
aanvragen voor een aanplant ter verbetering van het erfvogelbiotoop. 
Maar ook het ophangen en monitoren van uilenkasten, maatregelen 
ter verbetering voor de zwaluw, vleermuizen zijn mogelijk. Het project 
dient dit jaar uitgevoerd te worden, maar kan tot halfweg volgend jaar 
afgewerkt worden. Ook kleine aanvragen zijn mogelijk. 
De gemeente Landerd doet ook een bijdrage. Hier kunnen maatre-
gelen mee worden betaald die net buiten de subsidievoorwaarden 
van andere regelingen vallen. Bijvoorbeeld het plaatsen nestkasten of 
van een bankje. In de volgende jaren hopen de Maashorstboeren het 
project uit te breiden naar de andere Maashorstgemeenten. 
Meer informatie: Annie Martens 06-54273401.

Zondagochtend 
Struinwandeling

Presentatie 
Poëzieroutes 2016
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MOOIBERNHEZERTJES

GevraaGd

oUde/kaPotte 
moBieLtJeS voor 
StG. oPkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

van Harte WeLkom
nieUWe Leden
Meisjes, jongens, dames, heren.
Het gilde bestaat 25 jaar.
Groot feest op 9 en 10 juli.
Wij verwelkomen nieuwe leden. 
Meld u aan. Bezoek ons eens.
Kom een kijkje nemen op de
GILDeNHOF. Tot Pasen elke
zondagmorgen. en na Pasen
welkom op donderdagavond.
St. Antonius Abt St. Catharina
Hoge Akkers 1 Nistelrode.

te kooP

WoonHUiS met 
BedriJfSrUimte 
van 300 of 400 m2 of
alleen de bedrijfsruimte op 
1200m2 grond (eventueel ook te 
huur).
Heesch info: 0412-452582.

nieUWe deSSo-
taPiJtteGeLS 
in allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

daGeLiJkS verSe tULPen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

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

aanGeBoden

PaaSmarkt 2e PaaSdaG 
raadhuisstraat. 
Heeswijk-Dinther. Springkussen 
en schmincken van 12-14. 
Gratis intree t/m 12 jaar. 
Overdekt terras. 
Kramen 06-11850219.

een avondJe Uit bij de 

schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

PediCUre 
HeeSWiJk-dintHer
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, 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.

PediCUre niSteLrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

kaPteiJnS PartYverHUUr 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

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

meditatieavonden 
in HeeSCH
Dinsdag 5- 19 april en 3- 17- 31 
mei van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor informatie en of 
aanmelden 0412-453718 of
info@gerryvanherpen.nl.

BiJeenkomSten voor 
kinderen in HeeSCH
van 6 tot 10 Jaar
Helemaal jezelf zijn.
Leer omgaan met 
hooggevoeligheid,
onzekerheid, boosheid en 
‘stress’. Start woensdagmiddag 
13 april van 15.00 tot 16.30 uur.
Voor informatie en of 
aanmelden 0412 453718 of
info@gerryvanherpen.nl.

te HUUr

aPPartement
Laar 57C Nistelrode
2de verd. lift, berging
hal, woon-/eetkamer,
Siematic keuken, toilet
badkamer met bad.
Voorkeur voor vrouw 35+

Zeer veilig wonen.
Geen dieren/vogels.
huur € 610,-/maand
info: istehuur@gmail.com
06-23645085.

Uniek aanBod
Apotheek aan Laar 53 te 
Nistelrode. Vanwege verhuizing 
van de apotheek komt deze 
fraaie ruimte beschikbaar. 
Geschikt voor de meest 
uiteenlopende doeleinden. 
Voorzien van veel faciliteiten. 
Geluid geïsoleerd plafond, 
T.L. verlichting, automatisch 
toegangsdeur, aanlever-
toegang, C.V., kantoren, Airco, 
werkruimtes, marmoleum 
vloerbedekking, kantoren, 
kantine, alarminstallatie. Direct 
operationeel.
Zeer schappelijke huurcondities.
Inlichtingen: istehuur@gmail.com  
Tel: 06-23645085.

CUrSUS

reanimeren 
kUnt U Leren!
In één avond, met AeD 
bediening. In groepjes van 3 tot 
6 personen. Ook voor cursussen 
eHBO en eHBO bij Kinderen
www.aed-thuis.nl
Gersteveld 6 Heeswijk-Dinther
Info: 0413-291070.

interPUnCtie: 
CUrSUS aSSertiviteit 
te Veghel, 6 dinsdagavonden 
voor € 245,-.
Start in april 2016: 
info@interpunctie.nl of 
0413-310795.

GeZoCHt

FysioCentrum Heesch zoekt een 
HUiSHoUdeLiJke HULP 
voor 18 uur per week.
Werktijden in de vroege ochtend 
of in de avond. Interesse? 
Bel mevrouw Koelman, 
0412-457067.

PerSoneeL

Voor ons callcenter zijn wij op 
zoek naar 
nieUWe CoLLeGa’S.
Wij bieden flexibele werktijden.
Voor meer informatie Logic-Call 
rosmalen 073-5286700.

WiLt U een ZoekertJe PLaatSen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

 
  

Zoek de volgende woorden:
PAAS, PAASEI, LENTE, TULP, NARCIS, SCHOONMAAK, BLOEM, 
VLINDER, KUIKEN, GRAS, TERRAS, BUITEN

WooRDzoEKER

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

ooGcontact

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

Oplossing
vorige week:

Willeke rijkers
uit Nistelrode

Winnaar:
Truus Hoogerdijk
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

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

Hoeft niet, als je van tevoren al weet hoeveel  
je kunt besteden. Dus kom vóór 2 april bij ons langs  
en wij kijken samen met  jullie wat de financiële  
mogelijkheden zijn.

blijven huizen 
op de open huizen route
voor jullie gesloten?

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier 
en natuur in de Maashorst

Deze 
week 
in uw 

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

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 21 maart t/m zondag 27 maart 2016. Week 12. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

15.00*

Per ticket

* excl. 1,50 administratiekosten

KOOP NU JE TICKETS! MEER INFORMATIE VIND JE OP COOP.NL/COOPINCONCERT

KOOP NU JE TICKETS! MEER INFORMATIE VIND JE OP COOP.NL/COOPINCONCERT

OP = OP

Heeswijk-Dinther

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 21 maart t/m zondag 27 maart 2016. Week 12. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

PER 100 GRAM

Beenham
honing-mosterd 
kaas-spek of naturel
per kilo 5.90 0.59

0.99

Amstel pils of radler  
krat 24 flesjes pils à 300 ml of 3 multipacks rad-
ler 6 blikken à 330 ml  

max. 4 kratten per klant

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

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

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

8.99
13.79

13.17

Coop luxe notenstol  
doos 750 gram  

Amstel pils of radler
krat 24 flesjes pils à 300 ml of 3 multipacks rad-
ler 6 blikken à 330 ml

2.49
4.99

50% KORTING

Heerl ijk met 
amandelspijsvull ing!  

Senseo of Douwe Egberts 
aroma rood koffiepads  
2 zakken à 36 pads naar keuze  

Senseo of Douwe Egberts Senseo of Douwe Egberts 6.49
8.78

8.18

2 ZAKKEN

Heesch Koi opent winkel aan 
de Molenstraat

De nieuwe aanwinsten van de 
laatste reis naar Japan waren te 
bezichtigen, maar ook werd trots 
het ‘eigen’ voerlabel HKS, Hee-
sch Koi Select, gepresenteerd. 

Dennis: “Dit is geen budgetvoer, 
maar een mix van kwalitatief koi-
voer. Diverse merken gemixt, zo-
dat uw koi het hele jaar door het 
juiste voer tot zich krijgt.” 

Voor alle Koi-liefhebbers de 
moeite waard om eens een kijkje 
te gaan nemen. 
 
www.heeschkoi.nl

HeeSCH - Na 22 jaar als hobby en 1,5 jaar een online shop te hebben, gaat Dennis de grote stap maken 
met, zoals hij het zelf noemt; ‘n eigen winkel. Onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers 
erbij, kwamen de vele belangstellenden kijken naar de winkel van Heesch Koi, aan de Molenstraat 32. 

Dennis vertelt gepassioneerd in zijn nieuwe winkelDennis vertelt gepassioneerd in zijn nieuwe winkel

er is de mogelijkheid om een 
kraam te huren voor braderie of 
een plaats te reserveren voor de 
kofferbakverkoop. Onze jaarlijk-
se braderie/voorjaarsmarkt is een 
van de eerste in de regio van het 
nieuwe seizoen. Samen met de 
diverse bezienswaardigheden, 
het kapellenfestival, de kermis 
en gezellige terrasjes, is het een 
uitgelezen kans jouw artikelen te 
presenteren aan het publiek. Je 

kunt bij ons een kraam huren, 
compleet met zeil en klemmen 
voor het bedrag van € 20,-. 
Voor foodkramen gelden andere 
prijzen en afspraken. Mocht je 
zelf beschikken over een kraam, 
dan hanteren we de grondprijs 
van slechts € 2,50 per meter. 
Indien mogelijk, mag je de auto 
bij de kraam plaatsen en zelfs het 
gebruik van stroom is bespreek-
baar.

Kofferbakverkoop
Gescheiden van de braderie, is 
het mogelijk om jouw tweede-
handse goederen aan te bieden. 
Je betaalt dan alleen de grond-
prijs per meter, maar ook hier 
is het mogelijk een complete 
kraam te huren.  

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met onze 
marktmeester Willy Minten: 
wminten@ziggo.nl. 
Zie ook onze website 
www.vorstenbosch-paktuit.nl.
Via het emailadres van Willy 
Minten kun je je aanmelden. Na 
je aanmelding nemen wij con-
tact met je op.

Een gezellig gezinsuitje: 
Vorstenbosch pakt uit 2016
VOrSTeNBOSCH - Vorstenbosch pakt weer uit op zondag 8 mei 
2016 en bruist dan van de activiteiten. Het publiek vermaken met 
leuke bezienswaardigheden staat bij ons hoog in het vaandel. Ook 
voor de kinderen is er weer van alles te beleven. We streven ernaar 
om er een gezellig gezinsuitje van te maken.

EEN UITGELEzEN KANs 
JOUW ARTIKELEN 
TE pREsENTEREN 
AAN HET pUBLIEK
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NAAR DE FILM IN DE  

VETSTE BIOSCOOP VAN NL!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

WOENSDAG 23 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:45 16:00  

Zootropolis: 

13:30 16:00

Woezel en Pip: 

14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30  

  

The Revenant: 

19:45

Rokjesdag: 

15:45 20:00

London has Fallen: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:45

DONDERDAG 24 MAART 2016

Batman VS Superman 3D: 
19:45

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Rokjesdag: 

20:00

London has Fallen: 
20:00

VRIJDAG 25 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
16:00  

 

Zootropolis: 

16:00  
  

The Revenant: 

21:15

Rokjesdag: 

19:00 21:30

London has Fallen: 
19:00

The Divergent Series: Allegiant: 16:00 18:45 21:30

Batman VS Superman 3D: 
15:45 18:45 22:00

ZATERDAG 26 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
11:15 13:45 16:00 

Zootropolis: 

11:00 13:30 16:00

Woezel en Pip: 

11:15 14:00

Robinson Crusoe 3D: 
11:00 13:15   

The Revenant: 

21:15

Rokjesdag: 

19:00 21:30

London has Fallen: 
15:45 19:00

The Divergent Series: Allegiant: 18:45 21:30

Batman VS Superman 3D: 
15:30 18:45 22:00

€5,50

VROEGE

VOGELS!

van 26 maart t/m 28 maart  

alle films tot 12:00 uur:

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

ZONDAG 27 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
11:15 13:45 16:00 

Zootropolis: 

11:00 13:30 16:00

Woezel en Pip: 

11:15 14:00

Robinson Crusoe 3D: 
11:00 13:15   

The Revenant: 

21:15

Rokjesdag: 

19:00 21:30 

London has Fallen: 
15:45 19:00

The Divergent Series: Allegiant: 18:45 21:30

Batman VS Superman 3D: 
15:30 18:45 22:00

MAANDAG 28 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
11:15 13:45 16:00 

Zootropolis: 

11:00 13:30 16:00

Woezel en Pip: 

11:15 14:00

Robinson Crusoe 3D: 
11:00 13:15   

Rokjesdag: 

20:00 

London has Fallen: 
15:45 20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 
15:30 19:45

DINSDAG 29 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:45 16:00 

Zootropolis: 

13:30 16:00

Woezel en Pip: 

14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15  

  

Rokjesdag: 

20:00 

London has Fallen: 
15:45 20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 
15:30 19:45

WOENSDAG 30 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:45 16:00 

Zootropolis: 

13:30 16:00

Woezel en Pip: 

14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15  

 

Rokjesdag: 

20:00 

London has Fallen: 
15:45 20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 
15:30 19:45  

SCHOOLVRIJ

= BIOS OPEN!

DI. 29 & WOE. 30 MAART

VANAF 12.00 

UUR OPEN!

PASEN!
TIJDENS DE 

PAASDAGEN:

Tijden en films onder voorbehoud van wijzigingen
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Ca. 4.49
CA. 225 G

0.79
  PER STUK

0.99
  9 STUKS

1.39
  PER STUK

1.49
  2 KG

0.79
  700 G

3.99
  1.25 KG

1.89
  150 G

3.89
  750 G

275 g

3.99
500 g

4.99
Ca. 250 g

Ca. 5.49

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 24 T/M 27 MAART

TRIO SLA

GOURMET-
SCHOTEL*

GALIA 
MELOEN

PERSSINAASAPPELEN

CULINAIRE AARDAPPELEN

PAASBOLLETJES
Mini-broodjes 
gevuld met 
stukjes fruit, 
rozijnen en 
noten. 

LAMSBIEFSTUK*

Specialiteiten 
kaas*

Lamsrack* Zalmgratin*

PAASVLAAI*

Heerlijke roomvlaai, 
opgemaakt met 
slagroom en 
paasdecoraties.

Handnaaimachines vanuit het hele land
via Vorstenbosch naar tanzania

De naaimachines zijn grondig 
nagekeken en, waar nodig, ge-
repareerd. De goederen gaan via 
Burgh-Haamstede in de provincie 
Zeeland per schip naar Mom-
bassa in Kenia. Van daaruit gaat 
de lading per vrachtauto naar 
Mwanza in Tanzania, de thuis-

basis van broer Jan. De naaima-
chines worden gebruikt om naai-
cursussen aan vrouwen te geven. 
Daarna kunnen ze met deze naai-
machines ook de kost verdienen 
in naaiateliers of als thuiswerker. 
rini en Tini verzorgden al eerder 
grote transporten van goederen 

naar Afrika, de laatste was nu 
twee jaar geleden. Dankzij de 
steun van transportbedrijven en 
gulle gevers, kan het verschepen 
van de spullen bekostigd worden. 
Hiervoor hartelijk dank. 

Broer Jan Somers is dit jaar 50 jaar 
geleden naar Tanzania vertrokken 
als missiepater. Vlak voor kerst 
werd Jan getroffen door een lich-
te herseninfarct. Hij kwam naar 
Nederland en revalideert op dit 
moment in Heythuyzen.

Heb je nog een oude handnaai-
machine staan? Je bent welkom 
om deze in te leveren in de Kapel-
straat 7 in Vorstenbosch, 0413-
363129; de deur is altijd los!

VOrSTeNBOSCH - Wel 177 handnaaimachines, 16 fietsen, shirts van de Vorstenbossche Boys, een 
aantal rollators, een looprek en een rolstoel werden op zaterdagmorgen aan de Kapelstraat ingeladen 
in een grote vrachtwagen. Harrie, Rini en Tini Somers hebben deze goederen, afkomstig uit het hele 
land, in de afgelopen jaren ingezameld. Maar ook de dochter van Harrie heeft in Giethoorn een actie 
gehouden en hieruit zijn ook 35 handnaaimachines ingeleverd voor Tanzania.

presentatie nieuwe dirigent 
tijdens vriendenconcert
‘Friends for life’ door Harmonie Sint Servaes

Het ‘Friends for life’ vrienden-
concert belooft een gezellig 
concert met afwisselend het har-
monieorkest, onder leiding van 
Arian Deckers, en de slagwerk-
groep, onder leiding van Tonn 
van de Veerdonk. Laat u verras-
sen door het muzikale aanbod 
van Harmonie Sint Servaes.

Harmonie Sint Servaes heeft tij-
dens het nieuwjaarsconcert af-
scheid moeten nemen van eric 
Swiggers als dirigent van het 
harmonieorkest. De vereniging 
is enorm blij met de waardige 
opvolger: Adri Verhoeven uit 
Boxtel. Tijdens het ‘Friends for 
life’ vriendenconcert zal Adri na-
der voorgesteld worden en is er 

gelegenheid om kennis met hem 
te maken. De harmonie kijkt vol 
vertrouwen uit naar een prettige 
en muzikale samenwerking.
U bent van harte uitgenodigd 
het ‘Friends for life’ vrienden-
concert bij te wonen, kennis te 
maken met het harmonieorkest 
en de slagwerkgroep en te ge-
nieten van het afwisselende re-
pertoire. Naast alle vrienden en 
sponsoren, hoopt Harmonie Sint 
Servaes natuurlijk ook vele an-
dere belangstellenden te mogen 
begroeten. De vrijwilligers van 
Harmonie Sint Servaes zorgen 

voor een kopje koffie/thee en 
zelfgemaakt gebak, zodat u zich 
heerlijk kunt vermaken en kunt 
genieten van prachtige, met mu-
ziek gevulde ochtend.
De Muziekfabriek, het vereni-
gingsgebouw van Harmonie Sint 
Servaes aan de Abdijstraat 53 in 
Heeswijk-Dinther, opent de deu-
ren om 10.30 uur. Het concert 
begint om 11.00 uur. Toegang is 
gratis. 

Meer informatie 
www.st-servaes.nl of contact via 
secretaris@st-servaes.nl.

HeeSWIJK-DINTHer – Na de succesvolle promsconcerten in oktober 2015 en het sfeervolle nieuwjaars-
concert in januari 2016, organiseert Harmonie Sint Servaes op zondag 3 april 2016 een ‘Friends for life’ 
vriendenconcert. Met dit vriendenconcert wil Harmonie Sint Servaes haar waardering uitdrukken voor 
de belangrijke bijdrage die de vrienden en sponsoren leveren voor de vereniging. Met hun bijdrage on-
dersteunen zij het in stand houden van de harmonie en het bevorderen van haar functioneren. 

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd
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duurzaam bouwen

Marjan Minnesma loopt deze keer niet naar de klimaattop in Parijs, zoals onlangs in november, maar ze 
komt op 7 april naar Bernheze. Ze was tijdens die tocht dagelijks te zien op tv. Elke dag werd er verslag 
gedaan van ‘The Climate Miles’ naar Parijs. Dat was ook nodig, omdat daar ook door Nederland scherpe 
afspraken gemaakt moesten worden over ons klimaat van de toekomst. 

en Nederland heeft nogal wat in 
te halen. Marjan is directeur van 
Urgenda, een landelijke organisa-
tie voor duurzaamheid en innova-
tie. Daarnaast is Marjan voorzitter 
van de Duurzame energie Unie, 
waar de Bernhezer energie Coö-
peratie BeCO mee samenwerkt 
en duurzame energie levert.  

Marjan Minnesma komt op 7 april 
naar BeCO om te praten over 
duurzaamheid en energiecoöpe-
raties. Hoe duurzaam is Marjan 
zelf eigenlijk? “Thuis in ons ge-
zin met drie pubers van 12 tot 16 
jaar, gaat het er regelmatig over. 

We hebben boven het aanrecht 
een wattcher, waarop we steeds 
zien hoeveel energie we op dat 
moment gebruiken. Dat lokt ge-
sprekken uit, omdat we ook zien 
als er boven een infraroodpaneel-
tje voor de warmte onnodig aan 
blijft staan” zegt Marjan. en, ver-
volgt ze, “in het voorjaar leggen 
we zonnepanelen en zonneboilers 
op ons dak.”

Marjan is lid van Texel energie, 
ook een lokale energiecoöperatie. 
“Wij willen duurzame energie uit 
Nederland en als er op verdiend 
kan worden, dan hebben we lie-

ver dat de lokale energiecoöpe-
ratie dat kan besteden aan goede 
initiatieven.” Marjan geeft aan 
graag naar Bernheze te komen op 
verzoek van BeCO. “er is veel te 
vertellen over duurzaamheid en 
lokale energiecoöperaties en hoe 
we samen ervoor kunnen zorgen 
dat ook Bernheze in 2030 een 
volledige omslag heeft gemaakt 
naar 100% duurzame energie”, 
aldus Marjan. 

De bijeenkomst is op 7 april om 
20.00 uur in CC Nesterlé in Nis-
telrode. 
Iedereen is welkom.

Marjan Minnesma komt naar BECO op 7 april

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Urgenda/Chantal Bekker

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

bernheze bouwt

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

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

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

prijsopgave aan huis

Met gratis horren of ventilatie-roosters
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bernheze bouwt
Column

onno
Goede ruimtelijke
ordeninG en aan-
vaardbaar woon- 
en leefklimaat
Goede ruimtelijke ordening
In de Wet ruimtelijke ordening staat 
dat de gemeente bestemmingsplannen 
moet vaststellen met oog op het bereik 
van een goede ruimtelijke ordening. 
Wat moet worden verstaan onder ‘een 
goede ruimtelijke ordening’ staat niet 
letterlijk omschreven in de wet. 

De verdeling van de ruimte voor gewenste functies en de 
belangenafweging die daarbij hoort, vormen in ieder geval de basis 
van een goede ruimtelijke ordening. 

Een bestemmingsplan gaat daarom vergezeld van een toelichting: 
een ruimtelijke onderbouwing. In zo’n ruimtelijke onderbouwing 
moet worden ingegaan op relevant beleid en onderzoek naar allerlei 
milieuaspecten. Hierbij spelen vragen een rol als: Wat komt er? Waar 
komt het? Waarom daar? Kortom: de toelichting is de motivering 
van het plan. De toelichting is de verantwoording voor een goede 
ruimtelijke ordening.

Omdat de wet niet expliciet stelt wat onder ‘goede ruimtelijke 
ordening’ moet worden verstaan, is dit regelmatig voorgelegd 
aan de rechter. Diverse uitspraken van de Raad van State over 
bestemmingsplannen vormen daardoor een aardig beeld van wat 
onder een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan. 

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
Duidelijk is in ieder geval, dat bij de afweging of er sprake is van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’, ook de mogelijke gevolgen voor het 
woon- en leefklimaat moeten worden meegewogen. En dit kan best 
ver gaan. De rechter heeft verschillende keren uitgesproken, dat in 
het onderzoek of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, ook 
een afweging van milieuaspecten moet plaatsvinden, terwijl dit niet in 
de milieuwetgeving is geregeld.

Dit klinkt best technisch, maar ik zal het uitleggen aan de hand van 
een voorbeeld:
Voor een straat waar een 30 km zone geldt of gaat gelden, hoeft 
geen akoestisch onderzoek te worden ingesteld op grond van de 
Wet Geluidhinder. Maar, in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening zal desondanks toch gekeken moeten worden of er sprake 
is van geluidbelasting. Dit om zeker te stellen dat er sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

onno truschel is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

GEEN AANVAARDBAAR WOON- EN 
LEEFKLIMAAT BETEKENT GEEN GOEDE 
RUIMTELIJKE ORDENING 

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

10%
KORTING

t/m 31 januari 2016

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

www.gedekeukens.nl

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

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers

TE HUUR:

RVL
R e i n i g i n g

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging
en dakpanreiniging/-coating
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging d.m.v. osmosewater

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

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd 

in gevelrenovatie, gevelreiniging 

en dakpanreiniging/coating

Voor gevelreiniging maken wij gebruik 

van sandwassing/stoomreiniging 

en telescoopreiniging dmv osmosewater

 

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u 

langs om een offerte te maken en 

een eventueel proefstuk!!!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

Laat de lente maar komen!

Bij Van den Akker weet men dat 
dit de periode is waarin de con-
sument weer graag langskomt 
om te informeren over zomerse 

dingen, als zonwering en ve-
randa’s. Ook aan de Zoggelse-
straat in Heesch heeft men de 
lentekriebels gekregen. De hele 

showroom is verbouwd en sfeer-
vol opnieuw ingericht. Want, zo 
redeneert men daar, we moeten 
de consument inspireren.
er is zoveel nieuws en moois om 
te laten zien, wie toe is aan nieu-
we zonwering of rolluiken kijkt 
zijn ogen uit.
Wij zijn Tweede Paasdag geo-
pend van 11.00-17.00 uur.

Zoggelsestraat 21a, Heesch 
0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

HeeSCH - Bij Van den Akker Zonwering en Rolluiken in Heesch kennen ze het klappen van de zweep in-
middels. De lente komt eraan, dat betekent mooier weer en nog belangrijker: iedereen brengt alles thuis 
in gereedheid voor de zomer! Er wordt wat schoongemaakt, afgestoft en opnieuw ingericht. Voorzichtig 
wordt de barbecue weer opgezocht in de schuur.

V.l.n.r.: Albert, Meggie, Wout en Ilse Foto: Marcel Bonte
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Specialisten in overvloed in Mooi Bernheze. We leren de bedrijven 
kennen door de vele redactionele stukken in deze themapagina’s. 
Mond tot mond reclame heet dit. De redactie vroeg zich ook af: 
‘Wat is het favoriete gereedschap/werktuig of onderdeel van hun 
werkmateriaal en wie zijn de mensen achter de advertentie’.
Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroegen het de 
professionals zelf. Deze week:

van den akker ZonwerinG:
‘Afspraken nakomen vinden wij alle vier heel belangrijk’

WIE: NAAM ONDERNEMER: Ilse & Albert en Meggie & Wout

BEDRIJFSNAAM: Van den Akker Zonwering

ADRES: Zoggelsestraat 21a Heesch

HOELANG HEBBEN JULLIE HET BEDRIJF? Sinds 1997

WAT DOET HET BEDRIJF? 
Het plaatsen van zonweringen, rolluiken en kunststof kozijnen

DORPSGENOTEN KUNNEN ONS KENNEN VAN: 
School/kinderen, hockey, fietsclub, tennis en ons bedrijf, waar 
we alle vier actief in zijn. En natuurlijk uit het dorp..

MEDEWERKERS: Ilse en Meggie zijn zussen en hebben allebei 
een eigen taak. Ilse doet de planning, Meggie de boekhouding 
en hun beide partners Albert en Wout verzorgen de verkoop, het 
Inmeten, hangen en onderhoud van alles wat ze maken bij de 
klanten.

ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN? Overgenomen

WAT IS JE FAVORIETE OPDRACHT? 
We vinden eigenlijk alles leuk. We hebben alle vier een ‘passie 
voor het vak’. Alles is een uitdaging.
 
WAT VINDEN JULLIE DAT JULLIE HET BESTE KUNNEN? 
Unaniem: Afspraken nakomen!

NIEUWS: We hebben net onze showroom verbouwd en sfeervol 
opnieuw ingericht, want we willen de klanten inspireren.                                                                   
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op tweede Paasdag 
een kijkje nemen om inspiratie op te doen voor uw eigen 
woning.

KLANTEN VINDEN HIER: Een vierkoppig aanspreekpunt, 
klantvriendelijkheid en koffie.

0413-453113
www.akker-zonwering.nl

Bouwmensen

bernheze bouwt

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019

info@jvai.nl - www.jvai.nl

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

“

”

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 - 455835  |  M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

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

Gezondheidscentrum 
Nistelrode  
Beekgraaf 58a 
Maandag en donderdag 
van 08.15 tot 09.15 uur.

Verzorgingshuis 
Laarstede 
Laar 40 (wijziging!) 
Woensdag en vrijdag 
van 08.15 tot 09.15 uur 

Uitbreiding en 
wijziging prikposten 

in Nistelrode 
per 4 april 2016

Nieuwe 
prikpost!

Kijk voor een overzicht van alle prikposten op www.dcbernhoven.nl



Woensdag 23 maart 2016 33
  

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

tuinspecialistenavond bij Bevers steencentrum BV
GEERT EN MARK BEZORGEN RELATIES LEUKE EN LEERZAME AVOND

NISTeLrODe - Bevers Steencentrum BV heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen 2016, een leerzame bijeenkomst georganiseerd voor zijn relaties. Afgelopen vrijdag was 
iedereen welkom vanaf 16.30 uur. een vijftal vertegenwoordigers hielden deze avond een workshop of een lezing over hun product. Voor de 75 deelnemers was dit een leer-
zame avond en na afloop van de workshop was er nog tijd voor het stellen van vragen, borrelen en netwerken.

Van der Schoot Architecten BV BNA 
www.vanderschootarchitecten.nl

Willems Uden 
Technische Installaties 
www.willems-uden.nl

Megens elektro 
www.megenselektro.nl 

Van der Heijden bouw 
en ontwikkeling

www.vd-heijden.nl

Ingenieursbureau Verhoeven 
en Leenders BV

www.verhoeven-leenders.nl

Bouwen aan de toekomst
NISTeLrODe – De bedrijven die bij de bouw van 
het nieuwe gezondheidscentrum betrokken zijn, 
zijn met de laatste puntjes op de i bezig. Van der 
Schoot Architecten nam de huisartsenpraktijk 
voor zijn rekening. De bouwwerkzaamheden voor 
de huisartsenpraktijk en apotheek werden uitge-
voerd door ingenieursbureau Verhoeven en Leen-
ders BV, Van der Heijden bouw en ontwikkeling, 
Megens Elektro en Willems Uden Technische in-
stallaties. Jan Selten BV zorgt ervoor dat ook de 
infrastructuur voor 1 april klaar is. 

In de huisartsenpraktijk zullen ook nog een aan-
tal andere eerstelijnsvoorzieningen hun praktijk 
gaan houden. Dit zijn de prikpost van Ziekenhuis 
Bernhoven, Diëtistenpraktijk Uden, Verloskundi-
genpraktijk ridderhof, Caris psychologie, Logo-
pediepraktijk Heesch-Nistelrode, Ons Welzijn, 
Total Skin huid en oedeemtherapie en Q.care 
wondverzorging.

Sluiting tijdens verhuizing
Op 1 april is de verhuisdag en dan is de praktijk 
aan de Tramstraat alleen open en bereikbaar voor 
spoedgevallen (via het normale telefoonnummer). 
er is dan geen regulier spreekuur, waarvoor graag 
begrip. Service Apotheek Nistelrode zal in ver-
band met de verhuizing op vrijdagmiddag 1 april 
vanaf 13.00 uur en zaterdag 2 april gesloten zijn. 
Voor spoedgevallen kunt u terecht bij Apotheek 
Heesch te Heesch. Uw huisarts weet ervan en zal 
u een recept meegeven. 

Huisartsenpraktijk Nistelrode
0412-611250
www.nistelrode.praktijkinfo.nl
Service Apotheek Nistelrode 
0412-614035
www.apotheeknistelrode.nl.

Vrijdagmiddag 1 april vanaf 13.00 uur en 
zaterdag 2 april gesloten. Vanaf maandag 
4 april staan zij voor u klaar op het nieuwe 
adres bij de molen, De Beekgraaf 58a/58b, 
5388 CV Nistelrode.

Aannemingsbedrijf Jan Selten BV
www.janseltenbv.nl
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infLUsso
Vleutloop 44

5384 WZ Heesch
06-23669373

Online en offline

Om de hoek

Sociaal Shoppen

 service - kwaliteit - bevlogenheid - passie

Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. 

Die al jaren klaar staan voor ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de 

openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service, kwaliteit, bevlogenheid 

en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze 

bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het SOCIAAL SHOPPEN...

www.danaque.nl

DAnAQUE HAARstUDio 
Menzel 31

5388 SX NistelrodE
0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

fEston tApiJtEn HEEsCH
Broekhoek 52

5384 VR Heesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

fiEtspLUs Rini 
Laar 63a

5388 HC NisteLrode
0412-610114

www.g-italiana.nl

GAstRonoMiA itALiAnA
’t Dorp 70

5384 MC Heesch 
0412-474000

www.hullie.nl

HULLiE
Canadaweg 3a
5406 TS UdEn
0412-257534

www.salonintense.nl

intEnsE sKin & BoDY iMpRoVEMEnt 
Laarhof 22

5388 GX Nistelrode
06-10433489

www.rainbowcentre.nl

RAinBoW CEntRE
Laar 35

5388 HC Nistelrode
0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

VAn sCHiJnDEL tEGELHAnDEL
Oostwijk 11

5406 XT Uden
0413-270110

CAfEtARiA ’t tRAMpLEin
Tramplein 1

5388 ES Nistelrode
0412-613669

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord. 
Stuur dit voor 3 april naar: info@demooibernhezekrant.nl. 
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Verzamel in de puzzelstukjes alle letters.

Win EEn WAARDEBon VAn € 25,- 
VooR BEstEDinG BiJ EEn VAn 
DE BEDRiJVEn op DEzE pAGinA

www.5ahelmavanderakt.nl

5A HELMA VAn DE RAKt
Gagelstraat 5

5374 NP Schaijk
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

fYsiotHERApiE HooGstRAAt 
Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch 
0412-453608

Succes!

www.eetcafetpumpke.nl

EEtCAfÉ ‘t pUMpKE
Raadhuisplein 7

5388 GM Nistelrode
0412-612956

www.steengoedworkshops.nl

stEEnGoED WoRKsHops
Eikenhoek 62

5473 GZ Heeswijk-Dinther
06-11318621

www.mgservice.nl

MG-sERViCE
Canadabaan 2

5388 RT Nistelrode
0412-617299

Winnaar Sociaal Ondernemen vorige 
uitgave: Joke van Driel 

Zij heeft gekozen voor een waardebon 
van € 25,- 
van Eetcafé ’t Pumpke uit Nistelrode

Het antwoord was: 
WINKeLeN

www.faara.nl

fRAnsEn ACCoUntAnCY 
& ADViEs

Kerkveld 69, 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

www.uce.nl

UCE CoMpUtERs
De Doorgang 11

5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131

 mijnwolletje

WoLLEtJEs
Weijen 16

5388 HN Nistelrode
0412-610071

 mijnwolletjewww.hubo.nl

HUBo nistELRoDE
Maxend 5

5388 GH Nistelrode
0412-611033

www.consciussports.nl

ConsCiUs spoRts
De Beekgraaf 58

5388 CV Nistelrode
0412-617333

www.influsso.nl

Een uitda ging voor onze lezers
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powered by        schoonheidssalon Simone

toegewijd in huidverbetering

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl
www.administratiekantoorkleingeld.nl

BEAUTÉ TOTALE DIDI
GENOMINEERD VOOR BEST SALON BRAND PRODUCT VAN 2014

De huismerken van Huidinstituut Beauté Totale Didi zijn genomineerd 
voor Best Salon Brand Product van 2014 en maken kans op de Beauty Astir 
Award 2014. De Beauty Astir Award is de prestigieuze vakprijs voor de 
gehele beautybranche van parfums tot skincare en meer. 
Wij hopen van harte dat we de prijs in de wacht slepen! 

Laar 57e / Nistelrode / Tel: 0412-612671 / www.btdidi.nl / info@btdidi.nl

www.halte-5.nl

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl
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Across 
2. op zoek naar een hippe tas of trendy 
schoenen in deze winkel zit je goed 
5. hier kan je genieten van een lekkere snack 
en een ijsje 
8. dit bedrijf verzorgt onder andere 
financieleadministratie 
10. voor diverse massages en 
gezichtsbehandeling ben je hier op het juiste 
adres 
11. deze indoorspeeltuin in heesch staat 
garant voor vele uurtjes speelplezier 
12. grote doe het zelfzaak in heesch 
13. bij dit bedrijf kan je terecht voor 
moestuinplanten en kruiden 
14. bedrijf uit nistelrode dat zich bezig houd 
met huidverbetering en verjonging 
15. op zoek naar een automatiseerder 
16. speciaalzaak in huishoudelijke artikelen 

Down 
1. uw huid is bij dit bedrijf uit nistelrode in 
goede handen 
3. een zaak met grote keuze in de nieuwste 
badmode en lingerie 
4. voor een hypotheek ben je bij dit bedrijf op 
het juiste adres 
6. bedrijf uit vorstenbosch dat al negenjaar 
staat voor kwaliteit 
7. dit bedrijf werkt samen me de klant aan de 
stijl van de tuin 
9. uniek italiaans delicatessenwinkel in 
heesch 
16. al ruim tien jaar een kleurrijk begrip in 
heeswijkdinther 
17. dit bedrijf heeft alles voor zowel je 
huisdier als je tuin 
19. dit heesche bedrijf richt zich op de 
verkoop van jonge gebruikte autos 

Lentepuzzel 
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HORIZONTAAL

2. Op zoek naar een hippe tas of trendy schoenen in Nistelrode
5. Hier kan je genieten van een lekkere snack en een ijsje in de Torenstraat
8. Dit bedrijf verzorgt onder andere financiële administratie
10. Voor diverse massages en gezichtsbehandeling en groepslessen in Oss
11. Deze indoorspeeltuin in Heesch staat garant voor vele uurtjes 

speelplezier
12. Grote doe-het-zelfzaak in Heesch
13. Bij dit bedrijf kan je terecht voor moestuinplanten en kruiden
14. Simone is gespecialiseerd in huidverbetering en anti-aging
15. Op zoek naar een automatiseerder
16. Speciaalzaak in huishoudelijke artikelen en speelgoed
18. Haal de lente in huis met een eigen geplukt boeket
20. Genieten met wat lekkers aan het water in Heesch
21. Heerlijk genieten op ‘t terras van deze lunchroom aan ‘t Plein 1969

VERTIKAAL

1. Uw huid is bij Didi uit Nistelrode in goede handen
3. Een zaak met grote keuze in de nieuwste badmode en lingerie
4. Voor een hypotheek ben je bij dit bedrijf op het juiste adres
6. Aannemersbedrijf uit Vorstenbosch staat voor kwaliteit
7. Dit bedrijf werkt samen met de klant aan de stijl van de tuin
9. Unieke italiaanse delicatessenwinkel in Heesch
16. Al ruim tien jaar een kleurrijk begrip in het centrum Heeswijk-Dinther
17. Dit bedrijf heeft alles voor zowel je huisdier als je tuin
19. Dit Heesche bedrijf richt zich op de verkoop van jonge gebruikte auto’s

2

DoE 

MEE En

Win!

Deze puzzel is onderdeel van 
een serie puzzels die elke maand 
terugkomt. 

pAKKEt t.W.V. € 30,-
Deze prijs wordt aangeboden 
door: Gastronomia Italiana

Stuur het goede antwoord voor 
3 april naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

Winnaar Kruiswoordpuzzel
Jasmijn van Kessel, 6 jaar
Pianotouch 1 uur pianoles.

Een uitda ging voor onze lezers

Oplossing:

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

Hoeft niet, als je van tevoren al weet hoeveel  
je kunt besteden. Dus kom vóór 2 april bij ons langs  
en wij kijken samen met  jullie wat de financiële  
mogelijkheden zijn.

blijven huizen 
op de open huizen route
voor jullie gesloten?



  
Woensdag 23 maart 201636 BERnHEzE spoRtiEf

Mooie wielerwedstrijden 
tijdens 50ste wielercriterium in Heeswijk

Rabo Dikke Banden Race
Onder aanmoediging van het 
publiek, vertrok de jeugd voor 
hun rabo Dikke Banden race. 
De uitslag was: 
•	 7/8-jarigen:	 Liam	 Uijtdewilli-

gen: eerste, Tim van de Wijst: 
tweede en Kaij van Driel: der-
de.

•	 9/10-jarigen:	 Max	 van	 de	
Meijdenberg: eerste, Niels 
Uijtdewilligen: tweede, Gijs 
Boeijen: derde.

•	 11/12-jarigen:	 Jip	 van	 Berlo:	
eerste, Steven Pastoor: twee-
de, Ivo Pelders: derde.

Officiële wielerwedstrijden
Om 11.30 uur vertrokken 27 ju-
nioren voor de 70 km. De koers 
werd, mede door de gure wind, 
snel hard gemaakt en een vier-
tal renners haalden de finish uit-
eindelijk niet. Teun Teulings uit 
Breugel wist de eerste plaats te 
bemachtigen, Lars Timmers uit 
Kaatsheuvel werd tweede en 
Jarno van esch uit Sint-Oeden-
rode verdienstelijk derde.

Het grote peloton met 115 ama-
teurs vertrok vervolgens voor 
hun wedstrijdrondes over 70 km. 
Deze wedstrijd kenmerkte zich 
door 51 uitvallers. enkelen hier-

van zijn bij de kruising van de 
Velstraat en de Abdijstraat on-
deruit gevlogen. ruben Tolkamp 
uit Alten behaalde uiteindelijk de 
eerste plaats. Kees Pameijer uit 
Den Haag werd tweede en Pim 
Achterkamp uit rotterdam wist 
de derde plek te bemachtigen. 

Slotstuk van de dag was de wed-
strijd van de elite mannen/belof-
ten. er stond hiervoor om 15.30 
uur 73 man aan de start. Vanuit 
het hele land waren de deelne-
mers naar Heeswijk-Dinther ge-
komen. Na 90 km (30 ronden) 
en met een gemiddelde snelheid 
van ruim 43 km/uur, werd de 
wedstrijd door Jasper de Laat 
uit Moergestel gewonnen. ro-
bin Lowik uit Vriezenveen werd 
tweede en Marc de Bruin uit 
Groningen werd derde. De loka-
le renner Thomas Bosch, is ver-
dienstelijk als 16e geëindigd.

De organisatie vanuit Stichting 
Wielerevenementen Bernheze 
kijkt terug op een mooi evene-
ment en bedankt nogmaals alle 
sponsoren, vrijwilligers en aan-
wonenden voor de medewer-
king, waarmee dit wielerspek-
takel weer mogelijk is gemaakt. 
Voor de volledige uitslagen, fo-
to’s en andere uitslagen van de 
renners die wij ondersteunen, 
kun je kijken op onze website 
www.wscbernheze.nl. 

HeeSWIJK-DINTHer – Het jaarlijkse wielercriterium in Heeswijk 
kende op 20 maart de 50e editie. Onder een licht bewolkte lucht 
en een klein spatje regen, hebben gedurende de dag verschillende 
categorieën wielrenners hun wedstrijdkilometers gereden. 

wielersport

even later dreigde het 2-0 te wor-
den, maar de bal ging net over. 
De tweede helft was overduide-
lijk voor WHV en estria kwam 
nauwelijks meer aan de bal. In 
de 55e minuut kwam de ploeg 
uit Loosbroek op gelijke hoogte, 
na slecht wegwerken achterin bij 
estria. De bal werd ingezet door 
invaller roel Lunenburg en met 
een mooie hakbal tot doelpunt 

gepromoveerd door Martijn 
Driessen (zie foto). Het restant 
van de wedstrijd bood weinig 
hoogtepunten meer voor het 
publiek. Beide ploegen waren, 
over de gehele wedstrijd ge-
zien, aan elkaar gewaagd en de 
uiteindelijke 1-1 eindstand was 
dan ook terecht. Volgende week 
(Paas)zaterdag speelt WHV thuis 
tegen Boskant.

WHV en Estria gelijkwaardig
eSCHAreN/LOOSBrOeK – De uitwedstrijd van WHV tegen Estria 
van afgelopen zondag eindigde in gelijkspel. In een gelijkopgaand 
duel kwam Estria na 29 minuten op een 1-0 voorsprong door spits 
Coen Lourensen, na goed voorbereidend werk van Jaimy van Eck.

voetbal

Individueel
Bij de e-jeugd-1 liet eline van 
der Leest een zeer goede indruk 
achter. Zij werd eerste. Clubge-
noot Janne van de Heuvel werd 
zesde en liet vooral op haar ver-
plichte serie punten liggen. De 
Nistelrodese Babette Hulsmann 
had haar dag niet. In de tweede 
en derde reeks liet ze wat pun-
ten liggen en tijdens haar laatste 
sprong liep ze een enkelbles-
sure op. Sneu, omdat ze daar-
door ook de synchroonwedstrijd 
moest missen. 
Bij de e-jeugd-2 werd Babette 
ekkebus met een mooie reeks 
tweede. In de e-pupil 1 gemeng-
de klasse eindigde Dewi Bongers 
op de zesde plaats. Loyd Sam-
met begon met een keuze-oefe-
ning in plaats van een verplichte 
en viel daarmee terug naar een 
negende plek. 

Bij de D-pupillen ontbrak Lau-
ra van Breemaat wegens een 
blessure. Daardoor kon ze ook 
niet synchroonspringen met 
haar partner Sanne Bevers. Wel 
sprong de jarige Sanne een goe-
de stabiele wedstrijd en eindigde 
uiteindelijk op een vierde plaats. 
De D-junioren is een categorie 
waar het stuivertje wisselen gaat 
worden dit seizoen. Caitlyn Ja-
cobs werd uiteindelijk tweede. 
Inge exters werd vierde en evi 
van Dinther vijfde.

Synchroon
Vanwege een blessure van Laura 
van Breemaat en Babette Huls-
mann, konden twee van de drie 
koppels niet deelnemen. Wie 
wel konden deelnemen waren 
Caitlyn Jacobs en Inge exters. Zij 
waren een klasse apart en wer-
den eerste.

Goed weekend voor 
Gympoint nistelrode

NISTeLrODe – Sporthal de Overbeek was afgelopen zaterdag de are-
na waarin trampolinespringers uit Zuid Nederland streden voor een 
plek op het NK in Rotterdam. Gympoint Nistelrode mocht de orga-
nisatie van de eerste plaatsingswedstrijd in een serie van drie doen.

trampoline

Inge en Caitlyn

De strijd gaat voort in Helmond

Minigarde - garde minioren - 
werd ook 1e met 241 punten. 
In de garde polka vrije klasse is 
Melody 1e geworden met 245 
punten. In de garde polka sport-
klasse is Miracle 1e geworden 
met 274 punten. 
Spirit danste voor het eerst in 
de show modern sportklasse 
en behaalde de 1e plaats met 
259 punten. Net na de middag 
kwam paar hoofdklasse; Lieke & 
Jordi en werden eerste met 285 
punten. Op jacht naar de mil-

joenen heeft een 3e plaats ge-
haald met 253 punten. emeralds 
- Mars jeugd - werd 1e met 277 
punten. Solo jeugd sportklasse 
Guusje van Thiel en Vera Oo-
men; Guusje 2e met 285 punten 
en Vera 1e met 290 punten. 

Europees kampioenschap
Zo komt DV Dancing Kids steeds 
dichter bij het Nederlands kam-
pioenschap in de rusheuvel in 
Oss. In Oss wordt, met de ge-
kwalificeerde dansen in de ver-

schillende disciplines en leeftijds-
groepen, om de kwalificatie voor 
het eK gestreden. Daar zullen de 
prestaties van alle deelnemende 
dansers uit Nederland gaan uit-
maken wie naar het europees 
kampioenschap gaat. erbij zijn? 
Op de website kan je al meer 
informatie lezen over de uitno-
diging en de mogelijkheid hoe je 
hierbij aanwezig kan zijn. 

De ticketshop is online. 
www.eurodance2016.nl.

HeLMOND/NISTeLrODe - Bij X-perience in Helmond was dit weekend het NDO toernooi. Ook een 
aantal leden van DV Dancing Kids gingen naar Helmond om mee te doen. Bij de solo’s in de junioren 
sportklasse kwam Lindsey Wassenberg als eerste uit voor DV dancing Kids. Met 265 punten behaal-
de zij een gedeelde derde plaats met Sascha van Munster; Gwen Opstal behaalde de eerste plaats op 
datzelfde podium met 286 punten. Lise Heusschen behaalde 262 punten en kwam op de vierde plaats. 

dansen

Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Wilt u een zo’n spoedig 
mogelijk herstel? 

Bezoek dan onze sportpodotherapeuten. 
Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling 
van (sport) blessures.

Inloopspreekuur
Wanneer : maandagmiddag
Tijd  : 17.00 tot 18.00 uur 
Kosten : gratis advies 
Locatie : Avantilaan in Schijndel.

 BLESSURE?
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In Beuningen werd er ook ge-
streden om de medailles en was 
er goud voor Senn van Buel, Pie-
ter van Oort en Laurens Wilms. 
Zilver: Scott Sieliakus en brons: 

Yasper van Tuijl. 
en er werd in Middelbeers ge-
streden door de jongste groep 
judoka’s uit Oss, Oijen, Heesch 
en Nistelrode, met mooie resul-
taten:
Goud: Pien Ulijn, Sies van der 
Horst, Max van Uden, Ties van 
Dijk, Bente van Vugt, Olaf van 
Boekel, Pieter Nelis, Kenley 
Schoonenberg, Lester Snellen 
en Mika Kemps. Zilver: rens van 
Galen, Daan van ‘t Veer, Lucas 
van Griensven en Stefan van 
Vliet. Brons: Semih Koc, Jitske 
Seelen en Morris van Perlo.
Tijdens de Open Zeeuwse Taek-
wondo in Middelburg is er door 
Taekwondo team Vrijsen/Van 
Buel Sports bijzonder goed ge-
presteerd. 

De Taekwondoin brachten maar 
liefst negen keer goud en acht 
keer zilver mee naar huis!

Goud voor senn en pieter
BeUNINGeN/HeeSCH - Er lijkt maar geen einde te komen aan een 
bijzonder succesvol seizoen voor de Sporters van Van Buel Sports! 
Judoka Ziggy Horsten blijft zeer constant presteren en in Bremen 
liet hij zien dat hij in uitstekende vorm verkeerd en greep knap 
brons, met een overwinning op de Duitser Kunstmann.

budoHeren geven winst in 
vijf minuten weg, dames winnen

Op dreef
De dames van DOS’80 namen, 
net als vorige week, meteen het 
initiatief in handen. Met snelle 
uitbraken wisten zij meteen af-
stand te creëren. Zo stonden de 
dames van coach Henri van Box-
tel bij rust al ruim voor, 10-18. In 
de tweede helft liep de Heesche 
formatie aanvankelijk uit naar 
een voorsprong van maar liefst 
11 doelpunten. Dat de concen-
tratie daarna enigszins wegzak-
te, nam de Heesche coach voor 
lief. De overwinning was een 
feit. Opmerkelijk was, dat Sabine 

van Nistelrooij alle 8 strafworpen 
feilloos wist te benutten. einduit-
slag 23-30.

Korte mindere fase
De heren van DOS’80 waren ze-
ker niet de mindere van hun op-
ponent. In een gelijkopgaande 
strijd trok Bergeijk aan het lang-
ste eind. Dit had vooral te maken 
met een mindere fase, direct na 
de rust. In 5 minuten tijd werd 
de kans op een goed resultaat 
om zeep geholpen. Bergeijk wist 
in deze fase afstand te nemen, 
door een verschil te maken van 

vier doelpunten. De Heesche-
naren konden het gat niet meer 
dichten en verloren met 27-22 
deze wedstrijd.

DONGeN/BerGeIJK/HeeSCH - Het damesteam van DOS’80 legde 
zondagmiddag wederom een gedegen pot op de vloer in en tegen 
Dongen. De heren gaven in vijf minuten na de rust, de wedstrijd uit 
handen in en tegen Bergeijk.

handbal

Sabine van Nistelrooij
Foto: Ruud Schobbers

Jumbo Heesch sponsort 
Heren 1 Dos’80

HeeSCH - Jumbo Wiegmans heeft nieuwe shirts gesponsord voor het 
eerste herenteam van de handballers van DOS’80. Daarnaast hebben 
zij ook een reclamebord gesponsord voor de Heesche handbalvereni-
ging. 
Jumbo Heesch heeft - naast zijn ruime openingstijden - tegenwoordig 
ook een pick-up-point waar een online bestelling kan worden opge-
haald! DOS’80 bedankt Jumbo Wiegmans voor deze sponsoring.

SOMereN/NISTeLrODe - De 
eerste wedstrijd na de winter-
stop verloren de vrouwen van 
Prinses Irene nog. Daarna waren 
er alleen maar winstpartijen. 

Zondag was er de vierde over-
winning op rij. In Someren werd 
van de gelijknamige ploeg met 
0-2 gewonnen. Topscorer Shar-
ron van Os en Jody van Kessel 
vonden het vijandelijke doel. 
De ploeg van ronald Couvreur 
(foto) is opgestoomd naar de 
derde plaats in de landelijk 
hoofdklasse.

prinses irene 
Vrouwen in de flow

voetbal

sterk collectief brengt 
Heeswijk zege tegen oDC

Het Heeswijk van trainer Marc 
v.d. Ven heeft zich daarbij dit 
weekend een goede dienst be-
wezen, door met 3-1 te winnen 
van ODC uit Boxtel. Arjen Haast 

was de grote man met twee 
doelpunten en een belangrijk 
aandeel in het 3e doelpunt.
Met deze zege stijgt Heeswijk 
naar de tweede plaats op de 

ranglijst. Maar zoals gezegd, 
azen nog zes ploegen meer op 
de koppositie. Op Paaszater-
dag kunnen de blauw-witten 
opnieuw goede zaken doen, als 
koploper Volharding op bezoek 
komt. Vanaf 17.00 uur is ieder-
een weer welkom op sportpark 
De Balledonk in Heeswijk.  

HeeSWIJK-DINTHer - In de 2e klasse H wordt het met de week 
spannender. Met nog zeven wedstrijden te spelen, staan de boven-
ste zeven ploegen binnen drie punten van elkaar. 

voetbal

Arjen Haast scoort 2-1 vanaf 11 meter  Foto: Nico van Doorn

scheidsrechter overschrijdt 
grens bij prinses irene

Ook al is het een scheidsrechter, 
net als wanneer spelers te ver 
gaan, mag het ook geschreven 
worden als dat bij een scheids-
rechter het geval is. en deze 
scheidsrechter overschreed zon-
dagmiddag echt een grens. De 
supporters en spelers hoorden 
hem zeggen tegen een aanvaller 

van Best Vooruit: “Kop hem er 
maar in, dan ben ik af van dat 
gezeur en fluit ik af”, dat kan 
natuurlijk niet als onpartijdige 
scheidsrechter. Het echte diepte-
punt was, dat hij weigerde na af-
loop de hand te accepteren van 
aanvoerder Van erp van Prinses 
Irene. Juist deze ploeg heeft in 

deze competitie zo ongeveer de 
minste gele/rode kaarten ont-
vangen en krijgt wekelijks com-
plimenten voor de sportieve wij-
ze waarop wordt gestreden. 
De wedstrijd eindigde in 1-1, 
waardoor Prinses Irene opnieuw 
ongeslagen blijft in eigen huis. 
Grens zette de toon, door na 
amper 4 minuten, in de mid-
dencirkel staand, het allereer-
ste vlagsignaal van de wedstrijd 
voor buitenspel te negeren. 
Zelfs de supporters van Best 
Vooruit erkenden ruiterlijk dat 
het twee meter buitenspel was. 
Van Schijndel schoot vervolgens 
de 0-1 binnen. Wibe van rooij 
maakt in de 25e minuut de 1-1. 
Waar Prinses Irene in de eerste 
helft, op de beginfase na, de bo-
venliggende partij was, waren 
de verhoudingen in de 2e helft 
gelijkwaardig, de einduitslag was 
dan ook terecht.

NISTeLrODe - Een verslag schrijvend over een wedstrijd, vraag je je altijd af wat wel en wat niet te 
schrijven over de scheidsrechters, ze verdienen immers vooral respect. Wat de scheidsrechter, in de 
wedstrijd tussen Prinses Irene en Best Vooruit deed, kon echter niet door de beugel. De scheidsrechter 
zette de toon, door na amper 4 minuten, in de middencirkel staand, het allereerste vlagsignaal van de 
wedstrijd voor buitenspel te negeren. 

voetbal

Tekst: A.v. Lokven Foto: T. Bevers 

Senn en Pieter
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Hisola is een vereniging waarin 
sportief presteren gecombineerd 
wordt met gezelligheid. Na 
de training is het tijd voor een 
drankje in de gezellige kantine. 
Het is mogelijk om deel te ne-
men aan de recreantencompe-
titie van de Nevobo. Natuurlijk 
is het ook mogelijk om alleen op 
de trainingsavonden te sporten.
We zijn op zoek naar mensen 
die willen volleyballen. Momen-
teel zijn er twee damesteams en 
is er een mix-team. We hebben 
geen jeugdleden. Vooral onze 
heren kunnen wel medespelers 
gebruiken, maar ook dames zijn 

welkom. Kom een keer kijken of 
meespelen! Je bent welkom op 
woensdag van 20.45 tot 22.15 
uur. Als je van tevoren meer infor-
matie wilt hebben, mail dan naar 
volleybal.heesch@gmail.com 
en we zullen proberen je vragen 
te beantwoorden.

Kom volleyballen bij Hisola 
in Heesch!
HeeSCH - Wij zijn enthousiaste volleyballers, die elke woensdag-
avond trainen in sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch. We doen oefenin-
gen en verbeteren daarmee de conditie en techniek. Ook spelen we 
een partijtje, waarin we het geleerde in praktijk brengen. We hou-
den van pittig spel!

Mari Kanters biljartkampioen 2016

Het was de 23ste keer dat dit 
toernooi 80 biljarters op de been 
kreeg en ook voor het volgend 
jaar staan de data al vast: don-
derdag 30 maart t/m vrijdag 
7 april 2017 in Café-Zaal De 
Schaapskooi te Vorstenbosch.
De organisatie; Jordy Kanters, 
Sel Somers, Carlo v.d. Velden, 
Jos v.d. Ven en Peter v.d. Zan-
den, kan - samen met veel vrij-
willigers - terugkijken op een 
mooi toernooi.

VOrSTeNBOSCH - Mari Kanters werd op vrijdagavond 18 maart in Vorstenbosch kampioen biljart 
2016 door de finale wedstrijd te winnen van Rien van Doorn. Willie van Kessel won van Cor Geenen en 
zij werden respectievelijk derde en vierde. In totaal streden tussen 10 en 18 maart 80 biljarters om dit 
kampioenschap in café de Schaapskooi. 

biljarten

Eerste nijntje beweeg-
diploma’s 2 voor basisschool Delta

Onder belangstelling van papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s werkten 
de kinderen de verschillende on-
derdelen af. 
Fantastisch om te zien met hoe-
veel plezier en succesbeleving 

kinderen bewegingservaring 
opdoen. Uit handen van juf 
Demi ontvingen de kinderen van 
groep 1, 2 en 3 van basisschool 
Delta waarschijnlijk hun eerste 
diploma in hun nog prille leven; 

Nijntje beweegdiploma 2.

Bewegen=Fun dat is de naam 
van het tweejarig project voor 
kinderdagopvangorganisaties 

en basisscholen in de gemeente 
Bernheze. en dat bewegen ‘fun’ 
is, bleek gisteren dus, tijdens het 
examen bij Delta in Heesch. Dat 
een kind zijn of haar zwemdiplo-
ma haalt, is eigenlijk de normaal-
ste zaak van de wereld. Het be-
halen van een beweegdiploma is 
nog niet zo vanzelfsprekend. 

HeeSCH - Kinderdagverblijf Piekobello had de primeur in Bernheze voor beweegdiploma 1. Leerlingen 
van groep 1, 2 en 3 van basisschool Delta hadden afgelopen maandag de primeur voor het beweegdi-
ploma 2. Heel leuk om te zien dat ook deze groep qua motorische ontwikkeling enorme stappen heeft 
gemaakt. De afgelopen 20 weken hebben ze onder Gympoint juf Demi Jansen gewerkt om de talloze 
oefeningen te leren. 

HET BEHALEN VAN 
EEN BEWEEG-
DIpLOMA Is NIET zO 
VANzELFspREKEND

zwemmen

Avesteyn wint degradatieduel!

Beide ploegen werkten hard, 
maar kwamen niet tot goed 
voetbal. Avesteyn kreeg echter 
al redelijk vroeg in de wedstrijd 
een penalty toegekend, het zat 
een keer mee. rens van Vugt 
benutte de pingel 0-1. De wed-
strijd bleef hetzelfde beeld ge-
ven. Hapse Boys kon geen vuist 
maken en had dan ook geen 
recht op meer dan de 0-stand. 

De tweede helft gaf hetzelfde 
spelbeeld. Na een stevige char-
ge op Joost van Vugt, bleek dat 
deze niet meer door kon spelen. 
We hopen op een spoedig her-
stel. 

De spanning werd uit de wed-
strijd gehaald toen weer rens 

van Vugt scoorde, na een prima 
voorbereidende actie van Stefan 
van Zutphen. Dit bleek genoeg 
te zijn om de tweede winstpar-

tij van dit seizoen op te eisen. 
Avesteyn staat met deze over-
winning weer op een plaats die 
recht geeft op de nacompetitie.

HAPS/HeeSWIJK-DINTHer - Na de zeperd van vorige week tegen Nooit Gedacht, trad Avesteyn deze 
keer aan tegen directe degradatiekandidaat Hapse Boys. De opstelling van Avesteyn was weer fors 
aangepast wegens een schorsing en blessures. Het was een degradatieduel in de meest brede zin van 
het woord.

voetbal

Dankzij de nieuwe hoofdsponsor 
Vos Transport Deventer, heeft 
de commissie er voor iedereen 
een gezellige week van kunnen 
maken, met op donderdag een 
Hollandse feestavond met lote-
rij, waarbij prachtige prijzen zijn 
verloot. De clubkampioenen zijn 
geworden:
He3: Joost Kaffener
HD3: Joost Kaffener en Sheify 
Nazier
De4: Nena Vlemmix
He4: Toine Crone
HD4: Michel Kivits en Frank de 
Kleijn
DD4/5: evy van der Heijden en 
Nena Vlemmix
GD4: Nena Vlemmix en Volkan 
Yener
He6: Bram Loonen
HD6: Maik Arts en Daan van 
Cuijk
He7: Stefan Timmers

HD7: remco ekkers en Frits 
Franssen
DD7/8: Mieke Timmermans en 
Henny Bens
GD7: rianne van der Steen en 
Ton Hendriks
He8: Frank Steenbekkers
GD8: Carien van Grunsven en 
Jeroen van de Hurk.
Je17: Brad Franken
De finaledag is gezellig afgeslo-
ten met een hapje en een drank-
je.

Geweldige week bij tennis-
vereniging De Hoef
HeeSCH – Bij tennisvereniging De Hoef zijn van 12 tot en met 20 maart 
de clubkampioenschappen gespeeld. De deelnemers kunnen terugkij-
ken op een geweldige week. Er zijn veel mooie wedstrijden gespeeld, 
in iedere categorie is er hard gestreden om het kampioenschap.

tennis

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
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Foto: Jo v.d. Berg
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Kom gewoon eens kijken of vis-
sen misschien iets voor je is en 
neem je vriendje of vriendinnetje 
ook mee. 
Bij interesse kun je je opgeven 
bij Jan Oliemeulen, via tele-
foonnummer: 0412-456259 of 
06-11254142 of via email: de-
bleeken@planet.nl. Ook kun je 
je aanmelden bij Jo Langens, via 
telefoonnummer: 073-5323859. 

We zien dat steeds meer men-
sen, jong en oud, gaan vissen.
Lekker genieten van de natuur 
en de rust, in combinatie met 
vissen. Nou heeft onze visclub al 
jaren een competitie voor jonge-
ren en volwassenen en niet zon-
der succes. Genoemde competi-
tie loopt elk jaar van eind april 
t/m juni, waarbij elke donderdag 
gevist wordt op het Langven te 
Heesch en op de Wetering in 
Vinkel. Dit jaar vissen we overi-
gens t/m 21 juli.

elk jaar kun je je opgeven voor 
de Brabantse kampioenschappen 
en van daaruit mag je eventueel 
naar de Nederlandse of zelfs de 
wereldkampioenschappen. 

Al diverse jaren op rij mogen 
er enkele leden van onze club 
naar de Nederlandse en zelfs 
de wereldkampioenschappen. 
Nou hoor ik je al denken; ‘leuk, 
maar kan ik wel vissen?’ Nou, 
daar hoef je niet bang voor te 
zijn, want dat leren wij je. elke 
donderdag zijn er altijd minimaal 
twee volwassen, ervaren vissers 
aanwezig (meestal Jo Langens 
uit Vinkel, Theo Wijnen uit Nis-
telrode en Jan Oliemeulen uit 
Heesch), die je de kneepjes van 
het vak leren, op een hele leuke 
manier.

Namens Sportclub de Bleeken
Frans Wijnen: tel. 0412-454477 
of 06-14898340.

Gratis visles voor de jeugd
Hengelsportvereniging de Bleeken Heesch/

Vinkel op zoek naar jeugdvissers

HeeSCH - Als voorloper op het visseizoen willen we op woensdag-
middag 4 mei in de kantine van de familie Savelkouls, Brugstraat 73 
te Vinkel – telefoonnummer 073-5324258 - bij de Slothoeve vijver, 
vanaf 13.00 tot ongeveer 17.00 uur uitleg geven welke vishaakjes je 
het beste kunt gebruiken, hoe je tuigjes maakt en meer zaken over 
de vissport. Ook mag je dan onder begeleiding even vissen op de 
vijver; gratis! 

zaalvoetbalvereniging Heesch op zoek naar 
nieuwe teams

Bij ZVV Heesch hebben, in haar 
meer dan 25-jarig bestaan, di-
verse lokale teams aan de com-

petitie deelgenomen. Zo zijn er 
teams bij die al 10 en soms zelfs 
al 20 jaar aan de competitie 
deelnemen. De teams bestaan 
uit tenminste tien spelers en een 
coach. De contributie per jaar 
bedraagt per speler ongeveer 
€ 75,-. De wedstrijden worden 
gespeeld in sporthal ’t Vijfeiken 
te Heesch. er worden op de 
competitiemaandag, roulerend 
door elk team, zes wedstrijden 
afgewerkt, van 18.30 - 22.30 
uur.
Het niveau van de competitie 
is erg competitief, ondanks het 
recreatieve karakter. Veel re-
gionale veldvoetballers vinden 
de weg om op maandagen in 
de zaal een balletje te trappen. 
Ook het scheidsrechtercorps is 
zeer ervaren en fluit op hoog 

niveau. Op dit moment werken 
er dertien teams een onderlinge 
competitie af en we willen graag 
het aantal teams uitbreiden naar 
tenminste vijftien teams, om ge-
noeg draagvlak te hebben voor 
de komende jaren om de com-
petitie op het huidige niveau te 
behouden.
ZVV Heesch is een gezonde, ge-
zellige en gestructureerde ver-
eniging, waarin spelers, scheids-
rechters en bestuur in goede 
harmonie met elkaar optrekken. 
Indien er teams zijn die interes-
se hebben om op de maandag 
te zaalvoetballen in Heesch en 
meer informatie willen hebben, 
kunnen zij contact opnemen 
met: Wim van Griensven 
06-50571653; 
wvgriensvenzvv@hotmail.com.

HeeSCH - Zaalvoetbalvereniging Heesch (ZVV Heesch) is een vereniging waarin lokale teams - vaak ge-
sponsord door ondernemers in de regio - in een onderlinge competitie van augustus tot en met mei uit-
maken wie zaalvoetbalkampioen van Heesch wordt. Tevens wordt er een bekerprogramma afgewerkt. 
De bekerfinale aan het eind van de competitie wordt gekoppeld aan een gezellige feestavond, waarin de 
kampioen, bekerwinnaar, topscoorder en sportiefste ploeg van het seizoen gehuldigd worden.

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

HVCH slaat grote slag met 
0-3 winst bij Brabantia

Na rust probeerde Brabantia 
HVCH op eigen helft vast te zet-
ten, maar dat mislukte volledig. 
HVCH bleef de best voetbal-
lende partij en nadat eerder een 
goede goal van de attent rea-
gerende Stijn v.d. Hurk nog ten 
onrechte werd afgekeurd, was 
het even later Samuel eleonora, 
die - na een fraaie actie - in de 
66e minuut verwoestend raak 
schoot: 0-2. 

Het verzet van de eindhovena-
ren was daarmee eigenlijk ge-
broken en 10 minuten voor tijd 
wist invaller Sjoerd Schobbers 
een voorzet van Joey Vissers op 

waarde te schatten en tilde de 
score beheerst naar 0-3. een zeer 
degelijke winstpartij van HVCH 
en - door het verlies van naas-
te concurrenten Nuenen bij Ne-
melaer, Beerse Boys bij Geldrop 
en het 1-1 gelijkspel van Goes 
bij het Waalwijkse WSC - gaat 
HVCH met 4 punten voorsprong 
fier aan de leiding. 

Tijdens het paasweekeinde zijn 
de mannen van Harry Blokhuis 
competitievrij en wordt op zon-
dag 3 april de volgende competi-
tiewedstrijd thuis tegen MOC’17 
uit Bergen op Zoom gespeeld.

eINDHOVeN/HeeSCH - HVCH was afgelopen zondag spekkoper, met een keurige 0-3 overwinning bij 
Brabantia in Eindhoven. De Heeschenaren speelden een prima wedstrijd tegen een voetbaltechnisch 
goed elftal. Na al enkele speldenprikken in het eerste halfuur, kwam HVCH op een verdiende voor-
sprong. Joey Vissers pikte in de 35e minuut een afgeslagen voorzet op en mikte erg secuur, vanaf zo’n 
20 meter, keurig in de rechterbovenhoek: 0-1. Dat was ook de ruststand. 

voetbal

Foto: Ruud Schobbers

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

Onze service

* Wij regelen het met uw 
verzekeraar.

* 4 Jaar FOCWA garantie 
 op reparatie.
* Kosteloos een leenauto 

mee.
* Haal- en brengservice 
 is mogelijk.
* U ontvangt uw auto 

gewassen terug.
* Ook schadeherstel 
 zonder verzekering.
* Ruime openingstijden.

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-293 963 / 06-515 88 237
info @ chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzen.com

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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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 24 maart

Herinner je wie jij bent...
module 1 bij Centrum 
maia
Palmenweg 5 Nistelrode

discoavond Cello
Lunenburg Loosbroek

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Comedycafé
CC De Pas Heesch

ZaterdaG 26 maart

Gratis Herôme manicure
D.I.O/The readshop Sparkling 
Nistelrode

reiki 1 bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

ZondaG 27 maart

eerste Paasdag

BBC-jazz
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Walking event 
de maashorst
Start: Hotel De Vrije Teugel 
Uden

regenboogviering
Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandaG 28 maart

tweede Paasdag

Gemeentehuis gesloten

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Wandelexcursies: 
vroeg uit de veren
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

kasteelorkest: Haydn
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Paasrommelmarkt
raadhuisstraat 
Heeswijk-Dinther

Centrum Samarpana: Yoga
rukven 2a Heeswijk-Dinther

ouderwetse rommelmarkt
Manege Dintherseweg 21a 
Nistelrode

Paasevenement
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 13

internationaal 
accordeonfestival
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode
PAGINA 12

knutselen 
met de paashaas
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 14

dinSdaG 29 maart

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

inloopspreekuur 
fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

extra informatie avond: 
Wisenten in de maashorst
Artillerieweg 3 Uden

WoenSdaG 30 maart

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Vanaf de St. Annastraat Schaijk

i-meet: Superbingo
raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Jeugdatelier
Kloosterkapel Vorstenbosch

mandalart: Workshop 
mandalatekenen
Palmenweg 5 Nistelrode

openbare bijeenkomst 
van actief Burgerschap
Aula Bernrode 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

donderdaG 31 maart

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

Basiscursus 
dierencommunicatie bij 
Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Peutermiddag BS delta
Herderstraat 2 Heesch

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Lezing over Willem 
van Binsbergen
Bibliotheek Nistelrode

Start kBo jeu de boules
Gilde St. Barbara Dinther
PAGINA 8

vriJdaG 1 aPriL

Pannenkoekenconcert
De Stuik Vorstenbosch

enge Buren 
CC De Pas Heesch

ZaterdaG 2 aPriL

Workshop: maak uw eigen 
buitenschilderij
De eijnderic Nistelrode

Bezinningsochtend 
over avondwake
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

Los muziektheater: 
total Los
CC Nesterlé Nistelrode

ZingHiSmee
CC De Pas Heesch

ZondaG 3 aPriL

open atelierroute Bernheze
Bernheze

Goodwill tour
Bar de Ketel Vorstenbosch

expositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Publiekswandeling 
in de maashorst
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

open zondag: 
raamdecoratie
totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vriendenconcert: 
friends for life
De Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther 
PAGINA 29

Huiskamerconcert: eXpats
CC De Pas Heesch

maandaG 4 aPriL

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Workshop: Creatief met 
tijdschriften
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

dinSdaG 5 aPriL

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

inloopspreekuur 
fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: Geprezen Gij
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

WoenSdaG 6 aPriL

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Vanaf de Kriekenput Schaijk

5a Helma van de rakt: 
Bosavontuur
Parkeerplaats van de 
St. Annastraat Schaijk

Jeugdatelier
Kloosterkapel Vorstenbosch

Gratis inloopspreekuur 
van Soest & Partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch

donderdaG 7 aPriL

oud papier
Dorp Vorstenbosch

BeCo: marjan minnesma
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 30

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

andy marcelissen
CC De Pas Heesch

vriJdaG 8 aPriL

Cabaretvereniging de 
Zandkruiers: Bonte avond
CC De Wis Loosbroek

koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Petrus-emmauskerk Heesch

2600 jaar vorstenbosch 
in beeld
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 9

op sterk water
CC De Pas Heesch 

ZaterdaG 9 aPriL

Cabaretvereniging de 
Zandkruiers: Bonte avond
CC De Wis Loosbroek

Workshop: Buffet maken
De eijnderic Heesch

efkes anders: 
Lang en gelukkig!
CC Nesterlé Nistelrode

tuinschetsdag LipsGroen
LipsGroen Nistelrode

ZondaG 10 aPriL

Heilig Communie
St. Lambertuskerk Nistelrode

open atelierroute Bernheze
Bernheze

expositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

vroege vogelwandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Solisten concours
De Stuik Vorstenbosch

Singsation met 
afrika-engakoor
Markant Uden

efkes anders: 
Lang en gelukkig!
CC Nesterlé Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther


