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MartiJn:

‘Je wil die drie kwartier zo goed mogelijk neerzetten’

Qualawaai sluit the Young ones af
gitaar en banjo. “We bouwen rustig op naar een spectaculair einde.”
De muziek is gevarieerd Engels- en
Nederlandstalig.
Lawaai
De naam van de band werd snel
bedacht. Dennis Verbrugge: “Een
van de eerste keren dat we nog
elektrisch speelden zei iemand
‘qua lawaai zit het wel goed’. En
sinds we besloten om semi-akoestisch te gaan, zeggen we ‘het valt
wel mee Qualawaai.’”

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena
Folder deZe WeeK
april tapasMaand
de toren- LOOSBROEK
VORSTENBOSCH
HEESWIJK-DINTHER

Eva naar WK
pag. 8

‘Qua lawaai zit
het wel goed’

V.l.n.r.: Dennis Verbrugge, Martijn van Orsouw en Tijmen van der Lee
Tekst: Roy van den Busken Foto: Marcel van der Steen

Qualawaai uit Heesch staat vrijdag 3 april voor het eerst op het podium. Bij The
Young Ones speelt de band, die bestaat uit Dennis Verbrugge, Tijmen van der Lee en Martijn van Orsouw, akoestische folkmuziek. Het drietal is de afsluiter van de muzikale avond
in De Pas.
HEESCH -

Het idee van de band ontstond
op een feestje. Tijmen van der Lee
speelde al bij Syndicate. Deze band
speelt niet Nederlandstalig en geen
folkmuziek. “Dat vind ik wel vet
om te maken. En toen zei ik tegen
Dennis Verbrugge: ‘Waarom doen
wij het eigenlijk niet?’” Dennis

sloot zich aan en ook een drummer
was niet ver weg. Martijn van Orsouw stond binnen een meter afstand en wilde meteen meedoen.
Na twee weken kreeg Qualawaai
een uitnodiging voor het optreden met The Young Ones. “Toen

moesten we wel fanatiek gaan
oefenen”, vertelt Martijn, zittend
op zijn cajon. Inmiddels kunnen de
heren drie kwartier volmaken, precies genoeg voor vrijdag. “Je wil
jezelf in die drie kwartier zo goed
mogelijk neerzetten”, aldus Tijmen
die tijdens het optreden speelt op

Dennis is de leadzanger van de
band. Hij speelt bij Scouting Heesch
vaak kampvuurmuziek. Daar is zijn
hobby begonnen. De andere leden
zingen op de achtergrond. “Het is
een uitdaging om als beginnende
band meerstemmig te spelen, terwijl je ook nog moet opletten of je
in de maat blijft. In het begin moet
je daar extra op letten”, zegt Tijmen.
Bij de band draait het vooral om de
gezelligheid en muziek maken die
ze leuk vinden. Tijmen van der Lee:
“Een optreden is altijd mooi. Maar
voordat we wisten dat we een optreden hadden, was er net zo veel
schik.” Dennis vult aan: “We vinden het vooral leuk om te doen en
als mensen daarvan kunnen meegenieten is dat leuk.”
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Natuurtheater Kersouwe programma 2015

Programma Kersouwe 2015
theater.
muziek. pag. 18
cabaret.
en meer...

Rond elf uur ’s avonds staan de
heren vrijdag in De Pas. Daarvoor,
Covers_Pocket_78x108mm 2015.indd 1
vanaf 21.00 uur, treden Burning
Clocks en Unfinished Business op.
Samen in dezelfde zak
De entree is gratis.
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DeMooiBernhezeKrant wenst iedereen

fijne paasdagen

• Rolluiken • Raamdecoratie
• Overkappingen • Horren
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

van 11.00 tot 17.00 uur

Zie pagina 16

2e paasdag OpeN vaN 10.00–17.00 uuR

Boomrooierij

2e paasdag
open

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

Kachelhout
Houtsnippers
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

2 E PAASDAG
OPEN
12-17 uur
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ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN
Zoggelsestraat 21a, Heesch
www.akker-zonwering.nl

2

Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 1 april 2015

Kersouwe presenteert
gevarieerd programma

Column
ton bens
Paasdagen

Voorverkoop start 4 april

Fun, Food & Fashion! Een mooie
combinatie met de paasdagen in het
vooruitzicht. Wij zorgen voor het
Food, Van Tilburg Mode & Sport voor
de Fun & Fashion.
Op Goede Vrijdag 3 april bouwen we
onze stand voor de laatste keer op bij
de - onze inmiddels vertrouwde - Van
Tilburg familie in Nistelrode. Ook bij
het Lente-event bij de Kilsdonkse Molen op 29 maart waren we
te gast, op een regenachtige zondag, maar dat maakte het plezier
er niet minder om. Tussentijds zorgen we ervoor dat ook onze
winkels er op z’n paasbest uitzien!
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Advertorial

HEESWIJK-DINTHER - Elk seizoen is het weer een klus om een verrassend programma te brengen voor alle bezoekers van de Kersouwe in
Heeswijk-Dinther. In dit jaar, waarin het natuurtheater in Heeswijk 70
jaar bestaat, kan eenieder genieten van nieuwe en bekende artiesten,
die samen een unieke mix aan muziek- en theatervoorstellingen in de
openlucht brengen. De voorverkoop start op 4 april om 9.00 uur op
www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en Uitpunt Veghel.
Muziek, toneel en cabaret
Caro Emerald, Pieter Derks, Golden Earring, Maaike Ouboter,
Matzer theaterproducties, Mister
and Mississipie, Kathinka Polderman, PollyAnna, Klezmer Amsterdam XL en Porgy Fransen krijgen
hun Kersouwe-doop deze zomer.
Ze stellen hun vakantie nog even
uit om in de prachtige omgeving
van de Kersouwe te spelen Met
trots presenteert de Kersouwe de
eigen theaterproducties Snorro
en de Klokkenluider van de Notre
Dame en maken Racoon, Huub
Stapel, Wende Snijders met Het

Gelders Orkest, Mark van de Veerdonk, Pater Moeskroen en nog
vele anderen de Kersouwe-zomer
compleet. Een diversiteit aan artiesten die kwaliteit brengen waar
jong, iets ouder, traditioneel, hip,
luisterend en dansend publiek veel
plezier aan gaat beleven.
Nieuwsgierig?
De Kersouwe verheugt zich erop
deze zomer weer veel bezoekers
te verwelkomen. Nieuwsgierig
naar het hele programma? Kijk op
www.kersouwe.nl of volg de Kersouwe op Facebook of Twitter.

Of een heerlijk kaasplankje.. met een wijntje?
Wij adviseren u graag.
Fijne P(K)aasdagen...namens het
Bon Fromage Team Heesch & Oss

Caprese
Quiche

Boodschappenlijstje
erdeeg
6 plakjes roomboterblad
30 gram basilicum
kaas
100 gram parmezaanse
125 gram mozzarella
80 gram pijnboompitten
400 gram cherr ytomaten
4 eieren
125 gram crème fraîche
4 romatomaten

PEFC/30-31-421

Advertorial

Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Expositie en concert in Kloosterkapel
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Zaterdag 11 en zondag 12 april:
Expositie keramiek van Caroline
Peeters. Beide dagen is de kapel
open van 11.00 tot 17.00 uur, de
toegang is gratis, zoals gebruikelijk.
Het werk van Caroline Peeters
ontstaat vanuit een fascinatie voor
bewaren. Bewaren om verbinding
te krijgen met de mensen, met de
dingen, met de tijd en de gebeurtenissen. Bewaren uit angst om te
vergeten. Een zoektocht naar hoe
bewaren, wat bewaren en voor wie
bewaren, resulterend in vormen

voor het bewaren, rituelen en herinneringen: bewaarplaatsen.
Doosachtige, handgemaakte objecten en sieraden van keramiek,
gecombineerd met touw, elastiek,
vilt, metaal en/of karton, bieden
ruimte aan toekomstdromen, vereeuwigen bijzondere momenten,
koesteren dierbare herinneringen
en zullen een persoonlijk kleinood
veilig voor je bewaren. Vrij werk of
in opdracht.
Voor meer informatie, kijk ook op
www.carolinepeeters.nl.

Zondag 19
april: Concert
door Omnitet. Aanvang
15.00
uur.
Entree € 5,-.
Omnitet
is
een veelzijdig,
semiprofessioneel vocaal ensemble dat
muziek zingt uit alle stijlperiodes
van de klassieke muziek, van werken van Vivaldi en Bach, opera’s
van Mozart tot het romantische lied
en muziek uit de 20e eeuw.

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

Keukenspullen
Springvorm van 24 cm.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 ºC. Bekleed de ingevette springvorm
met het bladerdeeg. Snijd de basilicumblaadjes fijn, rasp de kaas en snijd
de mozzarella in plakjes. Rooster de pijnboompitten 3 min. in een koekenpan zonder olie of boter. Laat afkoelen op een bord. Verdeel de
pijnboompitten en cherrytomaten over de quichebodem. Klop de eieren
los met de crème fraîche. Schep het basilicum en de Parmezaanse kaas
erdoor en breng op smaak met peper en zout. Verdeel het eimengsel en
de mozzarella over de tomaten. Snijd de romatomaten in plakken en leg
op de quiche.
Bak in ongeveer 55 minuten in het midden van de oven goudbruin en
gaar. Dek af met aluminiumfolie als hij te donker wordt. Laat in 1 uur
afkoelen.

Eet Smakelijk
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BS De Toermalijn en BS De Kiem mooi vanhans manders
ondergaan directiewisseling

Vorige week zaterdag reed ik samen met de eerste
gemeentedichter van Bernheze, Ad van Schijndel,
naar Oss. Mijn directe voorganger, Mas
Papo, was er ook en de huidige en voormalige
stadsdichter van Veghel waren eveneens
naar galerie K26 gekomen. We waren alle vijf
uitgenodigd bij de bekendmaking van de nieuwe
Osse stadsdichter. De afgelopen twee jaar lag het
stadsdichterschap in onze buurgemeente in handen van een vijftal, de
zogenoemde DichtersBent. Gezamenlijk publiceerden zij in die periode
105 gedichten in de Osse regiokrant.
Voorafgaand aan de installatie van de nieuwe stadsdichter hebben de
collega-dichters uit Bernheze en Veghel enkele gedichten voorgedragen.
In de uitnodiging die we van het Poëzie Podium Oss kregen, stond: “Wij
nodigen jullie uit om als (ex-) stads- of gemeentedichter een bijdrage
te leveren aan deze overdracht. Liefst in de vorm van een of meerdere
(stads)gedichten die je op deze avond voordraagt.”
Voor deze gelegenheid schreef ik twee gedichten. Het onderstaande was
bedoeld om de nieuwe stadsdichter een hart onder de riem te steken.
Jan van de Boom, zo heet hij, kon de ironie ervan wel waarderen.

Thea van Heck en Jeanne Grosfeld zullen regelmatig in de klassen te vinden zijn 

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – De Stichting Primair besloot een directiewisseling door te voeren toen een van de schooldirecteuren met pensioen ging. Wisseling van inzet van het personeel zorgt voor groei en flexibiliteit. Dat geldt voor
leerkrachten en ook voor directeuren van de scholen.
Jeanne Grosfeld en Thea van Heck
starten op 1 april in Heesch als
directeur op BS de Toermalijn respectievelijk BS De Kiem. Jeanne is
momenteel directeur voor twee
scholen in Lithoijen en Oijen en
Thea is bouwcoördinator op BS De
Wissel in Geffen. Al snel blijkt dat
de twee managers veel overeenkomsten hebben in hun visie en
aanpak.
Jeanne Grosfeld
“Ik ben direct, houd van uitdaging
en ik wil de klassen in, want daar
gebeurt ‘het’. Daarnaast wil ik met
de tijd mee op digitaal gebied.
De Toermalijn is een grote school
waar mogelijkheden open liggen
op digitaal gebied. Het zal trouwens best wennen zijn. Van twee
kleine scholen, waar ik iedereen bij
naam en toenaam ken, naar een
grote school.” Voor Jeanne zal het
ook een uitdaging zijn de balans
te vinden tussen ontwikkelingen
en ruimte geven voor het tempo
van de vijftig andere mensen van
de school. Gelukkig is de school al

goed op weg om het plan 20152019 gestalte te geven.

len. En ook De Kiem gaat verder
digitaliseren!

Thea van Heck
“Voor mij is het de eerste keer dat
ik, als eindverantwoordelijke, een
school aanstuur. Als bouwcoördinator deed ik al wel veel managementtaken. Het is fijn een kleine

Uitdaging
Jeanne en Thea hebben zin in
de uitdaging. Het werken in een
cloud-omgeving zullen ze op de
scholen (verder) introduceren. De
digitale leeromgeving biedt veel

‘Kansen en bedreiging leren kennen van
de digitale wereld’
school met een jong en enthousiast team aan te sturen. De school
heeft de laatste jaren een mooie
ontwikkeling doorgemaakt onder
leiding van Archel Kerkhof. Die
ontwikkeling wil ik doorzetten. De
kracht van deze school zit ‘m in de
persoonlijke benadering en het samen dragen van verantwoording.
Dus ook ik ga de klassen in.” Thea
houdt van duidelijkheid en het nakomen van afspraken. De start die
gemaakt is met ‘kansrijke combigroepen’ wil ze verder ontwikke-

kansen en is goed voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Kinderen
van deze tijd moeten leren waar
de kansen en bedreigingen zitten van de digitale wereld. Maar,
benadrukken ze samen, het ontwikkelen van de fijne motoriek,
bijvoorbeeld bij schrijfonderwijs,
blijft belangrijk en het leren staat
voorop. De voorbereidingen op de
nieuwe taak zijn intensief. Daarbij
weten ze zich gesteund door de
intensieve samenwerking met collega-directeuren van Primair.

1 april 2015
Een mens kan behoorlijk de klos zijn
Een mens kan behoorlijk de klos zijn
Je zult maar de dichter van Oss zijn
Dan moet je van god toch wel los zijn
Of anders zo sluw als een vos zijn
Een mens kan behoorlijk de klos zijn
Je zult maar de dichter van Oss zijn
Dan moet er een flinke steek los zijn
En zal op je wangen een blos zijn
Een mens kan behoorlijk de klos zijn
Je zult maar de dichter van Oss zijn
Dan moet je verdwaald in het bos zijn
Of vreselijk over de flos zijn
Een mens kan behoorlijk de klos zijn
Je zult maar de dichter van Oss zijn
Dan zul je beslist niet de Boss zijn
Dus zal je vertrouwen heel bros zijn
Wanneer je de dichter van Oss bent
Dan weet je dat jij dus de klos bent
Totdat je van die taak verlost bent
Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen, stuur
dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

AAnbiedingen geldig vAn
1 t/m 28 februAri 2014
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Salaris- en personeelsadministratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel om
voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- en
personeelsadministratie bespaart u veel rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Top
menu

4,95

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

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein
- Heesch
www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur
met frisse4
salade
en knapperige-frites

Van schayk maakt u wegwijs

www.plazafoodforall.nl

In de wereld van administratie en belastingen

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel

www.plazafoodforall.nl
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Health, Beauty, Care

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

Woensdag 1 april 2015

Verkoop van zorgmaterialen bij Zorgkringloop
BERNHEZE/OSS - Zorgmaterialen zijn duur. Toch belanden ze vaak in kasten, kelders of op zolders als ze niet meer gebruikt worden of ze worden
particulier verkocht voor veel geld. Soms zijn de gevraagde prijzen hierbij hoger dan de nieuwwaarde. Daarnaast is er ook bij zorgorganisaties een
voorraad van zorgartikelen die retour zijn gekomen van (ex-)cliënten en die door de organisaties niet meer gebruikt worden.
In de winkel van Kringloopbedrijf
Oss Bernheze is op de locatie in
Oss een ruimte vrijgemaakt voor
zorgmaterialen. De opbrengst
van de verkoop van de materialen
wordt, na aftrek van kosten, gereserveerd voor de aankoop van materialen en duurdere hulpmiddelen
zoals rolstoelen.

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. 8.15-18.00 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
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Elke besparing op de kosten in de
zorg komt de kwaliteit van die zorg
uiteindelijk ten goede. De zorgkringloop is een mooi initiatief dat
aandacht verdient om een goede
start te kunnen maken.
Materialen kunnen worden afgegeven bij Kringloopbedrijf Oss
Bernheze in Heesch aan Voorste
Groes 1A onder vermelding van
Zorgkringloop of in Oss Maaskade
32/Huizenbeemdweg 39. Op af-

spraak worden de materialen gratis
opgehaald. Een greep uit het aanbod uit het depot van Zorgkringloop: easy slide/hulpmiddel steunkousen aantrekken, bed-tafeltjes
(kussen), postoel, katheterzakken,
urinaal, verschillende wandelstokken, zitstok, rollator, medicijndozen, verbandschoenen, wand- en
vloerbeugels, toiletverhoger, incontinentie materialen en sleutelkastjes.
Openingstijden
Zorgkringloop Zorg Totaal
Maandag: 13.00-17.30 uur
Dinsdag-vrijdag: 10.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur
De Zorgkringloop werkt met vrijwilligers die belangeloos hun diensten aanbieden.

Thermae Son viert 30-jarig bestaan
Son en Breugel - “Wat groeit er onder de Son?” moeten ze bijna 30 jaar geleden in Son en Breugel gedacht hebben, toen daar de deuren geopend werden van het eerste full-service wellnessbedrijf van Nederland, genaamd: Thermae Son. Tijd voor ontspanning midden in de natuur en met Brabantse gemoedelijkheid.
Dat kan bij Wellness & Healthresort Thermae Son. Het resort viert komende maanden het 30-jarige bestaan.
passen van ‘natuurlijke materialen’
was het uitgangspunt van de architect. Het gebouw zou moeten
opgaan in de omgeving. In 1985
begon de eerste fase van de bouw
van het complex en in 1988 kocht
Van Santvoort het naastgelegen
gemeenschappelijke zwembad.

Waar het allemaal begon
In 1984 vertrok de bevlogen ondernemer Wim van Santvoort naar
Oostenrijk om zich te verdiepen in
de wereld van wellness. Het toe-

In 1990 werd het wellnessresort
dan ook geopend door Chriet
Titulaer (toen een populaire tvpresentator). In de daaropvolgende jaren wist Thermae Son zich
verder te ontwikkelen op het gebied van thermen, sport en beauty.
Tot in 1999 het complex getroffen

werd door een brand. Waarna er
weer gebouwd moest worden aan
een nieuwe start en wellnessresort.
In 2001 heropende Thermae Son
de deuren. Het ‘alles onder één
dak’ concept op het gebied van
wellness, ontspanning en inspanning weet kwaliteit en een gemoedelijke Brabantse sfeer tot op de
dag van vandaag te waarborgen.
Met trots krijgt Thermae Son in
2013 een eigen straatnaam, genaamd: de Thermaelaan. Uniek
in Nederland! Want welk ander
wellnessresort heeft nou een eigen
straatnaam?

Tijdloos Mooi

Column

Vrouwen en netwerken

Zo’n anderhalf jaar geleden is, in
navolging van VOV Tilburg, een soort
van vrouwennetwerk voor Bernheze
en omstreken opgezet. De bedoeling
hiervan is om vrouwen met elkaar
in contact te brengen, om kennis uit
te wisselen, elkaar een balletje toe te
spelen, maar ook te inspireren. Elke
bijeenkomst heeft een specifiek thema
en iedereen kan een keer het podium
krijgen of onderwerpen aandragen. Voor
Medi Spa alle duidelijkheid, dit is niet alleen voor
carrière vrouwen, maar voor iedereen.
Het is duidelijk dat vrouwen dit, in tegenstelling tot mannen, niet
gewend zijn. En eerlijk is eerlijk, degene die zich het eerst laten zien en
horen zijn wel vaak de carríere vrouwen, zij moeten immers wel als ze
verder willen komen. Omgekeerd kun je ook zeggen dat ze verder zijn
gekomen doordat ze zichzelf hebben laten zien en horen. Tot die laatste
categorie behoor ik ook, mijn beste leerschool was en is de praktijk.
Er voor gaan, ook als je het eng vindt, niet altijd de gemakkelijkste weg
kiezen levert vaak het meeste op. Talenten ontdekken of ontplooien,
want iedereen heeft talent.
Zo heb ik mijn podiumervaring in een ver verleden opgedaan met het
presenteren van de pronkzittingen in Vorstenbosch. Mijn impulsivieit
zorgde ervoor dat ik al ja gezegd had voordat ik nagedacht had, daarna

In mei 2015 bestaat Thermae
Son officieel 30 jaar en dit
wordt gevierd met gasten,
de medewerkers en
met u, als lezer van
DeMooiBernhezeKrant.
In deze editie treft u een

30% kortingscoupon

op de Thermen dagentree aan.
Want Thermae Son viert feest,
samen met u!

Zie pagina 33
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kwamen dan de zenuwen en natuurlijk ook de (opbouwende) kritiek.
Achteraf gezien heb ik daar mijn podiumangst volledig overwonnen,
sterker nog, ik vind het tegenwoordig erg leuk om te doen.
Afgelopen vrijdag was er weer een meeting met het thema
‘Personal Branding’. Leuke sprekers, waarvan Rian (uitgever
DeMooiBernhezerKrant) er een was. Door haar eenvoud van vertellen,
precies hoe zij het beleefd heeft om te staan, waar ze nu staat oogstte
ze veel bewondering en respect. Waarom? Mensen willen zich
identificeren met iemand. Ze willen het verhaal achter de mens horen
en tonen de meeste affectie als die persoon zich kwetsbaar opstelt.
Het beeld van mensen is namelijk een beeld dat ze zelf vormen, en het
is niet altijd wat het lijkt. En zo gaan de dames steeds meer ‘ontdooien’
zoals ik dat noem, krijgen ze meer waardering voor elkaar en worden
ze opener. Daarin zitten mannen toch iets ongecompliceerder in elkaar,
vrouwen reageren en handelen sneller vanuit emotie. Maar gaandeweg
proef ik dat we op de goede weg zitten, VOV begint vorm te krijgen.
Dames worden enthousiaster, durven of vermannen zich om het
podium te nemen. Ze durven zich zichtbaar te maken en waarom ook
niet? Iedereen is uniek en iedereen heeft talent. En elke keer ga ik weer
voldaan en geïnspireerd naar huis.
Kom jij volgende keer ook?
Groet,
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BvR Advocaten: uw Bron van Raad

Mr. Inge Willems en mr. Kim Steenbergen; toegankelijk en betrokken

Tekst: Martha Daams Foto: Denise van den Akker

HEESCH – BvR Advocaten mr. Kim Steenbergen-van Straten en mr. Inge Willems–Reinacher hebben vandaag,
op 1 april, hun intrek genomen in hun nieuwe kantoor aan de Cereslaan 10a. Vandaaruit staan zij mensen
bij die in een moeilijke positie verkeren. Of dit nu is door een scheiding, een arbeidsconflict, een vermeend
delict, letselschade of incasso.

alle punten met elkaar eens bent,
kan BvR Advocaten de echtscheiding voor een vast bedrag voor u
regelen.

Vestiging in Bernheze, waarvan
een deel van de plaatsnaam voor
een bron staat, was onder andere
reden voor de naam. Ook de historische rol van het oude raadhuis
in Heesch speelde mee. Daarnaast
zien zij zichzelf als een bron van
raad voor hun cliënten. Inge en
Kim zijn allebei al een aantal jaren werkzaam als advocaat en
hebben daarvoor beiden ervaring
opgedaan bij de rechtbank OostBrabant te ’s-Hertogenbosch als
buitengriffier, waarbij zij als rechterhand van de rechter fungeerden.

Incasso en letselschade
Incasso is voor bedrijven veelal
kosteloos. De advocaatkosten en
proceskosten worden in eerste in-

BvR Advocaten houdt zich onder
meer bezig met het personen- en
familierecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht en
incasso’s. Daarnaast heeft Inge
strafrecht in haar portefeuille en

Kim letselschade. Een oplossing
zonder tussenkomst van de rechter
kan in veel gevallen uitkomst bieden. Maar, mocht de gang naar de
rechtbank onvermijdelijk zijn, dan
staan Inge en Kim voor uw belangen en bijten zich vast in uw zaak.
Arbeidsrecht
Per 1 juli a.s. wordt weer een belangrijke wijziging doorgevoerd
in het arbeidsrecht. Dan heeft de
werknemer met een arbeidsconflict of ontslagdreiging wegens
economische
omstandigheden,
recht op een zogeheten transitievergoeding. Belangrijk is dat u zich
hierover goed laat informeren.
Familierecht
In deze tijd gaan steeds meer mensen uit elkaar. Of u het nu wel of
niet met elkaar eens bent, in beide

gevallen moeten afspraken worden gemaakt en worden vastgelegd. Beslissingen van nu kunnen
grote toekomstige consequenties

BVR Advocaten,
uw bron van raad
hebben. In de gevallen waarbij
minderjarige kinderen betrokken
zijn, dienen ook hieromtrent goede
afspraken te worden gemaakt. Discussies over gezamenlijke bezittingen spelen ook bij ‘samenwoners
die uit elkaar gaan’ en een zakelijke benadering kan dan opheldering geven. Bij een heldere boedelscheiding en goede afspraken kunt
u ook kiezen voor een gezamenlijke advocaat. Indien u het al op

stantie verhaald op de wanbetaler.
De kosten in letselschadezaken
worden veelal door de verzekeraar
van de tegenpartij vergoed.
Eind 2013 is de vrije advocaatkeuze binnen de rechtsbijstand
van kracht geworden; indien u een
rechtsbijstandverzekering
hebt,
kunt u gewoon kiezen voor BvR
Advocaten, daar staat úw belang
voorop.
BvR Advocaten is gekwalificeerd

PaasWonderland

om gefinancierde rechtshulp te
bieden aan minder draagkrachtigen en mensen in de bijstand. Om
te weten wat uw rechten zijn, kunt
u een afspraak maken voor het
gratis adviesgesprek of op maandagavond tussen 18.00 en 20.00
uur binnenlopen in het kantoor
aan de Cerelaan 10a tijdens het
gratis inloopspreekuur. BvR Advocaten is druk bezig om ervoor te
zorgen dat u vanaf het najaar uw
eigen cliëntendossier online kunt
inzien, hetgeen u de garantie geeft
voor transparantie.

Cereslaan 10a
5384 VT Heesch
Tel. 0412-857775
info@bronvanraad.nl
www.bronvanraad.nl

Scones naturel
0,92 per stuk
(per 4 stuks)

Wij hebben alles klaar
staan voor ’n
heerlijke
Paas high tea

Schaapje
2,40

Kippetje
2,70

de bakkers Lamers

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

Lemon
curd
9,95

Paas
Kroonjuweeltjes
€ 1,75 per stuk
(per 4 stuks)

Chocolade
advocaattaartje
9,95

Haasje
2,40

Lenteslof
met versfruit
9,95

U kunt ook
bestellen in
onze webshop

6

Woensdag 1 april 2015

KBo BernHeZe

KBO Bernheze
Jeu des boules
KBo dinther
HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe jeu-des-boules-seizoen voor
KBO-Dinther gaat donderdag 2
april van start. Dat gebeurt op
de banen van het Sint Barbara
Gilde in Dinther, gelegen achter
CC Servaes.
Tot eind oktober spelen 55-plussers iedere donderdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur. Zij gaan de
onderlinge competitie aan.
Zij die lid of gastlid zijn van KBODinther kunnen gratis meespelen.
Een gastlid is iemand die lid is van
een andere KBO, maar die voor 10
euro per jaar gastlid is in Dinther.
Voor niet-leden kost deelname

Advertorial

€ 2,- per keer. Verder is met het
gilde afgesproken dat iedereen in
principe een consumptie neemt.
Mensen die het spel nog nooit gespeeld hebben, krijgen hulp van
ervaren spelers. Er wordt gebruik
gemaakt van het materiaal van het
Sint Barbara Gilde.
Nadere informatie bij KBODinther, Sonja van den Berg tel.
0413-292583.

Wandelen met de
60-jarige KBo
HEESCH - KBO-leden kunnen het
hele jaar door twee keer in de
week van de buitenlucht genieten. Op woensdagmorgen is er
Nordic Walking onder leiding van

Het buitenseizoen is aangebroken
Bert Wijnen en op donderdagmorgen is het wandelen onder leiding
van Theo Cuppen. De mensen die
meegaan staan dan om 9.30 uur
klaar bij De Pas. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Dit jaar heeft de jubileumcommissie in april vier bijzondere wandelingen extra gepland. De wandelaars gaat dan langs de Heesche
kunstwerken. Het is elke week dezelfde wandeling maar op verschillende dagen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.
Dinsdag 7 april om 9.30 uur
Maandag 13 april om 13.30 uur
Donderdag 23 april om 9.30 uur
Woensdag 29 april om 13.30 uur
Bært van Trientjes zal als deskun-

Bezoekers
bepalen het
onderwerp in
onderonsje

op leeftijd

Mondzorg aan huis lost bij
ouderen gebitsmisère op
OSS - Onderzoek van de inspectie voor de gezondheidszorg wijst uit
dat veel kwetsbare ouderen hun tanden verwaarlozen. Tandartsen treffen bij ouderen in verpleeghuizen steeds vaker dikke lagen tandplak,
afgebroken tanden en ontstekingen aan.

Vaak is zelfs de dagelijkse gebitsverzorging voor de oudere zelf,
de mantelzorg, de verzorgende of
verpleegkundige een lastige opgave. Gebitsproblemen zoals gaatjes,
tandvleesontstekingen en slecht
passende protheses kunnen tot
vele ongemakken leiden.
Een slechte mondhygiëne kan

Bewust
50 Fit
Conscius Sports organiseert
meerdere dagen begeleid
sporten voor bewuste 50+’ers.

Gratis proberen?
Kijk op de site voor de proefdagen
op 16, 23 en 30 april 2015.

de algemene gezondheid negatief beïnvloeden. Ontstekingen
in de mond kunnen bijvoorbeeld
de bloedsuikerspiegel bij diabetes
ontregelen. Ook zijn er verbanden
te leggen tussen tandvleesontstekingen en o.a. hart- en vaatproblemen en reuma.
Via Mien Thuis kan een afspraak
gemaakt worden met Mond Thuis
Zorg. Mond Thuis Zorg is een team
van twee mondhygiënisten dat de
oudere thuis kan bezoeken voor
een mondonderzoek, gebitsreiniging of reiniging van gebitsimplantaten. Ze geven instructies zodat
tandvleesontstekingen en gaatjes
worden voorkomen.

Deze problemen ontstaan veelal
niet in het verpleeghuis zelf maar
daarvoor al, wanneer mensen nog
thuis wonen. Veel kwetsbare ouderen verwaarlozen hun tanden als
ze nog op zichzelf wonen. Ze zijn
ziek of minder mobiel en willen de
kinderen niet lastig vallen om hen
naar de tandarts te rijden.

dige gids bij elk kunstwerk wat weten te vertellen. Deelnemers hoeven zich niet aan te melden. Wie
op tijd bij De Pas is, kan aansluiten.
Na afloop is er in d’n Herd een gratis kopje koffie, aangeboden door
de jubilerende KBO.

De eigen tandarts wordt op de
hoogte gehouden en er kan verwezen worden naar de ‘mobiele’
tandarts of een tandprotheticus,
als dat nodig is. De meeste behandelingen kunnen op deze manier thuis plaatsvinden, zonder dat
men de deur uit hoeft. De mondzorg wordt op de wensen en de
persoonlijke situatie van de oudere
afgestemd.
De kosten worden (geheel of gedeeltelijk) door de aanvullende
tandartsverzekering vergoed.

LOOSBROEK - In Steunpunt D’n
Hoek in Loosbroek wordt op donderdag 9 april van 10.00 tot 11.00
uur weer een Onderonsje gehouden.

De Beekgraaf 58 NistelroDe 0412 617 333
www.coNsciussports.Nl

Inwoners van Loosbroek kunnen
elke tweede donderdag van de
maand in D’n Hoek terecht om,
onder het genot van een kop koffie of thee, met elkaar te praten
over een onderwerp dat hen interesseert.
Er zijn steeds twee vrijwilligers als
gastvrouw aanwezig om de bijeenkomsten in goede banen te leiden.
In april hebben de bezoekers de
gelegenheid om zelf gespreksonderwerpen aan de orde te stellen.
Dat kan een bericht uit de media
zijn of een gebeurtenis in Loosbroek. De toegang is gratis.
‘t Onderonsje is een initiatief van
het ouderenwerk van Vivaan.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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Vrijwilliger

van de maand

Stichting Bernhezer
Gehandicaptenbal

6 en 7 april gesloten
Aanbiedingen geldig van 3 t/m 9 april 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

NISTELRODE - Peter van den Akker is als vrijwilliger voorzitter van de Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal.
Samen met zes andere vrijwilligers regelt hij het aan carnaval gerelateerde Verkleedbal voor verstandelijk
en/of lichamelijk beperkten. Dit jaar organiseert de stichting voor de achttiende keer het gehandicaptenverkleedbal op zondagmiddag 1 november in Party Centrum ‘t Maxend in Nistelrode.
zakelijke vlak bij deze stichting
betrokken is geraakt. Dat heeft
meestentijds voordelen voor de organisatie. Verder bezorgt het blije
en het vrolijke van de mensen op
zo’n bal hem veel plezier en veel
energie.
Daarnaast vindt hij de groep vrijwilligers een fijne, leuke en gezellige groep. Hij heeft graag met hen
van doen. De club komt vrijwel
maandelijks bij elkaar en werkt met
een agenda en notulen. Dat gaat
prima zo!
De organisatie Stg. Bernhezer Gehandicaptenbal 

Tekst: Annie van den Berg - Vivaan

Er komt veel bij kijken
“Zo’n feest behoeft toch niet zo’n
hele organisatie?”, merk ik op. Het
tegendeel blijkt waar te zijn. De
opzet is grootser en regiogerichter
geworden. Op de dag zelf zetten
zich zelfs nog meer vrijwilligers in.
De stichting biedt graag een interessant programma, zoals de bekendmaking van de prins en de
verkiezing van de best verklede
deelnemer met de daaraan gekoppelde prijsuitreiking. Ook de medewerking van artiesten, diverse
blaaskapellen en het aanbieden
van hapjes en een snack horen
daarbij. Hiervoor is het nodig om,
naast de sponsoring van bedrijven,
andere activiteiten te organiseren
om de kosten te dekken. Peter en
de andere vrijwilligers organiseren
hiertoe drie rommelmarkten en
een Internationaal Accordeonfestival in Nistelrode. Het muziekfestijn

vindt plaats op maandag zes april
(tweede paasdag). Er zijn dit jaar
nog twee rommelmarkten, op 18
oktober en 13 december.
Het blije van de mensen geeft veel
energie
Peter onderkent dat hij vanuit het

Peter denkt dat de Stichting
Bernhezer Gehandicaptenbal een
meer positieve instelling van de
gemeente van harte toejuicht.

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

HAASJESWEEK
€ 6,95
500 gram varkenshaas medaillons € 6,95
500 gram katenpaashaasje
€ 6,95
500 gram gevulde varkenshaas

aspaté

a
Weer eigengemaakte p
Uw kwaliteitsslager

Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Ondersteuning van die zijde is
meer dan welkom. Voor up-to-date informatie kunnen belangstellenden de site
www.bernhezergehandicaptenbal.nl
of de Facebookpagina bezoeken.

Groente
‘da’s de en fruit
klok
genieten rond
’

Scharreleieren 10 stuks
Aspergesalade 200 gram
Hemelse modder 500 gram

€ 1,50
€ 1,95
€ 2,95

Luxe gourmet schotel met diverse soorten
rauwkost/groente naar keuze
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

De stichting biedt graag een interessant programma,
zoals de bekendmaking van de prins en de verkiezing
van de best verklede deelnemer

VOLOP PARKEERGELEGENHEID

Bestel uw
n
e
t
i
e
t
i
l
a
i
c
Paasspeen ontvang een kortingsbon
online t.w.v. ¤5,aa
(bij besteding van minim

l ¤25,-)

Van Mook

De Echte Bakker
Laar 66, tel (0412) 61 12 77, Nistelrode
www.vanmook.echtebakker.nl
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Grenzeloos

internationaal accordeonfestival
op tweede paasdag

eva uit loosbroek naar
WK robotcompetitie
Eva
NISTELRODE - In Partycentrum ‘t Maxend
in Nistelrode wordt op maandag 6 april tweede paasdag - voor de 27ste keer het
Internationaal Accordeonfestival gehouden.

jammen behoort ook tot de mogelijkheid.
Onder het genot van een hapje en een
drankje zullen diverse artiesten optreden.
Het publiek hoeft niet te blijven zitten, er
zal zeker ruimte zijn voor een dansje.

Veel bekende namen uit de accordeonwereld zullen in ’t Maxend elkaar ontmoeten
en daar solo of met elkaar de klanken van
de accordeon laten horen. Het programma
is gevarieerd en interessant voor iedereen
die van accordeonmuziek en het bespelen
van dit instrument houdt.
Dit evenement wordt bezocht door spelers
uit Nederland, België en Duitsland. Natuurlijk zullen de plaatselijke beroemdheden
niet ontbreken.

Dit festival wordt de laatste jaren georganiseerd door de Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal, die mede hierdoor geld inzamelt
voor het jaarlijks Verkleedbal op de eerste
zondag van november, voor mensen met
een beperking. Deze stichting verzorgt ook
een paasloterij waarbij diverse prijzen zijn te
winnen.

Het festival heeft twee podia. Op het hoofdpodium staat een vakkundige drummer die
voor de begeleiding zorgt. Het tweede podium is een open podium waar iedereen zijn
of haar klanken ten gehore kan brengen.
Dit mag solo, maar met meerderen gaan

Team Rembrandts

Het Internationaal Accordeonfestival start
op 6 april om 11.00 uur, maar de deuren
zijn al om 10.00 uur geopend.
De entree bedraagt € 2,- en zal ten goede
komen aan de Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal. Voor meer informatie:
info@bernhezergehandicaptenbal.nl of bellen naar Partycentrum ’t Maxend (0412
611251).

LOOSBROEK - Een team van Nederlandse studenten - waaronder de Loosbroekse Eva
van den Hurk - heeft zich, door zijn prestatie op de FIRST Robotics Competition (FRC)
in Richmond (Virginia, VS), geplaatst om deel te nemen aan het komende wereldkampioenschap in St. Louis (Missouri, VS).
Het team doet mee onder de naam Team
Rembrandts (de naam van een roboticateam, samengesteld uit zo’n 35 studenten
van Fontys Hogeschool Engineering en
vijf leerlingen van het Zwijsencollege uit
Veghel, waaronder Eva van den Hurk). Eva
vertelt: “Vorig weekend ben ik met Team
Rembrandts meegegaan naar Richmond,
Amerika. Dit was voor een regionale robotwedstrijd waar wij als team aan meededen.
Ik ging mee als één van de vijf leerlingen
van het Zwijsen College Veghel en heb in
Amerika de robot mogen besturen, samen
met twee andere leerlingen.”
In het eerste weekend van januari was de
opdracht bekendgemaakt aan de deelnemende teams. Binnen zes weken moesten
zij hun robot ontwerpen, bouwen, programmeren en testen. Dit jaar moest de robot allerlei kratten en containers zo snel en
goed mogelijk op de voorgeschreven wijze
verzamelen en opstapelen.
Het team waarvan Eva deel uitmaakte, behaalde in de finale een zwaar bevochten
2e plaats. Daarnaast veroverde Team Rembrandts de Engineering Inspiration Award.
Met deze onderscheiding kwalificeerde
Team Rembrandts zich voor het WK dat
op 23, 24 en 25 april wordt gehouden in
St. Louis. Deze onderscheiding was voor de
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA

aanleiding om de inschrijving ter waarde
van $ 5000,- voor haar rekening te nemen.

Een trots team

4481, robot van Team Rembrandts

waarbenjij.nu
WaarBenJij.nu is, met meer dan 265.000 dagboekhouders en meer dan 2,6 miljoen
reisverhalen, de grootste online reiscommunity van Nederland.
Deze reizigers zijn verspreid over 239 landen: over de gehele wereld dus!
www.waarbenjij.nu
Ook de facebookpagina van Waarbenjij.nu heeft pittige toegevoegde reisinformatie
voor alle reizigers in spe.
Ben jij op reis vanuit Bernheze naar... wie weet waar?
En vind je het leuk om ons op de hoogte te houden, dan horen we het graag via:
info@demooibernhezekrant.nl
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‘steeds meer reizigers willen
een op maat gemaakte reis’

LUCHTPOST
FREEK SPITS
NISSEROISE GLORIE IN KENIA
Een helpende hand bieden in het westen van
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.

Bezoek aan Nisseroi
Met nog tien dagen te gaan, zal mijn eenjarig zoontje Fedde
zijn eerste stappen gaan maken in Nisseroi. Sinds een maand
loopt hij al en hij
kuiert wat af hier
op de Keniaanse
zandpaden. Ik kan
niet wachten totdat
hij ronddartelt in
het speeltuintje in
NIsseroi waar ook
ik menig uurtje heb
rondgehangen en
mijn eerste happen
zand binnen heb
gekregen.
Esmee regelt het voor u

Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Of u nu een weekendje naar Vlieland wilt of vier weken rondreizen door de VS of Afrika, Esmee
van Uden- van Leur kan het allemaal voor u regelen. Zij organiseert en boekt alle reizen voor u, precies zoals
u dat wenst, want geen reis is hetzelfde. Als zelfstandig reisadviseur en aangesloten bij Mijn Reiskennis
heeft Esmee contacten all over the world. “Onze prijzen zijn precies hetzelfde als die van een reisbureau,
alleen bieden we nog meer persoonlijke aandacht en service.”
De Heesche Esmee van Uden
werkte acht jaar op een reisbureau
in Oss, toen ze het idee kreeg dat
er meer uit haar werk te halen viel
dan mogelijk was op het reisbureau. Als zelfstandig reisadviseur
heeft ze zich afgelopen februari aangesloten bij de organisatie
Mijn Reiskennis, een organisatie
die ook persoonlijke aandacht en
service hoog in het vaandel heeft
staan. “Ik merkte dat de vraag
van de klant in de loop der jaren
veranderd was. Natuurlijk kunnen
mensen ook een standaard vakantie bij mij boeken, maar zeker ook
op maat gemaakte reizen, al dan
niet voorzien van vliegtickets, hotels en autohuur. Ik bied dus een
heel breed pakket aan.”
Meerwaarde
Ze vervolgt: “Mijn werkwijze is
tevens mijn meerwaarde: mensen
kunnen mij bellen en dan kom ik
bij hen thuis, of ik ontvang ze bij
mij thuis. Ik werk dus op afspraak
en ben daardoor heel flexibel.
Vaak hebben mensen wel een idee
waar de reis naar toe moet gaan,
maar sommigen zijn ook helemaal
blanco. Dan probeer ik eerst uit
te zoeken of ze bijvoorbeeld een
strandvakantie willen of juist een
actieve en of er kinderen meegaan
of niet. Ik verricht eerst voorwerk,
zodat ik met een goede offerte
en een uitgewerkt plan naar de
mensen toe kan.” Mochten vakantiegangers ter plekke tegen
problemen aanlopen, dan is één
telefoontje naar Esmee voldoen-

Tijdens onze tijd in Nederland, ga ik samen met mijn vrouw
Thelma, ook Stichting FreeKenia promoten en uitleg geven over
het werk dat we doen in Kenia voor de jonge boeren en hun
gezinnen. Maandag 20 april geven we voor geïnteresseerden
een lezing in CC Nesterlé in Nistelrode. Hier zullen we een
presentatie geven en met videomateriaal zal men een duidelijk
beeld krijgen over de impact die we bij de Keniaanse jongeren
en gezinnen creëren. Op 3 mei zullen we op de Maashorst zijn
tijdens de paardenmarkt.
Thelma is een getalenteerd zangeres en heeft een eigen band
in Kenya. Ze is door het Afrika-Enga koor gevraagd om mee
te zingen tijdens een aantal optredens, zoals op 2 mei in de
St. Lambertuskerk van Nistelrode om 19.00 uur; 14 mei in de
Watersteeg in Veghel om 10.30 uur en 16 mei in de kerk van
Den Dungen om 18.30 uur. Een aantal Swahili liedjes zullen het
repertoire opvrolijken en we danken het Afrika-Enga koor dat
de opbrengst van de collectes naar Stichting FreeKenia gaat.

de, waarna er actie ondernomen
wordt.
Nooit duurder
Bij Esmee boekt u vakanties van
alle grote Nederlandse en Duitse
reisorganisaties. Mijn Reiskennis is
tevens lid van de ANVR, Stichting

rechtstreeks via internet boekt”,
benadrukt Esmee. Ze gaat regelmatig ook zelf op pad. “Ja, op vakantie, maar ook op studiereizen”,
klinkt het enthousiast.
“Bij een studiereis bekijken we de
hotels en bezoeken we de high-

‘Mĳn werkwĳze is tevens mĳn meerwaarde:
mensen kunnen mĳ bellen en dan kom ik bĳ
hen thuis, of ik ontvang ze bĳ mĳ thuis’
Garantiefonds Reisgelden en het
Calamiteitenfonds, dus uw reis is
volledig veilig. “Mensen zijn bij mij
ook nooit duurder uit dan wanneer
ze bij een reisbureau boeken. En in
bijna alle gevallen betaalt men ook
niet meer dan wanneer men zelf

lights waar toeristen ook naar toe
gaan. Na afloop maak ik een verslag met foto’s en zet dat op mijn
Facebookpagina. Nu staat daar bijvoorbeeld mijn prachtige reis naar
IJsland op.”

Meer informatie:
Esmee van Uden
06-15895082
esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl
www.mijnreiskennis.nl/esmeevanuden
en natuurlijk Facebook.

thelma zal met een aantal swahili liedJes de
OPTREDENS VAN HET AFRIKA-ENGA KOOR OPVROLĲKEN
Ook ben ik vereerd dat we betrokken worden bij de hommage
aan mijn oom Ad de Laat op 6 juni in CC Nesterlé in Nisterode.
Een liedjesavond met bekende Brabantse troubadours zal in
het teken staan van zijn te korte tijd hier met ons en de mooie
dingen die hij hier heeft gedaan. Ook in Kenia zijn zijn klanken
nog dikwijls te horen. Iedereen is welkom en ook de opbrengst
van deze avond zal ten gunste komen aan Stichting FreeKenia.
Ik wil alle mensen bedanken die ervoor zorgen dat de stichting
sinds 2006 bestaat en er voor zorgt dat we meer en meer
activiteiten in Kenia kunnen uitvoeren. De Keniaanse organisatie
wordt steeds professioneler en dat is te danken aan de financiële
support vanuit de stichting. We hebben een nieuw bestuur,
maar ook dat heeft steun nodig op allerlei fronten om de
activiteiten van FreeKenia te promoten. We zijn altijd op zoek
naar nieuwe energie en mensen die met ons een helpende hand
willen zijn. Ik nodig u allen uit om te komen kijken naar een van
onze presentaties, of contact met mij op te nemen.
Hartelijke groeten en zet de koffie alvast maar bruin.
Freek Spits
www.FreeKenya.org
freek.spits@FreeKenya.org
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geslaagde gezinsdag Zlto Bernheze Het voorjaar klopt aan de
deur met geraniumactie

HEESWIJK-DINTHER - Het voorjaar klopt aan de deur. Bladknoppen zitten aan de boomtakken en bloemknopen worden al dikker. Tijd voor
actie, tijd voor een geraniumactie! De Koninklijke fanfare St. Willibrord
gaat koninklijke geraniums verkopen.

40 jaar lid; Jan Spierings uit Nistelrode, Piet en Will Brouwers uit Vorstenbosch, Harrie en Rieki van den Broek uit
Dinther, Cor van den Heuvel met Anke uit Nistelrode. Zittend 50 jaar lid; Wim en Truus Smits, Bert en Mien van de
Hurk allebei uit Heesch.

BERNHEZE - ZLTO Bernheze hield vrijdag 20 maart de jaarlijkse gezinsdag, hierbij waren 120 personen aanwezig. Er werd gestart met een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk in Loosbroek. Hierna werd de dag
voortgezet in zaal Kerkzicht waar een uitgebreide koffietafel werd genuttigd.
Als spreker was burgemeester Marieke Moorman uitgenodigd. Zij
vertelde over haar ervaringen als
burger en als burgemeester van
Bernheze. Marieke ging ook nog
even in op agrarische zaken, zoals
het toenemende probleem van de
leegstaande agrarische gebouwen.
Ook roemde ze het initiatief om

met raadsleden en bestuurders een
paar keer per jaar bij een agrarisch
bedrijf op bezoek te gaan.
Hierna was het de beurt aan voorzitter Herman Krol om de jubilarissen in de bloemetjes te zetten.
De 40-jarige jubilarissen ontvingen

een brievenhouder, de 50-jarige
jubilaris een stel boekenhouders
en een oorkonde. Drie 40-jarige
jubilarissen kregen de briefhouder
thuisbezorgd.
‘s Avonds was het nog lang gezellig en werd er veel bijgepraat, nu
was de jongere generatie meer
vertegenwoordigd.

Liefhebbers kunnen rode, witte,
roze of paarse geraniums van
€1,25 per stuk kopen. De planten
worden aangeboden in trays van
acht planten voor € 10,-. Voor de
kenners: het gaat over sterke stekgeraniums die lang bloeien en ingekocht worden bij Van Grinsven
op de Kaathovensedijk.
Tussen 7 en 28 april worden de
hang- en stageraniums verkocht
aan familie, vrienden en bekenden
van de fanfareleden, die op zaterdag 9 mei dan worden afgeleverd.
Ideaal dus voor Moederdag!
Doel
De inwoners van Heeswijk e.o.
kunnen tijdens de koninklijke geraniumactie voor een aantrekkelijke
prijs topkwaliteit geraniums in huis
halen. Met deze actie wil de fanfa-

re aantonen waar haar kracht ligt:
leveren van kwaliteit.
Of het gaat om muziek, fietstochten, spooktochten of bloemen,
fanfare St. Willibrord staat garant
voor kwaliteit. De fanfare hoopt
dat veel mensen met de aankoop
van de geraniums St. Willibrord
financieel willen ondersteunen zodat de ‘Koninklijke’ kan groeien en
bloeien.

lAAt U zich VERwENNEN mEt
EEN hEERlijkE PAASbRUNch
oF -lUNch

1e EN 2e PAASDAG zijN wij VANAF 12.00 UUR oPEN VooR EEN hEERlijkE bRUNch oF lUNch.
(2 GANGEN 7 21,50 • 3 gangen 7 25,00 • Voor de kinderen 7 10,00)

wE hEbbEN ook EEN lUNchkAARt, DUS A lA cARtE iS VANzElFSPREkEND ook moGElijk.
‘t Dorp 94, 5384 MD HeescH, 0412 474 083, info@restaurantwolters.nl, www.restaurantwolters.nl

11

Woensdag 1 april 2015

Verstegen Tuinplanten:
ook uw tuin is een paradijs waard!
Verstegen verzorgt ook levering
van complete plantenlijsten.
Rondwandelen
Op het terrein van 1,5 ha levend
groen kunt u natuurlijk ook zelf op
avontuur gaan. Elke plant heeft

Advertorial

volle grond en worden bij voorkeur tussen november en half april
geplant. Hoewel de trend is veranderd naar meer harde materialen in
de tuin, is groen in een bak of pot
altijd een aanwinst om het geheel
in harmonie te brengen.

‘Een plaats waar planten gezien mogen
worden en u zeker bent van deskundig
advies’
een hanglabel of steeketiket met
informatie. Hierop staan bloeitijd, kleur, hoogte, plantafstand,
grondsoort en standplaats van de
plant. Ook is er bij bijna elke plantensoort een standaard met fotokaart en ook daar weer informatie
van de plant. Het tuincentrum is
per plantensoort ingedeeld en de
vaste planten staan op alfabetische
volgorde.
Zo staan de hortensia`s bij elkaar
en het klein fruit, de rozen, de siergrassen, fruitbomen, noem maar
op.
Marian Verstegen is vaak tussen plantenvakken te vinden in de kas of buiten
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Schaijk – Aan de parallelweg langs de A50, Willibrordusweg 6 te Schaijk vindt u een zeer ruime sortering
van prachtige tuinplanten bij Verstegen Tuinplanten. Wie een bezoek brengt aan het bedrijf en alles wil zien,
staat een flinke wandeling te wachten.
Rinus en Marian Verstegen hebben groene vingers en veel verstand van levende materialen voor
de tuin.
Snuisterijen en dode materialen
zult u hier niet aantreffen, maar
voor het vinden en bekijken van
vaste planten, bomen, heesters,
perkplanten, fruitbomen, rodo-

dendrons, rozen, hortensia’s, siergrassen, kruiden en haagplanten
zoals beuken, taxus, laurierkers,
coniferen kunt u terecht op het 1,5
ha grote terrein met grote parkeerplaats. U kunt bij Verstegen ook
eigen plantenbonnen inwisselen
voor een keuze uit het totale assortiment.

Advies
Feilloos weten Marian, samen met
haar man Rinus, de door u gevraagde planten te vinden en het
grootste plezier beleven ze aan het
geven van advies over planten en
onderhoud, immers alles wat leeft
heeft de juiste aandacht nodig.

Johnnie van der Heijden nieuwe
hoofdman gilde Vorstenbosch

Voorjaar of najaar
Vele planten staan in containers.
Deze zorgen dat u ze altijd in de
tuin of pot kunt zetten. Bomen,
hagen en coniferen staan in de

Vanaf koningsdag vindt u een
enorme sortering van perkplanten,
kuip- en hangplanten. Zeker de
moeite waard om eens te komen
kijken, want mooi groen is niet lelijk!
(Extra) openingstijden:
In april en mei is het
tuincentrum ‘s avonds tot
20.00 uur geopend.
Goede vrijdag: vanaf 8.00 uur
Koningsdag: 8.00-20.00 uur
Vrijdag na Hemelvaart:
8.00-20.00 uur
Maandag t/m vrijdag:
het hele jaar vanaf 13.30 uur geopend,
zaterdags 8.00 - 16.00 uur.

Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl
www.verstegentuinplanten.nl

Maan en planeten bij
Sterrenwacht Halley

HEESCH - Sterrenwacht Halley in Heesch is op de vrijdagavonden 3 en
17 april voor publiek geopend. Het programma begint telkens om 21.00
uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.

Maarten Hoefs en Jan van Grunsven

VORSTENBOSCH - Tijdens de
ledenvergadering van 26 maart
heeft de vergadering ingestemd
met Johnnie van der Heijden als
nieuwe hoofdman van het gilde
Sint Antonius Abt Vorstenbosch.
Tevens werden twee nieuwe bestuursleden voorgedragen, aangezien voormalig hoofdman Maarten
Hoefs ook met bestuurswerkzaamheden wenste te stoppen. Henri
van de Wetering en Cor Geenen

Johnnie de nieuwe hoofdman

werden onder applaus vanuit de
vergadering aan het bestuur toegevoegd, zodat de taken nu met
acht personen nog beter te verdelen zijn.
Na afloop van de reguliere vergadering was er een speciaal dankwoord van ere-hoofdman Jan
van Grunsven aan oud hoofdman
Maarten Hoefs, onder vermelding
van alle hoofdmannen vanaf heroprichting en hun verdiensten. Er
werd opgemerkt dat de laatste drie

hoofdmannen alle drie hoofdtamboer waren voordat zij de functie
van hoofdman op zich namen.
Daarna werd hoofdman Maarten
Hoefs van zijn ere-tekens ontdaan en mocht hij op zijn beurt de
nieuwe hoofdman Johnnie voorzien van het hoofdmanschild en de
hoofdman-staf. Aansluitend waren er bloemen voor oud hoofdman Maarten Hoefs, namens de
nieuwe hoofdman Johnnie van der
Heijden.

Op 3 april wordt de grote telescoop
op de Volle Maan en de planeten
Venus en Jupiter gericht. De kraters op de Maan, de schijngestalte
van Venus en de wolkenbanden
en vier grootste manen van Jupiter
zijn heel mooi om te bekijken.
Op 17 april is de maan er niet bij,
maar Venus en Jupiter staan dan
nog wel te schitteren aan het firmament. Misschien krijgt men begin van de publieksavond ook nog
even de kleine planeet Mercurius
te zien, voordat hij ondergaat. Halverwege deze publieksavond komt
het ruimtestation ISS over. Het
moet wel onbewolkt zijn om alles
te zien.

Op beide avonden is er natuurlijk
ook aandacht voor bekende en
mindere bekende sterren en sterrenbeelden, zoals de Poolster, Betelgeuze, Leeuw, Grote en Kleine
Beer. In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel
en in het planetarium maakt men
een verre reis door het heelal!
Entree sterrenwacht: € 5,- (kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1,
5383 KT Heesch
0412 - 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.
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Abdijproducten uit Heeswijk

efkes anders weer op de
planken in cc nesterlé

Nu verkrijgbaar: honing!

B

ijen vervaardigen honing uit nectar van bloemen. De tuinen van de
Abdij van Berne zijn zo ingericht dat er voldoende bloemen zijn voor een
nijver volkje bijen dat gehuisvest is in deze kloostertuin aan de Abdijstraat te
Heeswijk.
Imkerij ‘t Polleke maakt (slingert) er de heerlijkste honing van en die wordt sinds kort ook verkocht in de
abdijwinkel; in potten van 450 gram. Zonder enige toevoeging, puur natuur.
De Lindehoning en Bloemenhoning zijn de toppers in
het assortiment, jarenlang houdbaar, eerlijk en heerlijk!

Welkom bij Boekhandel Berne,
boeken en abdijprodcten!

NISTELRODE - Toneelvereniging Efkes Anders staat zaterdag 11 en
zondag 12 april weer op de planken in CC Nesterlé in Nistelrode. Na de
twee uitverkochte voorstellingen van vorig jaar, ligt de lat hoog en is de
motivatie groter dan ooit. De groep is dan ook al de nodige tijd aan het
repeteren voor het stuk ‘Getemd’.

Boekhandel Berne - Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk - T. 0413-291394 - www.berneboek.com

dintherse rommelmarkt
HEESWIJK-DINTHER - Buurtvereniging De Drie Dreven uit Heeswijk-Dinther houdt op zondag 3 mei weer
een grote rommelmarkt in de wijk, met meer dan honderd kramen.
De kramen zullen verdeeld staan in de Kastanjedreef, Lijsterbes- en Lindedreef, waarbij zowel buurtbewoners als mensen van buitenaf
gelegenheid hebben om hun waren te verkopen. Verkoop van nieuwe spullen is niet toegestaan. Uiteraard wordt voor een hapje en
een drankje gezorgd. Wie een kraam wil huren, kan contact opnemen met Riek Van der
Aa, tel. 0413-291004. De entree op 3 mei is
€ 2,- per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.
Evenals vorig jaar duurt de markt van 10.00 tot
16.00 uur.

Jaarlijkse rommelmarkt
NISTELRODE – Ponyclub De Kleine Heemskinderen houdt op maandag 6 april - tweede paasdag - traditiegetrouw haar jaarlijkse rommelmarkt.

Natuurlijk kan er in ‘Getemd’ gelachen worden, maar nu het publiek
heeft gezien dat Efkes Anders dat
kunstje onder de knie heeft, wordt
het tijd voor wat extra’s. Regisseuse Anneke van den Heuvel heeft
een creatieve draai aan het stuk
gegeven en zorgt daarmee voor
bijzondere, verrassende scènes.
De aanwas van mannen dit jaar
doet de groep deugd. “Het was
een mooie uitdaging vorig jaar
om een stuk te maken met zoveel
vrouwen, maar het is toch wel erg
fijn dat de groep nu meer in evenwicht is.
Mannelijke interactie werkt toch
weer net wat anders en dat is leuk
om te zien en om mee te werken”,
vertelt Anneke.
En ‘mannen’ zijn ook meteen een
belangrijk onderwerp in het toneelstuk ‘Getemd’. Mannelijke ri-

valiteit, mannelijke onhandigheid
en niet te vergeten: mannelijke
charmes. En dan is er altijd weer de
liefde, die het ingewikkeld maakt…
want de vrouwen laten zich niet zo
héél gemakkelijk verleiden!
Dit, in combinatie met muziek en
enthousiaste spelers, staat garant
voor een leuke avond uit in CC
Nesterlé.
‘Getemd’ door toneelvereniging
Efkes Anders
Zaterdag 11 en zondag 12 april
Aanvang: 20.00 uur in theaterzaal
Nesterlé. Kaartjes worden verkocht
bij CC Nesterlé en kosten € 8,-.

Afgelopen zaterdag hebben de vrijwilligers in
heel Nistelrode spullen opgehaald en op dit
moment zijn ze druk bezig om al die tweedehandsspullen gezellig uit te stallen. Er is volop
keuze uit radio’s, computers, speelgoed, boeken, serviezen, kleding, fietsen en meubilair; te
veel om op te noemen. De rommelmarkt op
tweede paasdag begint om 10.00 en duurt tot
16.00 uur. Manege van de Heemskinderen.
Dintherseweg 21a, Nistelrode.

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

Voor de volledige vachtverzorging wassen,
knippen en plukken. Bel voor een afspraak.
Jetty van de Leest
Laag beugt 3c - Heeswijk-Dinther
06-31780198 / 0413-293294

bezoek onze vernieuwde website

ALLES VOOR UW TUIN
* ZAAI- EN POOTGOED
* KWEEKBAKJES
* PERK- EN GROENTEPLANTEN
* KLEINFRUIT STRUIKEN
* GEWASBESCHERMINGSMID.
* POTGROND/TUINGROND
* MESTSTOFFEN

* VĲVERFOLIE
* VĲVERPOMPEN/FILTER
* VĲVERPLANTEN
ons
* VĲVERVISSEN
* TUINDECORATIES
* AFRASTERINGSMAT.
* TUINGEREEDSCHAP
  

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN

Schoonstraat 2a 5384 AN Heesch 0412-47 44 45
Bossestraat 65 5374 HS Schaĳk 0486-46 13 86
info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl

OVER CONNECT
De La SaLLeStraat 8 5384 NK HeeSCH
Connect
Accountants
& Adviseurs biedt
TELEFOON 0412 624 855
GOUD VOOR
100 JAAR
EXPERTISE
www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL
ondernemers
een compleet
scala
aan diensten.
Op het gebied van accountancy, administratie,
ﬁscale zaken, loonadministratie en advies op
juridisch en/of bedrĳfseconomisch terrein.

abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet

bezoek onze vernieuwdeVIERT
website
CONNECT
GOUD, ZILVER, BRONS
De La SaLLeStraat 8 5384 NK HeeSCH
TELEFOON 0412 624 855
over onze organisatie.
Over de stabiliteit van onze
Voor Connect Accountants
& CoNNeCtAdviseurs is
www.
aCCouNtaNtS.
NL
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met

zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van

vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met

ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij

vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor

financiële en fiscale ondernemersvragen. En over

25 jaar en twee bronzen medailles voor

de prestaties die onze mensen leveren om het

12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie.

voor u helder en efficiënt te maken.

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis,

Kijk voor meer informatie op onze website:

aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets

www.connect-accountants.nl!
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cafetaria asperia serveert naast lekkere
frietjes ook heerlijke oostenrijkse schnitzel

Cor en Jacqueline in het sfeervolle Asperia

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER – Bij Cafetaria Asperia in Heeswijk-Dinther kunt u terecht voor heerlijk Italiaans ijs, een
lekkere lunch en sinds kort ook voor een delicieuze Oostenrijkse schnitzel. Doordat Cor en Jacqueline Sabel
in Oostenrijk hebben gewoond en gewerkt, weten zij als geen ander hoe ze een lekker sappige en malse
schnitzel kunnen bereiden.
Sinds januari bent u bij Asperia
in de Hoofdstraat aan het goede
adres voor een heerlijke schnitzel,
bereid op Oostenrijkse wijze. “Ik
dacht bij mezelf: ‘hé, waarom doe
ik niet gewoon waar ik goed in
ben?’” Cor doelt op zijn ervaring in
het Oostenrijkse Biberwier, waar hij
samen met zijn vrouw Jacqueline

in de horeca werkte. De Oostenrijkse specialiteiten namen zij mee
terug naar Heeswijk-Dinther, waar
de gasten sinds januari ook kunnen genieten van Oostenrijkse
delicatessen. Bovenaan de lijst van
de heerlijke lekkernijen staat de
schnitzel, die Cor en Jacqueline
in hun tijd in Oostenrijk hebben

leren maken. Niet alleen wordt
de schnitzel op Oostenrijkse wijze
gemaakt, ook de benodigdheden
komen uit het wintersportland. “Ik
haal mijn vlees uit het buitenland.
Het vlees is echt vers en bereid ik
met Oostenrijks paneermeel, dat
is namelijk niet zo grof en droog.
Onze zelfgemarineerde schnitzels

zijn dun, maar toch lekker sappig en mals”, vertelt Cor over zijn
vleesdelicatesse, die geserveerd
kan worden met diverse eigengemaakte sauzen. “Het is simpel en
lekker, maar het is geen gewone
schnitzel. Hij is met liefde gemaakt
en je proeft het verschil”, voegt hij
eraan toe.

bent u bij Asperia natuurlijk welkom voor een simpel oer-Hollands
frietje. Maar het belangrijkste:
“Asperia staat voor constante
kwaliteit en voor een goede service. Wij willen dat de mensen zich
hier thuis voelen.”

Voor wie toch liever een ander
stukje vlees op zijn bord heeft, bedachten Cor en Jacqueline al de
perfecte oplossing. Met evenveel
enthousiasme serveert Asperia
bijvoorbeeld ook gehaktballen,
gemaakt in samenwerking met
de slager, of een heerlijke sparerib. Voor het toetje kunnen gasten
kiezen uit 39 soorten ijs. Daarnaast

Voor meer informatie kijk op:
www.asperia.nl
Hoofdstraat 72
5473 AS - Heeswijk-Dinther
0413-292627
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in de streek

mooi & in de streek

Advertorial

Bijzondere mensen in een bijzonder bedrijf
Geenen Gardening viert éénjarig bestaan
VORSTENBOSCH - Een jaar geleden hakten Hein Geenen en Judith
Spierings de knoop door. Met tien jaar ervaring op zak begon Hein
Geenen een hoveniersbedrijf, waar ook Judith een groot aandeel in
heeft als sociaal pedagogisch hulpverleenster. Geenen Gardening werkt
sindsdien, vanuit Vorstenbosch, met bijzondere medewerkers.
Judith is - net als Hein - woonachtig
in Vorstenbosch: “Mijn specialisatie
is het begeleiden van mensen die
licht verstandelijk of psychisch beperkt zijn. Al meer dan twaalf jaar
werk ik met heel veel plezier bij
dezelfde werkgever en ben binnen
deze stichting onder meer begeleider, OR-lid, ambassadeur en projectleider van een waanzinnig leuk
project. Mijn drive is om mensen
in hun kracht te laten komen en te
kijken wat zij kunnen en daar de accenten op te leggen.”

Voorjaarsbeurten, verticuteren (het gazon in goede staat brengen)
en voor aanleg van tuinen kunt u bij ons terecht.

Heiveld 5, Vorstenbosch
06-30230395
www.geenengardening.nl

Ervaring op ’t Mediahuys
Om foto’s te maken bij het artikel, nodigden we Geenen Gardening uit in
onze tuin van ’t Mediahuys. In de koffiepauze, met natuurlijk een lekker
gebakje, kwamen de verhalen los. Terwijl ik het verhaal zit te schrijven, zie ik
Hein Geenen, vrijwilliger Cor en stagiair Erwin de tuin uit zijn winterslaap
halen. Hein vertelde in de koffiepauze hoe het bedrijf, naar volle tevredenheid
een succesvol eerste jaar heeft gehad en er al veel mensen als stagiair gewerkt
hebben: “Echt heel leuk om ze een echt vak te leren en ze te begeleiden. Het
is zo mooi om te zien hoe ze als mens groeien en steeds zekerder worden.”
Cor is vrijwilliger en benadrukt dat hij zelf mag weten wanneer hij komt,
want hij werkt bij Vanderlande. Voor Cor is het echt een uitje om Hein te helpen, lekker buiten en bezig zijn. Ook de bescheiden Erwin geniet zichtbaar
van zijn werk in de tuin, hij is blij dat hij even buiten lekker bezig kan zijn,
na vier dagen in de klas te hebben gezeten. Hein laat zien hoe bepaalde taken
werken en dan kan Erwin zelf aan de slag, waarbij Hein een nauwlettend
oogje in het zeil houdt.
Terwijl ik voor het verhaal van Geenen Gardening de laatste adresgegevens
erbij typ, zien wij onze tuin ook lekker fris voor de dag komen.
Het is prachtig geworden! De klok is intussen verzet, de lente kan beginnen.

ERWIN

Hein begon uit eigen beweging
met vrijwilligerswerk bij stichting
Dichterbij en dat hield onder andere in: de tuin onderhouden, mensen begeleiden en zo ontstond een
mooie band, waardoor hij gevraagd
werd voor dagjes weg en bioscoopavondjes. Zo ontstond Geenen
Gardening, een hoveniersbedrijf
met een speciaal tintje!
Geenen Gardening is een leer-/
werkbedrijf voor mensen met een
psychische en/of verstandelijke be-

HEIN

perking. Een mooie leerschool voor
leerlingen die net even anders zijn.
Judith vertelt enthousiast: “We
bieden ze ook een warm huis, we
zijn betrokken bij het wel en wee
van onze leerlingen, medewerkers
en vrijwilligers. We doen het echt
samen.” Hein gaat verder: “Mensen die een afstand tot de reguliere
werkvloer hebben, nemen we mee
in het ‘normale’ werkproces en
begeleiden we één op één in het
werk en de tuin.”
“Heb je zin om aan de slag te gaan
als hovenier? En heb je een PGB
indicatie zodat je jouw dagbesteding bij ons af kan komen nemen?
Stuur een e-mail met je gegevens
naar Geenen Gardening”, zegt
Hein.

COR

Wandeling Vogelwacht
MAASHORST - Vogelwacht Uden houdt op maandag 6 april (Tweede
Paasdag) haar tweede publiekswandeling van dit voorjaar. Het thema daarbij is ‘Vogels in het voorjaar’. De wandeling start ‘s morgens
om 9.00 uur vanaf het grote parkeerterrein van het Natuurcentrum
de Maashorst aan de Erenakkerstraat 5 in Nistelrode. Voor degenen
die wat minder ver willen lopen is een kortere route uitgezet. De
deelname is gratis.
De Maashorst is een uniek natuurgebied van zo’n vierduizend
hectare en ligt ten noorden van
Uden. Het gebied bestaat uit
bos, heide en uitgestrekte ruige
graslanden. De begrazing wordt
verzorgd door paarden, schapen en Schotse Hooglanders.

Gedurende de twee tot drie uur
durende tocht worden de deelnemers gewezen op de terugkerende zomervogels. Volgens gids
Jan-Willem Hermans ziet men
tijdens de leerzame wandeling
zeker de fitis, tjiftjaf, zwartkop,
tuinfluiter en misschien wel de

eerste boerenzwaluw. “We leren
de wandelaars het herkennen en
onderscheiden van deze vogels.
Diverse ezelsbruggetjes worden
daarbij aangereikt.” Naast vogels
wordt ook naar bomen en planten gekeken en misschien komt
men oog in oog te staan met een
Schotse Hooglander, paarden of
een kudde schapen. Een verrekijker is hierbij een handig hulpmiddel. Laarzen of stevige schoenen
zijn in dit seizoen aan te bevelen.
De deelname aan deze voorjaarswandeling en de entree van het

Natuurcentrum de Maashorst zijn
gratis. Voor meer informatie kan
men telefonisch contact opnemen
met Jan-Willem Hermans, telefoon: 0413-269804.

www.vogelwachtuden.nl.
Maandag 6 april 2015 vanaf
9. 00 uur.
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode.
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Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedinge
n
op vrijdag
3 april 2015

plantacties plantennu
de Maashorst in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH – Een boerderij uit 1864 aan de Hondstraat in Vorstenbosch is de afgelopen jaren
helemaal gerestaureerd. Deze boerderij is het ouderlijk huis van Erna van den Elsen. Toen het einde van
de restauratie in zicht kwam, kwam ook het einde van het spaarpotje van Erna in zicht. Maar de tuin
(een halve bunder) wilde ze ook graag aangeplant hebben. Na wat onderzoek voor subisidies kwam ze
uiteindelijk terecht bij Het Streekfonds De Maashorst.

1 pond Kibbeling

€ 7,50

Gratis saus

Haring vers van het mes
3 voor
€ 5,00

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur
op de markt in Nistelrode

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Hagelwitte CHAMPIGNONS

Erna met de medewerkers van Rabobank Oss Bernheze ( Peter van der
Heijden, Paul van der Heijden, Gertjan Tienkamp, Pascal de Winter, Jeroen
van Basten) en Peer Verkuijlen.

Het Streekfonds De Maashorst
ondersteunt het project PlantenNu. PlantenNu is een beplantingsproject waarmee de groene
dooradering van het gebied De
Maashorst vanuit de natuurkern
richting de dorpskernen wordt
versterkt. Belangrijke partner
voor Streekfonds De Maashorst
zijn de lokale Rabobanken in De
Maashorst. De Rabobanken wil-

2 doosjes

len graag hun medewerkers van
dichtbij laten ervaren welke projecten vanuit het Streekfonds
worden ondersteund.
Een aantal medewerkers van de
Rabobank Oss Bernheze heeft afgelopen vrijdag Erna geholpen bij
de aanplant van de beplanting.
Beukenheg, fruitbomen en houtsingel werden geplant in haar

€ 0,99

CHIQUITA bananen
kilo
achtertuin. Ook de voorzitter van
Streekfonds De Maashorst, Peer
Verkuijlen, was aanwezig om het
één en ander toe te lichten.

Reclame is ook geldig in de winkel

Kaashandel Cilius Duijster

Drielse Ouwe
Noord-Hollandse
kaas
1 kilo

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

Onze eerste
verse hOllandse asperges
& aardbeien
zijn er weer
Geschild en ongeschild verkrijgbaar.
Zie ook www.geschildeasperge.nl
Openingstijden dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur of in de automaat.

€ 0,99

12.25

Vaste lage prijzen
light kaas

Minder zout - minder vet
jong belegen light

95
8.
belegen light
50
9.
extra belegen light
9.95
1 kilo

1 kilo

1 kilo

STOEPJE BRUNCHTAS
• 4 croissants • 1 kruidkoek
• Zak partybroodjes • Brood van Toen naar keuze
m.u.v. van haver/spelt

Voor € 10,00
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Knutselen op het erf van
De Maashorst met de
Paashaas
MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst
houdt op maandag 6 april - tweede paasdag - een
paasactiviteit. Voor € 3,50 per kind koop je aan
de balie van het Natuurcentrum een knipkaart
waarmee je tussen 11.00 en 15.00 uur allerlei
leuke en lekkere activiteiten kunt doen achter
op het erf.

PRETTIG PASEN

Oplossing op pagina 38

Tekst?

Vind jij het leuk om allerlei leuke en gezellige
dingen te maken? Het kan op tweede paasdag in
het Natuurcentrum. Natuurlijk is de Paashaas er ook
bij! Hij wijst je de weg op het erf naar dat gedeelte waar je allerlei leuke
knutseldingen kan doen. Koop eerst aan de balie van het Natuurcentrum een knipkaart. Hiermee kun je alle leuks en lekkers doen.
Kijk voor meer informatie op www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Pasen
&
bloemen
een mooie
combinatie

Lentekriebel�?
�etskriebel�...

Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE
Tel.: 0412-611397
‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH
Tel.: 0412-451848
www.ari-jenne.nl
Aangesloten bij Fleurop Interflora.

Tweede paasdag
geopend
van 12.00 tot
17.00 uur

1e en 2e PAASD
AG
GEOPEND
vanaf 12.00 uu
r

ACTIE!
Maand april gratis
fietsverzekering

‘Sfeervol eten’
in een uniek pand

Wij ontvangen u graag
in het hartje van Heesch
LUNCH  DINER  BORREL  HIGH TEA

(Geldig voor 1 jaar)

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl
Abdijstraat 28 - 5473 AE Heeswijk Dinther - Tel. 0413-29 30 54

www.vanesch-tweewielers.nl

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl
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Programma Natuurtheater Kersouwe 2015
In de bossen van Heeswijk ligt al 70 jaar een uniek openluchttheater. Gerund door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en
artiesten. Een natuurlijke omgeving waar muziek, cabaret en theater nog puur beleefd en gebracht worden. Maak het
mee! Kijk voor filmpjes en meer informatie over de voorstellingen op www.kersouwe.nl.

Golden Earring. Open Podium. Lieverlee Folk Festival.
Porgy Franssen. Amsterdam Klezmer Band XL. Pieter
Derks. Caro Emerald. Huub Stapel. Wende Snijders &
Het Gelders Orkest. Mister and Missisipi. Tilt & Friends.
Koning Schilder en Kathinka Polderman Maaike Ouboter
& PollyAnna. Snorro. Filmavond DeLuxe. Klokkenluider
van de Notre Dame. Maarten Soeters ntr. Matzer
Theaterproducties. Tribute to Queen. T.C. Koekepeer.
Muziektheater Kom van het Dak af. Racoon. Rockin’
Wood. Mark van de Veerdonk. Dance Event.
buiten.gewoon.dank.
Boonman Bedden Schijndel, C. van Lieshout en Zn BV Heeswijk-Dinther, Café De Zwaan Heeswijk-Dinther, Foto expert ‘s-Hertogenbosch, Garagebedrijf van Esch Heeswijk-Dinther, Gebr. Dijkhoff Heeswijk-Dinther, Gedo Elektro BV Veghel,
Graanpletterij de Halm Heeswijk-Dinther, Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., Hedi Meubelen Heeswijk-Dinther, Heerkens Interieurs Heeswijk-Dinther, Kasteel Heeswijk Horeca Heeswijk-Dinther, Liftservice 2000 Heeswijk-Dinther, Pittens
Assurantiën-Hypotheken Heeswijk-Dinther, Projectplace Nederland BV Amsterdam, Rabobank Oss Bernheze, Reclamestudio Jos Dortmans Heeswijk-Dinther, Schildersbedrijf Frank Dortmans Heeswijk-Dinther, S.I.S. Schoonmaak BV Nistelrode, Toyota
Jos van Boxtel Middelrode, Van den Berg maatkeuken| maatinterieur Heeswijk-Dinther, Van Emmerik - van der Weide B.V. Veghel, Van Tilburg Mode en Sport Nistelrode, VDB Automatisering BV Berlicum, Verwegen-Van de Gevel-Suijdendorp Veghel,
Wedemeijer & Dielissen Notarissen Berlicum en Heeswijk-Dinther Wim van Dijk Auto’s Heeswijk-Dinther.

4 april 10.00 uur start voorverkoop.
Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en UitPunt Veghel.

theater. muziek.
cabaret. en meer...
www.kersouwe.nl
www.twitter.com/kersouwe
www.facebook.com/kersouwe
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mooi & en duurzaam

en duurzaam

samen één uur het licht uit
hEESCh - Bijna traditiegetrouw doet buurtvereniging Het
Plantsoen mee aan Earth Hour. Tijdens Earth Hour, een initiatief
van het Wereld Natuur Fonds, doen wereldwijd mensen, bedrijven
en organisaties letterlijk een uur het licht uit.

Op deze manier geven zij gezamenlijk een signaal af dat ze de toekomst van de aarde belangrijk vinden
en dat we samen krachten moeten bundelen voor duurzame oplossingen. Een werkgroep met een vertegenwoordiging van zowel volwassenen als kinderen heeft ook dit jaar nagedacht over een creatieve
manier om invulling te geven aan deze avond. Dit resulteerde zaterdag 28 maart, in een ‘huiskamerconcert by candlelight’, verzorgd door een
aantal muzikale bewoners van het Plantsoen.
Verder werden er in het donker mooie en ook
spannende verhalen voorgelezen. Een bijzonder
moment, waarbij je een speld kon horen vallen.
Al bij al een saamhorige avond met een belangrijke boodschap. Een uur het licht uit doen, is
een mooie en simpele manier om stil te staan
bij de toekomst van onze aarde. Want dat is
het voornaamste doel van Earth hour: bewustwording.
Voor de kinderen van het Plantsoen werd dit
concreet gemaakt doordat zij om 20.30 uur
alle lampen uit mochten doen. “Tjonge, verzuchtte één van de kinderen: wat hebben wij
veel lampen”.

Duurzame gezelligheid

DuuRZaamHeiD
tiPs
Voordelen gebruik regenwater

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Foto’s: Ad Ploegmakers

Wat doet u bij
de volgende
hoge
elektriciteitsrekening?
RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

• De bloemen en planten in uw huis en tuin van
water te voorzien. Regenwater bevat stoffen die
goed zijn voor binnen- en buitenplanten.
• Uw auto mee te wassen.
Regenwater bevat geen kalk waardoor uw auto
zonder strepen gewassen kan worden.

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999
info@leddux.nl | www.leddux.nl

20

Gemeenteberichten

Woensdag 1 april 2015

Oproep aan veteranen

PRaKtisCHe infORmatie

Op 5 mei vieren we dat nederland
70 jaar geleden is bevrijd. Traditioneel gaan we om de vijf jaar het
bevrijdingsvuur ophalen, dus ook
dit jaar vertrekt weer een groep
lopers op 4 mei ’s avonds naar
Wageningen. Op 5 mei om 8.00
uur ‘s morgens zal burgemeester
Moorman het bevrijdingsvuur in
ontvangst nemen in Loosbroek.
Aansluitend is er een ontbijt voor
de lopers en veteranen. ’s Avonds
om 20.00 uur vindt in de tent in
het centrum van Loosbroek een
bevrijdingsconcert plaats.

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
Milieustraat
De Morgenstond 4
heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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

wat vindt u van de uitzending
van de raadsvergaderingen

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

De vergaderingen van de gemeenteraad van bernheze worden
live uitgezonden via internet. De
beelden zijn ook daarna nog op
www.bernheze.org terug te zien.
nu we een tijdje met dit systeem
werken, willen we graag van onze
inwoners weten wat ze ervan vinden. Kunt u de uitzendingen ge-

Gemeente houdt enquête

COllegeBesluit

Maak een afspraak
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis
Paspoort, rijbewijs of id-kaart
ophalen?
Dat kan dagelijks zonder afspraak van
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

agenDa
7 en 8 aPRil 2015
raadscommissie ruimtelijke
zaken, Gemeentehuis heesch
19.30 uur.
9 aPRil 2015
raadscommissie bestuur en
Strategie, Gemeentehuis heesch
19.30 uur.

Wilt u uw mening geven, vul dan
vóór 15 april 2015 de enquête op
onze website in. Dat kost ongeveer 5 minuten tijd.

24 maart 2015

Subsidie voor project ‘Fluisterboot van Molen tot Kasteel’
Aan stichting De Kilsdonkse Molen is een eenmalige subsidie van
€ 10.000,- en een eenmalige garantiesubsidie van maximaal € 7.500,toegekend voor het project ‘Fluisterboot van Molen tot Kasteel’.
besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op
www.bernheze.org.

feestelijke bijeenkomst
gedecoreerden 2015
Op zondag 26 april 2015 wordt in Cultureel Centrum de Pas in heesch
een feestelijke bijeenkomst gehouden voor alle gedecoreerden uit de gemeente bernheze.
De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 16.30 uur. Alle gedecoreerden
krijgen persoonlijk een uitnodiging.

Op 6 april 2015 wordt geen
huishoudelijk afval ingezameld
Kijk op uw Afvalkalender of de Afvalstoffendienst-app voor de datum
waarop uw afval wordt opgehaald.

OffiCiËle BeKenDmaKingen
Wilt u op de hoogte blijven van
de bekendmakingen uit uw
buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan
voor de e-mailservice. U ontvangt dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de
gemeente, provincie en waterschappen.
U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en
postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure

Op 6 april 2015,
Tweede Paasdag, is het
gemeentehuis de hele
dag gesloten.

makkelijk op de website vinden?
Is het systeem gebruiksvriendelijk?
Wat vindt u van de kwaliteit van
beeld en geluid?

Alle veteranen worden uitgenodigd voor de activiteiten op 5 mei
en hebben inmiddels persoonlijk
een uitnodiging ontvangen. Omdat in voorgaande jaren is gebleken

dat niet alle veteranen zijn geregistreerd bij het Veteraneninstituut,
kan het zijn dat u geen uitnodiging
hebt gekregen. Als u aanwezig wilt
zijn bij deze activiteiten kunt u contact opnemen met mevrouw L. van
herpen van de gemeente bernheze, telefoon 14 0412, e-mail:
l.van.herpen@bernheze.org.

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- hildebrandstraat (bij nr. 15)
Kappen 2 populieren en 8 acacia’s (nieuwbouw)
Datum ontvangst: 26-03-2015
Nistelrode
- hazenveld ong. kavel 36
bouwen woning

Datum ontvangst: 23-03-2015
Heeswijk-Dinther
- Schanseweg 3
Aanpassen woonhuis
Datum ontvangst: 24-03-2015
- Eikenhoek 3
Oprichten carport
Datum ontvangst: 26-03-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Heesch
- Schoonstraat 49
Veranderen buitenzijde woning
Verzenddatum: 25-03-2015
- ’t Dorp 118
Plaatsen wasboxen
Verzenddatum: 25-03-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Besluiten

Gemeentewet

Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Weijen 48
Verbouwen woning
Verzenddatum: 26-03-2015
Heesch
- Elzenseloop ong.
Oprichten 6 twee-onder-eenkapwoningen
Verzenddatum: 26-03-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Tijdelijke sluiting recreatiewoning
De burgemeester van bernheze
heeft besloten de recreatiewoning
aan de Meerstraat 30, met kavelnummer 710 in heeswijk-Dinther
op grond van artikel 174a Gemeentewet te sluiten voor een periode van drie maanden. het pand
wordt gesloten in verband met
overlast door drugsgerelateerde
criminele activiteiten.
het pand wordt gesloten gedurende een periode van drie maanden. Tot die tijd is het verboden
het pand te betreden. De periode
van drie maanden heeft tot doel
de openbare orde en veiligheid in
de omgeving van het pand te herstellen.

nevenstaande omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:
- Mts. hanenberg-School heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een varkenshouderij op het
adres Aardenbaan 7, 5384 SW
heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Pinnen mag, ook in
het gemeentehuis en
bij de Milieustraat.

Gemeenteberichten
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Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende evenementen/activiteiten een
vergunning/ontheffing verleend
aan:
- Voetbalvereniging WhV voor
het organiseren van een Meerkampdag op 14 mei 2015 en
Summer breeze op 16 mei
2015 van 10.00 tot 1.00 uur op
Sportpark De hoef, Dorpsstraat
15, 5472 Ph Loosbroek. De beschikkingen zijn verzonden op
23 maart 2015.
- Gemeente bernheze voor het
organiseren van een kermis in
Vorstenbosch op 14 mei 2015
en 17 mei van 11.00 tot 1.00 uur
en op 15 en 16 mei van 15.00
tot 1.00 uur op Mr. Loeffenplein, 5476 KX Vorstenbosch.
Van 11 mei tot 19 mei 2015 zijn
de volgende straten geheel of
gedeeltelijk afgesloten voor alle

verkeer, behalve voor voetgangers: Kapelstraat (vanaf Eggerlaan), heuvel (vanaf rietdijk) en
Kerkstraat (vanaf Schoolstraat).
De beschikkingen zijn verzonden op 23 maart 2015.
- Gemeente bernheze voor het
organiseren van een kermis in
Loosbroek van 8 tot en met 11
augustus 2015 van 12.00 tot
24.00 uur op parkeerterrein aan
Molenhoeven, 5472 Pz Loosbroek. het parkeerterrein en
een gedeelte van Molenhoeven
worden van 7 tot en met 12
augustus 2015 afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 23 maart 2015.
- Stichting ranja voor het organiseren van Koningsdag-survival
op 27 april van 11.00 tot 15.00
uur rondom Aa-Kantstraat,
Droevendaal en raadhuisplein,
5473 Gr heeswijk-Dinther. Van
11.00 tot 15.00 uur zijn Aakantstraat en Droevendaal geheel of gedeeltelijk afgesloten

voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. De beschikkingen
zijn verzonden op 23 maart
2015.
- Stichting Cultuur en Voorzieningen voor het organiseren van
Vorstenbosch Pakt Uit op 13 mei
2015 van 18.45 tot 1.00 uur, 14
mei 2015 van 7.00 tot 1.00 uur
15 mei 2015 van 11.00 tot 1.00
uur, 16 mei 2015 van 18.00
tot 1.00 uur tot en met 17 mei
2015 van 11.00 tot 24.00 uur
op en rondom Mr. Loeffenplein,
5476 KX Vorstenbosch. De volgende straten worden geheel of
gedeeltelijk afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. Vanaf 11 tot en met 18 mei
2015: Kapelstraat (vanaf Eggerlaan), heuvel (vanaf rietdijk) en
Kerkstraat vanaf (Schoolstraat)
in Vorstenbosch. Op zondag
17 mei 2015 aanvullend aan de
bovenstaande straten: Schoolstraat, Eggerlaan en Kerkstraat.
De beschikkingen zijn verzonden op 26 maart 2015.

- Mevrouw r. Martens, boonakker 13, 5384 MG heesch voor
het organiseren van een besloten feest op 4 juli 2015. Ontheffing geluid tot 1.00 uur is
verleend en verzonden op 27
maart 2015.
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 aan brabants Landschap voor
het plaatsen van een informatiekraam voor ‘De dag van het landschap’ op 6 april 2015 van 11.00
tot 17.00 uur, locatie Kasteel 4 in
heeswijk-Dinther. De melding is
op 23 maart 2015 geaccepteerd.
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van
toepassing.
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Voornemen tot uitschrijving
het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de verblijfplaats.
- S. Giesberts,
geboren 02-01-1982
- V. van Geel,
geboren 08-02-2007
- K. van Geel,
geboren 08-02-2007
- M.G.M. Smulders,
geboren 15-01-1956
- M. Weigel,
geboren 16-11-1979
Dit voorgenomen besluit kan grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. bent u op de hoogte van het
huidige adres van bovengenoemde personen, neem dan contact op
met de gemeente bernheze, telefoon 14 0412.

gemeenteRaaD

ZORG en ONDERSTEUNING

Raadscommissievergaderingen

De mobiele vraagbaak Vws
geeft antwoord op vragen

De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De raadscommissievergaderingen
zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis in Heesch, aanvang 19.30 uur. Bezoekers hebben
de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan.
Raadscommissie Ruimtelijke Zaken op dinsdag 7
en woensdag 8 april 2015
Agenda 7 april 2015
- Vragen Politieke Partij blanco en VVD met betrekking tot Schroothandel Laverdonk
- Starterslening bernheze
- Jaarprogramma Milieu en Leefomgeving 2015
gemeente bernheze
- Startnotitie ‘Duurzaam Mobiliteitsbeleid’
- Kadernotitie Gemeentelijk rioleringsplan (GrP)
2015-2019
Agenda woensdag 8 april
- Woonzorginitiatieven gemeente bernheze
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
teeltondersteunende voorzieningen, Justitieweg
ongenummerd in heeswijk-Dinther
- Voorontwerp bestemmingsplan landgoed
buitengewoon, Wijststraat 3 in heesch

- Ontwerpbestemmingsplan nieuwstraat 19 in
heesch
- Ontwerpbestemmingsplan Cuneraschool, fase 2
- risico-analyse en prioriteitstelling beleidsplan
toezicht en handhaving

Heeft u vragen over de zorg? Wilt u bijvoorbeeld weten of de gemeente of de zorgverzekeraar vanaf 2015 verantwoordelijk is voor de zorg?
Heeft u vragen over de voorwaarden voor een persoonsgebonden budget of over wie er straks verantwoordelijk is voor psychische behandeling in de jeugd-ggz? Stel uw vraag aan de mobiele vraagbaak van het
Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd van het ministerie van VWS.

Raadscommissie Bestuur en Strategie op 9 april
2015
- Stand van zaken regionale samenwerking
- Stand van zaken proces Krachtig bernheze
- Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2019
- regionaal risicoprofiel en gemeenschappelijke
kaders Veiligheidsregio brabant-noord
- benoeming accountant voor de controle van de
jaarrekening 2015-2018

Mobiele vraagbaak
het informatiepunt komt langs
diverse locaties in nederland,
waaronder zorgorganisaties en
gemeenten. De mobiele vraagbaak bezoekt onze gemeente op
8 april 2015. heeft u een indicatie? neem die dan mee. Tijdens de
bijeenkomsten zal ook steeds een
Wmo-consulent aanwezig zijn.

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

Vorstenbosch: woensdag 8 april,
10.00-12.00 uur. Locatie: gemeenschapshuis De Stuik, Schoolstraat 14 in Vorstenbosch.

Loosbroek: woensdag 8 april,
13.30-15.30 uur. Locatie: Cultureel Centrum De Wis, Schaapsdijk
27 in Loosbroek.
Heesch: donderdag 9 april, 10.3012.30 uur. Locatie: Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4 in heesch.
Heeswijk-Dinther: woensdag 29
april, 13.30-15.30 uur. Locatie:
Cultureel centrum bernrode, zijlstraat 1a in heeswijk-Dinther.
Kijk ook op:
www.hoeverandertmijnzorg.nl en
www.dezorgverandertmee.nl.

PROCeDuRes
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien in
het gemeentehuis in heesch en raadplegen
op www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en
wethouders van bernheze reageren op de

stukken. neem voor het indienen van een
mondelinge inspraakreactie contact op met
de betreffende 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 publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indien bij het college van burgemeester en
wethouders van bernheze. neem voor het
indienen van een mondelinge zienswijze
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van bernheze. het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit 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 besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
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 besluit
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. het
beroep heeft geen schorsende werking. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken
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.
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samen in dezelfde zak
VERpaKKiNGEN VaN plastiC, BliK EN
DRaNKKaRtoNs VooRtaaN iN ÉÉN zaK
Vanaf 1 april 2015 kunnen inwoners van Bernheze ook blik en
drankkartons in de Plastic Heroes-zakken verzamelen.

Aanbieden
De Plastic heroes-zakken worden 1x per 3
weken huis aan huis ingezameld, op de inzameldag van plastic verpakkingsafval. De Plastic heroes-zakken worden na
de zomervakantie vervangen
door stevigere inzamelzakken. Deze zijn dan weer op de
gebruikelijke plaatsen gratis
verkrijgbaar. tot die tijd moet
u de doorzichtige Plastic heroeszakken gebruiken. Andere zakken worden
niet meegenomen, omdat niet gecontroleerd
kan worden wat erin zit.

wat geBeuRt eR met De COntaineRs
VOOR DRanKKaRtOns en PlastiC
VeRPaKKingsafVal?

Hergebruik
De gemeente vindt het belangrijk dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt ingezameld.
Dan wordt het namelijk veel gemakkelijker te
recyclen of opnieuw te gebruiken. goed voor
het milieu en voor uw portemonnee.

Ondergrondse containers plastic verpakkingsafval zijn al weggehaald
De gemeente haalt uw Plastic heroes-zakken 1x per 3 weken op. De ondergrondse
containers voor plastic verpakkingsafval die op 7 locaties in de gemeente stonden, zijn
inmiddels weggehaald. U kunt daar dus geen plastic verpakkingsafval meer kwijt.
Alleen met uw hulp kunnen we ervoor zorgen dat onze leefomgeving netjes blijft. zet
daarom geen afvalzakken naast de containers voor glas en kleding.

Aan de gescheiden inzameling van plastic
verpakkingsafval is iedereen in bernheze inmiddels gewend. Dit afval is goed te recyclen,
waardoor er weer nieuwe kunststof producten van gemaakt kunnen worden.
Ook drankenkartons bevatten grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Jaarlijks
wordt in nederland 70.000 ton drankenkartons op de markt gebracht. Minstens 75%
daarvan kan worden gerecycled.
blik behoudt zijn producteigenschappen en
kwaliteit en kan dus eindeloos worden gerecycled.

Inzamelcontainers drankenkartons verdwijnen op 1 mei
U kunt uw drankenkartons nu al kwijt in containers bij 7 supermarkten in onze gemeente. Omdat u de drankenkartons straks in de Plastic heroes-zak kunt aanbieden,
verdwijnen de containers bij de supermarkten op 1 mei a.s.

Plastic verpakkingen

Wel:
- Plastic tasjes en broodzakken
- Verpakkingen van vleeswaren en kaas
- Folies om tijdschriften en
reclamefolders
- Verpakkingen van tandenborstels,
snoeren en schroeven
- boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-,
paté- of kofﬁemelkkuipjes
- groente-, fruit- en saladebakjes of
-zakjes, patatbakjes
- bekers voor yoghurt, vla, slagroom,
ijs
- Deksels van potten pindakaas,
chocopasta, jam
- Knijpﬂessen voor sauzen zoals
ketchup en mayonaise
- Flacons voor wasmiddelen,
schoonmaakmiddelen, shampoo
- Flacons voor bijvoorbeeld douchegel,
badschuim en zeep
- tubes voor bijvoorbeeld gel, crème,
bodylotion of tandpasta
- Flessen voor olie en azijn
- Flessen voor frisdrank, water en
zuivel
- Potjes voor gel, medicijnen, vitamines
- Plantenpotten

Niet:
- Verpakkingen met inhoud
- Verpakkingen van chemisch afval,
make-upverpakkingen,
terpentineﬂessen, kitkokers
- Piepschuim, snackverpakkingen,
vleesschaaltjes,
verpakkingsvulmateriaal
- resten papier, karton of folie,
afdekmaterialen, chipsverpakkingen,
doordrukstrips (pillen of kauwgom)
- hard kunststof (speelgoed,
tuinmeubelen)
- Landbouwfolie

zorg dat alle verpakkingen leeg zijn.
Doppen en deksels mogen blijven zitten.
bij conservenblik de deksel naar binnen
buigen. Drankenkartons platvouwen en de
dop er weer opdraaien.
bedrijfsafval is niet toegestaan.

Voordelen
recycling is goed voor het milieu, maar heeft ook ﬁnanciële
voordelen voor u. Meer recycling betekent minder volume
en gewicht in uw restafvalcontainer en dus lagere kosten.

Blikverpakkingen

Wel:
- Drankblikjes (voor frisdrank, bier)
- Stalen siroopﬂessen
- Conservenblikken
- Aluminium schaaltjes van
levensmiddelen
Niet:
- Verfblikken
- Spuitbussen (deodorant, verf)
- Verpakkingen van chemische
producten

Drankenkartons

Wel:
- Kartonnen pakken voor
vruchtensappen, water en wijn
- Kartonnen pakken voor melk,
vla en yoghurt
- Kartonnen pakken voor soep en
pastasaus
Niet:
- Verpakkingen met vla- of
yoghurtresten
- Drankenkartons waarin ander
materiaal is gestopt
- Los karton (doosjes) of ander papier

Download de

afValstOffenDienst aPP.

Voor actuele informatie
over ophaaldagen en
het scheiden van afval.
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In memoriam

Progressief Bernheze:

Piet van Rosmalen, een
bewogen en oprechte
politicus (1934-2015)
Progressief Bernheze, Partij van de Arbeid,
afdeling Bernheze
bernheze – Piet van Rosmalen is niet meer.
Hij is op 23 maart overleden. Progressief
Bernheze rouwt om zijn heengaan. In de politiek van Heesch heeft Piet een belangrijke
rol gespeeld als gemeenteraadslid en als wethouder (1986-1994).

In Heesch werden in de jaren 70
al kritische en linkse geluiden gehoord. Daardoor werd het politieke landschap van Heesch flink
door elkaar geschud. Piet was een
van de eerste Heeschenaren die
zich daarbij aansloot en zelf ook
initiatieven ondernam.
In al die jaren, waarin Piet deelnam
en meetrok met de politiek, tot op
zijn laatste dagen, hebben we hem
leren kennen als een eerlijke politicus, die strijdbaar was. Hij was
vriendelijk, humoristisch en kon
met iedereen goed overweg. Hij
was gemakkelijk te benaderen. Hij
zocht naar een compromis, maar
daar waren wel grenzen aan. Hij
ging het conflict niet uit de weg,
kwam op voor de mensen die in de
verdrukking zaten en die de eindjes niet aan elkaar konden knopen.
Hij heeft zich fel verzet tegen achterkamertjespolitiek en vond dat

alles doorzichtig moest zijn voor de
burgers. Hij stond pal achter zijn
sociaaldemocratische idealen en
wist bij discussies wel het een en
ander te relativeren.
In al de gesprekken en discussies
met Piet wist je wat je aan hem
had. Hij had geen dubbele bodem
wanneer hij iets zei. En wat hij zei,
was voor iedereen te begrijpen. Hij
was niet alleen geïnteresseerd in
de lokale politiek, maar we hadden
het met hem ook vaak over de landelijke en wereldpolitiek.
Piet is niet de politiek ingegaan uit
eigen belang of prestige, maar gewoon omdat hij zich wilde inzetten
voor een schonere en rechtvaardigere samenleving in Heesch. Hij
was niet de man van mooie praatjes. Hij was gewoon Piet.
Wij missen een sociaaldemocraat
in hart en nieren.

HONDENSCHOOL
MARIAHEIDE (VEGHEL)

HONDENSCHOOL MARIAHEIDE
•Pup in (VEGHEL)
huis? U kunt meteen beginnen; geen wachtlijst!
Kijk voor informatie op
•Ook cursussen woensdagvoormiddag.
? U kunt meteen
beginnen; geen wachtlijst!
www.dogs2coach.nl
•Binnen en buitenlocatie; niet in de regen en de kou staan!!
en woensdagvoormiddag.
of bel: 06-51331533.
•Training op maat; kleine groepjes, individuele begeleiding.

uitenlocatie; niet in de regen en de kou staan!!
maat; kleine groepjes, individuele begeleiding.

oor informatie op www.dogs2coach.nl of bel: 06-51331533.

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

SP: De

zin en onzin van de
participatiewet

Jan van den Broek, SP Maatschappelijke Zaken
bernheze - Onlangs was ondergetekende, als Ambassadeur van Brabants Besten, te gast bij ‘de normaalste zaak’. Iedere keer is het inspirerend om te zien dat
er werkgevers zijn die wel sociaal innovatief zijn en graag inclusief willen ondernemen. Dit, ondanks de soms negatieve berichten in de media. Deze bedrijven
zetten hun deuren open en laten mensen binnen die het niet gemakkelijk hebben op de arbeidsmarkt. Eigenlijk maken ze het beleid van het kabinet, waarin
iedereen mag en kan deelnemen in de inclusieve arbeidsmarkt.
Vreemd genoeg worden sociaal innovatieve bedrijven daarbij weer in
de weg gezeten door de overheid.
Een overheid die zelf zegt dat iedereen deel mag nemen. Een open
arbeidsmarkt, waar iedereen mag
deelnemen, is door grote bezuinigingen op de budgetten voor begeleiding en loonkostensubsidies
verworden tot een arbeidsmarkt
waar iedereen aan mag meedoen.

Maar enkel mits hij tot de juiste
doelgroep behoort. In de praktijk
wil dit zeggen dat iedereen, waar
voor de deelnemende gemeente
geen voordeel te behalen is, afvalt.
Dit kan bijvoorbeeld een jongere
zijn met een beperking, die toevallig een partner heeft die werk. Volledig bewust zet de overheid een
groot werkpotentieel overboord,

D66: Krachtig

door wat lijkt op een bezuiniging.
Gevolg? Een grotere druk op geestelijke gezondheidsinstellingen en
welzijnsinstellingen van gefrustreerde en buitengesloten inwoners.
Tijd voor een ander en vooral socialer beleid. De SP zal zich daar
voor blijven inzetten. Iedereen
heeft recht op zijn plekje. Ook op
de reguliere arbeidsmarkt.

Bernheze

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze
bernheze - Vorige week is ons de geboorte van ‘De Meierijstad’ aangekondigd,
een mooi moment om te laten weten dat we in Bernheze ook bepaald niet stil
staan. Door raad en college wordt er gewerkt aan een visie op onze gemeente
voor nu en in de toekomst. Een belangrijk proces dat om zorgvuldigheid vraagt.
Het gáát namelijk echt ergens over, dus wordt er niet over één nacht ijs gegaan.
D66 gaat dit proces met een open
vizier aan. Voor ons wás en ís zelfstandigheid van Bernheze geen
doel op zich, maar fuseren met een
andere gemeente is dat op zichzelf
ook niet. Het gaat ons om het behoud van een goede dienstverlening aan onze inwoners. Het gaat
ons om het op peil houden van
kennis en kunde van ambtenaren,
zodat die dienstverlening gewaarborgd is, óók als de gemeente nog
meer taken uit Den Haag krijgt

toegeschoven. Een krachtige gemeente is nodig. Samenwerken
kan een goede oplossing zijn, maar
we moeten wel door de bomen het
bos kunnen blijven zien en de democratische controle waarborgen!
Om tot een breed gedragen toekomstvisie te komen, zijn er gesprekken gevoerd met mensen die
bij de gemeente werkzaam zijn én
met een groot aantal mensen die
een bepaalde groep representeren,

CDA: Participeren

Participatiewet

zoals bijvoorbeeld ondernemers,
een aantal sportverenigingen en
de Maashorst.
Maar hiermee zijn we er niet.
Voordat we als raadsleden een
besluit kunnen nemen, bent u als
inwoner aan zet. Wat vindt u belangrijk voor het Bernheze van de
toekomst? Laat het ons weten en
praat mee!
D66a.boellaard@gmail.com
www.D66Bernheze.nl

met de

Esther van den Bogaart, Raadslid CDA Bernheze
bernheze - In de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht is komen
de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van
de Wajong samen. De gemeente krijgt één totaalbudget, voor iedereen uit de
doelgroep die kan werken, maar niet in staat is het minimumloon te verdienen.
De Participatiewet is één van de
drie transities, naast de Jeugdwet
en de Wmo. Bij de Participatiewet
werkt Bernheze in een regionale
regeling samen met 10 andere gemeenten in Noordoost Brabant.
Vanwege minder financiële middelen voor de gemeente, vindt CDA
Bernheze het van belang dat er ondersteuning komt voor mensen die
dit het meest nodig hebben. Wij
vinden het belangrijk dat iedereen
in onze samenleving meedoet. Met
name kwetsbare jongeren zien wij

als belangrijke doelgroep.
Op basis van ervaringen in een pilot zullen Optimisd (Intergemeentelijke Sociale Dienst) en IBN gezamenlijk inzetten, om mensen met
een arbeidshandicap aan reguliere
en beschutte banen te helpen bij
bedrijven. Dit vergt een ommekeer in het denken bij werkgevers.
CDABernheze vindt het belangrijk
om uit te gaan van wat mensen
kunnen, waar ze sterk in zijn. Iedereen heeft speciale talenten.

Bedrijven die hier voor open staan
vinden het werken met mensen
met een arbeidshandicap positief.
Zij zien dit terug in een hogere productiviteit als het juiste werk aan
de juiste persoon gekoppeld is.
Wij vragen het college om meer
bedrijven te zoeken, die samen
met IBN zich sterk maken voor extra vacatures voor de doelgroep.
CDA Bernheze Herkenbaar Actief
& Betrokken
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Reserveer zondag
12 april Lentepodium
Heesch
www.centrumheesch.nl

Lokaal: Heffing

van rioollasten

Hans Vos, Penningmeester Lokaal

Vrije
Keezavond
Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

bernheze - Nu is de heffing voor de rioollasten gebaseerd op de WOZ-waarde van woningen en nietwoningen. Tot 2010 werd voor die heffing het waterverbruik van een huishouden genomen. Met andere
woorden, ‘de vervuiler betaalt’. Met Waterwet-wijzigingen kregen gemeenten meer en nieuwe verantwoordelijkheden. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor een goed rioolstelsel, maar dient er ook op toe
te zien dat het grondwater en hemelwater goed opgevangen worden in het eigen gebied.
Dat betekent dat er meer dan
voorheen afgekoppeld wordt om
het regenwater op te vangen in
de eigen grond. Steeds meer is
er sprake van een gescheiden rioolstelsel, waarin het afvalwater
wordt opgevangen en doorgeleid
naar een waterzuiveringsinstallatie. Ook wordt het hemelwater
(schoon) opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem in plaats van
dit schone water te vermengen

met het afvalwater. Dit betekent
veel extra kosten, nog afgezien
van de waterbergingen (wadi’s
genoemd) die wij her en der zien.
Met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, het afkoppelen,
is veel geld gemoeid. Zou dat allemaal betaald moeten worden
door degene die water uit de kraan
neemt? De heffing van de rioollasten koppelen aan de WOZ-waarde
is dus geen gekke gedachte. Als

het waterverbruik weer de grondslag zou worden, gaan huurders
van huizen er flink op achteruit; nu
betaalt de eigenaar van een pand
de lasten. In de commissievergadering Ruimtelijke Zaken begin april
komt deze problematiek uitgebreid
aan de orde. Als u een opmerking
hebt, kunt u die melden bij Lokaal
info@lokaal.nu of contact opnemen met onze raads- of commissieleden.

Heeswijk-Dinther - Op woensdag 8 april organiseert de vereniging ‘Vrouwen Samen Actief’ een
Keezavond in het Willibrord Centrum, ingang zijkant.
Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Aanvang 20.00 uur. Er worden
geen prijzen weggegeven, gewoon gezellig een avond keezen.
Je hoeft geen lid te zijn van onze
vereniging, ook mannen zijn van
harte welkom.
Ben je in het bezit van een keezbord neem het dan mee, de entree is gratis.

Vertrouwen in de toekomst in Heesch

mogelijkheden zijn. Veel ondernemers durven weer voorzichtig
te investeren in de organisatie en
dat merkt vooral Paul. Voor Alwin
is de groeiende vraag naar hypotheken graadmeter. Het effect van
de positieve verandering is nog
niet overal merkbaar, maar toch
zijn de heren optimistisch. Paul:
“Mede door de participatiewet is
het aantal flexwerkers en ZZP-ers
groeiende.” Alwin: “Heesch heeft
veel mogelijkheden. De ondernemersvereniging ontplooit veel initiatieven die de samenhang en groei
stimuleren en dat merk je.”
V.l.n.r. Paul van Teeffelen, Michiel Peters en Alwin van Erp bespreken de veranderingen in centrum Heesch

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Michiel Peters (Rabobank) sprak met Alwin van Erp (SNS) en Paul van Teeffelen (Spoor.P) over het
ondernemersklimaat, op uitnodiging van Ondernemersvereniging Heesch (OVH), vertegenwoordigd door
Michiel Peters. De ondernemers Alwin en Paul hebben zich in Heesch gevestigd, niet slim?
Alwin, sociaal betrokken bij
Heesch, heeft bewust voor de uitbreiding van zijn persoonlijke en
laagdrempelige SNS winkels gekozen voor Heesch.
Betrokken bij de klant – particulier
en MKB (midden- en kleinbedrijf) –
meent hij: “De arbeidsmoraal en de
dynamiek is hier hoog. Daardoor

zijn mensen kapitaalkrachtiger en
hebben zin in ondernemen.”
Paul, met een dijk aan ervaring in
commerciële dienstverlening met
eindverantwoordelijkheid, startte
drie jaar geleden als verkoopverbeteraar Spoor.P. “Sedert 2008 kijkt
vooral het midden- en kleinbedrijf
anders naar verkoop. Dienstverle-

ning en dienstbaarheid worden beter afgestemd op de vraag, maar
de organisatie van de belangrijkste
factor in succes, verkoop, laat nog
te wensen over.”
Economie
De Europese instabiliteit is groot
en dat is voelbaar. Maar toch
merken de heren dat er nieuwe

schap doen en wegwezen. Dat
zal veranderen. Alwin: “Heesch
heeft een regionale functie voor
de wekelijkse boodschappen, dat
zal blijven. Mede daarom ben ik
in Heesch gevestigd. De daadwerkelijke aanwezigheid heeft al laten
zien dat mensen ook meer op onze
website actief zijn. Het versterkt elkaar dus echt.”
Doe wat je leuk vindt goed
Als je ondernemer bent, is het
belangrijk dat je doet wat je leuk
vindt en de uitdagingen van het
ondernemen steeds weer aangaat.

‘De Ondernemersvereniging ontplooit veel
initiatieven voor samenhang en groei’
Toekomst Heesch
De overloop van Bernheze en Oss
is onvermijdelijk. Als industrieterrein Vorstengrafdonk groeit, is dat
ook in Heesch voelbaar. Heesch
heeft een duidelijk beeld over de
centralisatie van winkels. Toch is de
herindeling van het centrum spannend voor ondernemers. De consument is gewend aan het gemak
van dichtbij parkeren, ‘n bood-

Paul vindt de omgang met klanten
en onderlinge samenwerking dé
pijlers voor een sterk centrum.
De initiatieven voor beleving en
samenwerking vanuit de Ondernemersvereniging Heesch en het
Centrum Management bieden voldoende mogelijkheden voor een
win-win situatie.

www.dsp-heesch.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Mirjam Heijster
uit Nistelrode

Heeswijk-Dinther - Toen Manon van Schijndel op 1 april 2010 startte met haar bedrijf ‘Ik Hou Van Brabant’, had ze niet verwacht dat haar entertainment shows zo’n groot succes zouden zijn. Binnen afzienbare
tijd kon ze grote namen als Mars en Sligro aan haar klantenbestand toevoegen, waarna de mond-tot-mond
reclame zorgde voor menig opdracht in de vorm van bedrijfsuitjes, familiedagen en groepsuitjes.
De spectaculaire spelshows van Ik
Hou Van Brabant zijn de perfecte
invulling voor elk uitje, op elke locatie.
Manon: “We komen echt overal,
van omgetoverde schuurtjes, tenten, bedrijfshallen en kantines tot
feestzalen in heel Brabant, dat
maakt ons concept uniek!”

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

n
le
e
e

Win kaarten ‘Groots met een
zachte G’ bij Ik hou van Brabant

Winnaar:
Femmie van Houting
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

Om het 5-jarig bestaan
groot te vieren, zijn er
2 kaarten te vergeven
voor het grootse concert
in het Philips stadion op
13 juni 2015!
Wil jij hier ook bij zijn?
Ga dan nu naar
www.ikhouvanbrabant.nl en
maak kans op deze 2 kaarten
met wincode ‘MooiBernheze’.

MooiBernhezertjes
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Opslagruimte
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie:
06-22387287.

7

OPSLAGLOODS 100M2
Heeswijk-Dinther. Voorzien van
grote schuifdeur en loopdeur,
verlichting en 220V.
06-12116912.
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Puzzle #91911

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

te huur

Rommelmarkt
Buurtvereniging
Over den Dries Nistelrode
7 juni van 9.00-16.00 uur.
Kraam/grondplaats verhuur
info 06-16812307 of
06-10726092

aangeboden
KAPTEIJNS PARTYVERHUUR
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747. Ook voor al uw
dranken!
Haal de Brabantse
Sfeermakers in huis voor een
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en
sfeerimpressies op
www.brabantsesfeermakers.nl of
bel 0413-764747.
Binnenkort ook
kindernaailes
en workshops bij
‘De Naailes’ in Heesch
Bel voor informatie 06-22774076
of kijk op www.denaailes.nl
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij

diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Straal mee met de lentezon,door
zorgvuldig gekozen kleuren die
bij u passen. Laat mij u helpen
ontdekken welke kleuren dit zijn,
in een persoonlijke
kleuranalyse met
make-upadvies.
Bel 06-51110053. Colorenta
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413 292911/06 25416954
Mario & Christa Bok.

te koop
Dagelijks vers geplukte
tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
AANBIEDING! BE sieraden,
deze met rodium behandelde
sieraden zijn blijvend mooi.Nu
met 20% korting. Kom ook kijken
naar de nieuwe BiBa en Oozoo
collectie.
Loop eens vrijblijvend binnen!
Heesakkers kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
De mooiste collectie
verlichting vindt u in
Heeswijk. Lampen op zicht
meenemen en lampen hangen
is voor ons geen probleem.

Ook voor reparaties kunt u bij ons
terecht.
Heesakkers lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Pasfoto’s maken voor uw
identiteitsbewijs, paspoort etc.
Ook mindervaliden kunnen bij
ons terecht. Op afspraak; mogelijk
ma. t/m vrij. tussen 8 en 22 uur.
H. van de Venstraat 7, Nistelrode.
tel. 0412-480241 of
06-10676611.
Printpapier
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode
Zonnehemelbuizen
Cleo Performance 100W
€ 9,95 p.st. Sylvania snelbruiners
100W € 11,95 p.st.
Oude buizen gratis doormeten
op gesteldheid.
Heesakkers lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Nieuwe DessotapijttegelS
allerlei kleuren/soorten
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs.
Vanaf € 0,25 p.tegel
Duinweg 17, Schijndel.
06-23034594
Dinsdag en zondag gesloten.
Horloge-batterijen en
andere speciale batterijen kunt u
bij ons laten vernieuwen.
H. van de Venstraat 7, Nistelrode.
tel. 0412-480241 of
06-10676611.

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

B o uW t

uw BOuwPeRiKelen in BeRnHeZe BOuwt?
infO@DemOOiBeRnHeZeKRant.nl

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten
Advertorial

Deco Zonwering: tijd om van het buitenleven te genieten

hEESCh – Laat de zomer maar beginnen! Maar natuurlijk niet voordat
uw huis voorzien is van moderne en betaalbare zonwering. Vanzelfsprekend wilt u ook de juiste kwaliteit. Dan bent u bij Deco Zonwering in Heesch aan het goede adres!
bij de zonweringspecialist staan
service en kwaliteit voorop. U
bent verzekerd van een langdurige garantie op elk product,
deskundig advies, korte levertijden en een vakkundige meet- en
montageservice. bent u op zoek
naar een moderne overkapping,
een veiligheidsrolluik, een compact zonnescherm of een wind-

vaste screen? U vindt het allemaal
bij de specialist aan de nieuwstraat 19 in heesch.
In het voorjaar kunt u onder een
terrasoverkapping of Pergolino
zonwering van Deco zonwering
al van het buitenleven genieten!
Als het zonnetje doorkomt warmt
de ruimte lekker op, wordt het

wat frisser en donkerder; dan kan
de ledverlichting aan, de windvaste screens naar beneden (om
heerlijk uit de wind te zitten) en
de Somfy heater aan! Wat een
perfect terras kunt u zo creëren,
het hele jaar door!
Maar ook voor alle soorten binnenzonwering en raamdecoratie
kunt u bij Deco zonwering terecht. In de uitgebreide collectie
van lamellen, jaloezieën, gordijnen, plissés, vouw- en rolgordijnen vindt u ongetwijfeld wat
u zoekt! Een goede tip; door de

zachte winter zullen er veel insecten zijn die voor overlast kunnen zorgen, horren en hordeuren
van Deco zonwering zijn dan een
uitstekende oplossing tegen deze
vervelende insecten!
brengt u voor meer informatie en
inspiratie, een bezoek aan
www.decozonwering.nl of de
nieuwstraat 19 in heesch. Op
vrijdag is de showroom geopend
van 13.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 15.00
uur. Maandag t/m donderdag is
het alleen mogelijk om ons op

tweede
paasda
g
geopen
d van
10.00 t
ot
17.00 u
ur

afspraak te bezoeken zodat wij
voldoende tijd hebben om u te adviseren.

nieuwstraat 19, 5384 TC heesch
0412 480 490
info@decozonwering.nl
www.decozonwering.nl.
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Van mook, de echte bakker naar een nieuwe bakkerij

Binnenkort wordt de oude bakkerij verhuisd naar deze nieuwe ruimte

de oude bakkerij waar de nieuwe verkoop bij bedrijven, horeca en
broodbakkerij gaat komen. De andere kanalen blijft groeien, wat
wanden en muren werden be- vooral te wijten is aan de creatief
tegeld en er werden nieuwe rijs- bedachte producten die Michel en
kasten geplaatst en nieuwe ovens Karin op de schappen hebben.
geïnstalleerd. Intussen ging de
Voor de zomer is de productie
Michel en Ton bewonderen de nieuwe ovens
Foto’s: DMBK normale productie gewoon door.
“het is de bedoeling dat we ef- gepland in de nieuwe bakkerij en
nISTELrODE - Anderhalf jaar geleden werd duidelijk dat de broodbakkerij uit zijn jasje groeide, de eerste
plannen door Van Mook, de Echte bakker in Nistelrode werden bedacht: een nieuwe ruimere broodbakkerij. De bouw schiet al op, nog voor de zomer zal de nieuwe broodbakkerij in gebruik genomen worden. ‘met De leDlampen hebben We samen met
De energieZuinige verWarming, Die van
Doelstelling is een optimale routing waardoor de bakkers efficiënter en makkelijker kunnen werken.
Achter de winkel en de huidige
werkruimten was nog ongebruikte ruimte beschikbaar. Een goed
bouwplan werd uitgewerkt door
een gespecialiseerd advies-tekenburo, dat veel met andere bakkers
werkte. Veel hulp werd binnen de
familie gevonden. Ook Ton van
Oort, de vader van Karin; die de
twee drukke ondernemers met
raad en daad bijstaat.
Karin: “het is belangrijk dat we
ons kunnen richten op de dagelijkse werkzaamheden en dat intussen voor de bouw de keuzes
steeds worden bewaakt en netjes
uitgewerkt worden.”
Michel: “Met de ledverlichting en
de energiezuinige verwarming,
die van boven komt, hebben we

Uw
betrouwbare
partner
in bouwen
Waardsestraat 11
5388 PP Nistelrode
T. 0412 - 613606
M. 06 - 53717871

ook aan de duurzaamheid gedacht.“ bijvoorbeeld Installatiebedrijf van der heijden uit nistelrode
voerde een duurzaam lichtplan uit
en ook de water-, gasleidingen en
cv legden ze aan.
Werkzaamheden
Michel: “Intussen ging het werk
in de oude broodbakkerij gewoon
door en ook in de winkel hebben
de klanten er eigenlijk niets van
hoeven merken. Dat is het fijne
van verbouwen in de extra nieuwe ruimte.”
Eerst is de ingang voor leveranciers verlegd van links van het
gebouw, naar rechts aan de Achterstraat. hierna werden de muren gesloopt van de loods, achter

ELEKTROTECHNIEK, GAS, WATER, CV, SANITAIR

Weijen 14 - 5388 hn nistelrode - 0412-611666

bOven KOmt OOK DuurZaam geDacht’

ficiënter gaan werken, een goede
invulling geven aan de ruimte en
een goede aansluiting op verschillende werkzaamheden krijgen.
Een heel mooi detail is het open
raam, waarvan de kozijnen en
het glas geleverd zijn door lokale
bedrijven; G. hermes Kozijnen en
Langenhuizen Glasservice. belangstellenden en voorbijgangers
kunnen hierdoor even een kijkje
nemen door het glas naar de
‘bakker aan het werk’.”
Intussen blijft het bruisen van de
nieuwe ideeën bij Van Mook, de
Echte bakker, bijvoorbeeld een
apart afhaalloket voor het afhalen
van een online bestelling. Ook de

Laar 66
5388 hK nistelrode
0412-611277
www.vanmook.echtebakker.nl

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

ook al kijken de bakkers er al naar
uit om met de nieuwe ovens aan
het werk te gaan, ze moeten nog
even geduld hebben.

KWALITEIT

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

IS DE

NORM

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK
Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
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Van der sangen tuinhout:
de specialist in houtwerk voor de tuin
hEESCh - Van der Sangen Tuinhout in Heesch is dé specialist op het gebied van al het houtwerk voor
uw tuin. U kunt er terecht voor onder meer tuinhuizen, overkappingen, tuinafscheidingen, poorten en
speeltoestellen. Tevens zijn ook alle houtproducten los te verkrijgen voor als u een eigen houtcreatie wilt
maken. Bij Van der Sangen Tuinhout vindt u te allen tijden de nieuwste trends op het gebied van hout in
en rondom uw tuin.
Van der Sangen Tuinhout levert
maatwerk en het juiste advies.
Tuinhuisjes en overkappingen

worden helemaal naar uw eigen
wensen gemaakt. Eigenlijk is elk
tuinhuis maatwerk. Alle tuinhui-

zen en overkappingen worden
in onze werkplaats op maat gemaakt, naar uw wensen.

Al jaren zijn we werkzaam met
verschillende houtsoorten
Wilt u een tuinhuis van geimpregneerd onderhoudsvrij hout?
Of liever van hardhout, douglas
of eiken voor een mooie authentieke uitstraling? bij ons bent u
aan het juiste adres! We hebben
een grote houtvoorraad, een uitgebreide ‘showtuin’ en een eigen

Op maat gemaaKt
naar uW Wens
machinale werkplaats. Dit alles op
een grootte van 4000 m2.
De laatste trends
Wij merken dat de houtsoort
Douglas op dit moment erg in
trek is. Deze houtsoort wordt de
laatste tijd veel gebruikt voor het
maken van tuinhuizen en overkappingen. Douglas zorgt voor
een mooie authentieke uitstraling en wat goed betaalbaar blijft.
Een andere trend is composiet.
hedendaags een trend voor het
maken van terrassen onder uw
overkapping of als tuinafscheiding. Wilt u meer informatie over
deze nieuwe trends?
Kom een keer bij ons langs, wij
informeren u graag over de vele
mogelijkheden. heeft u liever dat
we bij u langs komen? Geen probleem; wij luisteren graag naar

uw ideeën, om samen met u uw
ideale project te realiseren. Met
een ruim assortiment tuinhout op
voorraad is Van der Sangen het
juiste adres.
Kijk eens op onze website om
enkele gerealiseerde projecten
en veel voorbeelden te bekijken.
Ook zijn wij dealer van vele leveranciers zoals o.a. Woodvision,
hillhout en Universo. We zien
graag uw bezoek tegemoet of u
kunt contact met ons opnemen.
De koffie staat altijd klaar.
bezoek onze website en volg ons
op Facebook. Er zijn regelmatig
leuke acties te vinden op onze
website en social media.

Van der Sangen Tuinhout
is gevestigd:
bosschebaan 53
5384 VX heesch
www.vandersangentuinhout.nl
info@vandersangentuinhout.nl
073-5321235
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
8.00 - 17.30 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
zondag: gesloten

Gé-Dé KEUKENS

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat
• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken
De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

Elzenseloop 51 • 5384 WL Heesch • Telefoon 06 - 53 11 03 55
info@maatwerkinsierhekwerk.nl • www.maatwerkinsierhekwerk.nl
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aan het werk

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Wij zijn een service verlenend bedrijf op het gebied van alle interne
transportmiddelen. Klanten zijn bij ons aan het juiste adres voor:
service & onderhoud, veiligheidskeuringen,
verkoop, verhuur en batterijenservice.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Vorstenbosch
Vorstenbosch
Tel.: (0413)
(0413) 342768
342768
Tel.:
Mobiel:
(06)
51246525
Mobiel: (06) 51246525
www.bouwservice
avanderzanden@home.nl
avanderzanden@home.nl

pvdzanden.nl

HOUTUITNEDERLAND.NL

E
I
T
AK KTIE
A
E
I
AKT

PLANKEN-SCHROOTJES-TUINHOUT-BALKEN
enz. enz. in vele maten

www.nederlandslariks.nl

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Wij zoeKen een collega die:
- Affiniteit heeft met heftrucks en interne transportmiddelen
- Over technische vaardigheden beschikt
(ook auto- en landbouwmechanisatie-monteurs zijn van harte
welkom om te solliciteren)
- Enthousiast en gedreven is.
- Representatief is en over goede communicatieve vaardigheden beschikt.
Wij bieden:
- Een interessante en zeer afwisselende baan
(zowel in de werkplaats als in de buitendienst).
- Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleiding.

06-11955220

VAN D UYNHOVEN

servicemonteur

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

Proﬁteer
nu nog
van de 6%
BTW regeling

geïnteresseerd?
Stuur uw schriftelijke
sollicitatie met cv naar
Bevers Heftruckservice
t.a.v. de heer P. Bevers,
Voltaweg 4,
5482 TM Schijndel.
Of e-mail naar pieter@beversheftruckservice.nl
Aanvullende informatie kunt u telefonisch inwinnen bij
de heer P. Bevers tel.06-50955321

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

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

www.hetbouwblok.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305
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Kinderen maken kennis met Heesch’ dialect

hEESCh - Alle kinderen uit de groepen 3 van basisschool Emmaus uit
Heesch hebben afgelopen week kennisgemaakt met de spreektaal van
velen van hun (voor)ouders.
Tijdens hun bezoek aan de heemschuur mochten ze eerst samen in

groepsverband een puzzel van hun
school in elkaar leggen. Daarna za-

gen ze op een andere puzzel hoe
die plek in het dorp er vroeger uitzag. De jongens zaten in die tijd op
een andere school dan de ‘durskes’
(meisjes). Ook spraken de kinderen
toen nog niet zo netjes nederlands

als nu. Met een memoryspelletje
leerden ze enkele dialectwoorden
zowel lezen als schrijven. Vooral
dat laatste viel niet altijd mee. het
leukste vonden de kinderen wel dat
ze nu bij thuiskomst de oppas-oma

konden begroeten met ‘Grutje’!
Volgende week doen bS De Kiem
en Delta mee aan dit jaarlijks terugkerend educatief programma van
heemkundekring De Elf rotten uit
heesch.

Jeugdtheater ‘Het Paard dat Vliegt’
brengt ‘Oorlogshelden’

Zwemmen doe
je bij AquaRest
Zwemles voor het zwem A-B-C
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Start 20 en 21 april.
Andere mogelijkheden:
Aanstaande moeders woensdag 11.00 uur
Baby peuterzwemmen woensdag 10.00 uur
Ouderenzwemmen woensdag en vrijdagochtend
Zwemles voor ouderen maandag 11.00 uur
Lunchzwemmen maandag en vrijdag 12.00 uur
Kinderfeestjes woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag
Kids Club: woensdag 15.30-16.30 uur
Recreatief zwemmen
Tijdens familiediners/feesten
is het zwembad gratis te gebruiken.
Watertemperatuur 30º. Glijbaan en stoomcabine aanwezig.
Voor info en aanmelding:
AquaRest - Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther - 0413 291800
www.aquarest.nl - info@aquarest.nl

nISTELrODE – Woensdag 15 april zal jeugdtheater ‘Het Paard dat Vliegt’ de voorstelling ‘Oorlogshelden’ op
de planken brengen bij CC Nesterlé. Een voorstelling speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar. Aanvang is 15.00
uur. Kaartjes voor kinderen kosten € 7,50 en voor hun begeleidende (groot)ouders € 5,00. Kaartverkoop en
informatie via www.nesterle.nl of via telefoonnummer 0412-859001. Kinderen die een tekening meebrengen over het thema oorlog of vrede, krijgen een gratis glas ranja aangeboden.
gierig naar de avonturen van hun
eigen grootouders.
Oorlogshelden is een ode aan de
moed van het oorlogskind. reem
Wittenbols en Annemiek nienhuis
interviewden hun moeders over
hun ervaringen als kind tijdens
de Tweede Wereldoorlog, de een
in Eindhoven en de ander in wat
toen nederlands-Indië heette, en
maakten daar een voorstelling van.
Deze voorstelling nodigt de laatste
generatie die de oorlog heeft meegemaakt uit hun ervaringen te delen en maakt kinderen stiknieuws-

Er is gezocht naar een theatrale
vertelvorm omdat je te maken
hebt met drie verhalen en drie tijden. De verhalen worden op een
brutale en speelse manier versneden om niet alleen de verhalen
van de moeders te vertellen, maar
ze ook te beleven. Dat je als kijker
het gevoel hebt ze ook te beleven,
erbij bent geweest. De wijze van
monteren zorgt ook voor een aangename lichtheid. Je wordt steeds
uit het verhaal bevrijd en krijgt de
kans even afstand te nemen.

het toneelbeeld is in twee delen
gesplitst. rechts is meestal nederlands-Indië met het verhaal van de
moeder van Annemiek en links is
Eindhoven met het verhaal van de
moeder van reem. De tweedeling
wordt versterkt door het lichtplan.
De voorstelling is gebaseerd op een
persoonlijk verhaal van de makers
reem Wittenbols en Annemiek
nienhuis over de jeugd van hun
moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog worden waargebeurde
persoonlijke en gekleurde verhalen
voor het voetlicht gebracht.

‘CC Nesterlé, zo dichtbij, kom, geniet en ontmoet’
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Kinderen knutselen voor laverhof

hEESWIJK-DInThEr - De kinderen op basisschool ’t Palet uit
heeswijk-Dinther hadden woensdag 25 maart een paas knutsel
ochtend. De kinderen van groep
1 t/m 8 hebben de hele ochtend

hard gewerkt om mooie knutselwerkjes te maken.
ze hebben de werkjes niet voor
zichzelf gemaakt, maar voor de
bewoners van verzorgingshuis

Laverhof. De kinderen lieten door
iets leuks te geven zien ook aan
een ander te denken.
Een afvaardiging van kinderen
van bS ’t Palet heeft op donder-

Opa- en omafeest op Bs De Bolderik

dag 26 maart de werkjes naar de
bewoners van Laverhof gebracht.
Samen met een aantal hulpouders
hebben de huiskamers een mooie
aankleding gekregen met de zelfgemaakte knutselwerkjes. De be-

woners en verzorgers waren erg
enthousiast. hopelijk genieten ze
van de gezellige versiering.
De kinderen wensen hen allemaal
fijne, kleurrijke paasdagen toe.

LEZERSACTIE: r

Win kaarten voo
‘Wij willen
water show’

Advertorial

Ernst, bobbie en de rest
wij willen water show
Vanaf 3 jaar
Door een onhandigheid
van bobbie is er in het
huis van Ernst en bobbie geen water meer.
Ernst en bobbie gaan op
onderzoek uit en komen
er achter dat zij niet de
enigen zijn in de wereld
met een schoon watertekort.

hEESWIJK-DInThEr - Op BS de Bolderik in Heeswijk-Dinther is dinsdag 24 maart een opa- en omafeest gehouden in unit 1. Dit was de
afsluiting van het project ‘Tijd en ruimte’.
Voorafgaand aan het feest heeft
groep 1-2 aandacht besteed aan
‘De tijd van Ot en Sien’. Tijdens
het project hebben kinderen kennisgemaakt met materialen uit die
tijd, maar ook met de school van
vroeger, etc. Groep 3 is de geschiedenis ingedoken middels een
erfgoedproject ‘Tonnie en Kee in
Keutelree’. In groep 3 hebben de
kinderen geleerd over de verschillen en overeenkomsten tussen
vroeger en nu.
Wat is nu leuker dan het project afsluiten met een groot feest, waarbij

alle opa’s en oma’s van de kinderen
aanwezig mochten zijn? Opa’s en
oma’s konden tijdens de feestdag
weer een beetje hun kindertijd herleven.
Groep 1-2 hield een viering voor
de opa’s en oma’s. Vol trots lieten de kinderen aan hun opa’s en
oma’s zien wat ze geoefend hadden: een klompendans, klapliedje,
liedjes van vroeger en een toneelstukje over de school van vroeger. Daarna mochten alle opa’s en
oma’s mee naar de unit en gingen

de kleuters een werkje kiezen. Op
deze manier konden ze laten zien
hoe de school veranderd is in vergelijking met vroeger.
Groep 3 kreeg bezoek van Tonnie
en Kee. zij hebben verteld over hun
leven vroeger in Keutelree. Daarna
lieten de kinderen een versje horen
wat ze geleerd hadden en werd er
een korte film getoond die de kinderen gedurende het project hebben bekeken.
Als afsluiting mochten de kinderen, samen met hun opa’s en
oma’s spelletjes van vroeger spelen, zoals ganzenbord, mens erger
je niet, koekhappen, stelten lopen
en touwtrekken.

Ernst en bobbie komen
in actie en gaan geld en
water inzamelen voor dit
goede doel. Er gaat natuurlijk van alles mis en
ze werken zich alleen maar verder in de nesten. Een doldwaas avontuur
van de twee grootste soepkippen van nederland waarin op een Ernst en
bobbie-manier tevens het probleem van niet schoon drinkwater in de
wereld wordt behandeld. Maar het blijft vooral een vrolijke familievoorstelling waarin onophoudelijk kan worden gelachen en meegezongen.

ZOnDag 26 aPRil – 13.30 en 16.15 uur - € 18,-

DeMooiBernhezeKrant geeft samen met De Blauwe
Kei 2 x 4 vrijkaartjes weg.
Wil jij kans maken op 4 vrijkaartjes voor de
voorstelling van 13.30 uur?
Mail dan voor zondag 12 april naar info@demooibernhezekrant.nl
en wie weet win jij vrijkaartjes.

Jeugdisco Remix
hEESCh - Alle jeugd van 9 t/m 13 jaar kan zich weer uitstekend gaan vermaken bij Jeugddisco REMIX op zaterdag 11 april. De disco zal plaatsvinden
bij jongerencentrum Checkpoint aan de la Sallestraat 3.
Er is een vaste DJ, maar aankomende DJ’s kunnen zich ook melden bij de organisatie (info@de-pas.nl) en als gast-DJ optreden. Een keer per 2 maanden
begint rEMIX om 19.30 uur en zal om 22.30 uur weer afgelopen zijn. het kan natuurlijk zijn dat ouders dit te laat vinden, maar dan kunnen ze de
kinderen uiteraard ook eerder op komen halen. De entree blijft € 3,-, een consumptie kost een € 1,- en de garderobe is gratis.
Wij hebben er erg veel zin om er zaterdag een gezellige avond van te maken! We hopen jullie allemaal weer te zien en, ben je nog nooit naar rEMIX
geweest, kom gerust een kijkje nemen. Je gaat het vast en zeker leuk vinden. neem je wel je legitimatiebewijs mee?
Voor meer informatie kun je kijken op www.facebook.com/remix/heesch of www.ccdepas.nl/remix.
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Health Center nistelrode wordt Conscius sports

Advertorial

nISTELrODE - Vanaf 1 april is Health Center Nistelrode verleden tijd. De sportschool aan de Beekgraaf 58 ondergaat een
metamorfose naar Conscius Sports. “We vonden de naam niet meer bij onze visie passen”, vertelt eigenaar Patrick Dorenbos.

Twee weken
gratis sporten
en geen
inschrijfgeld

“Onze klanten worden persoonlijk begeleid door onze experts. zij laten de
klant kennismaken met allerlei vormen
van sport, zoals groepslessen, fitness tot
verschillende vormen van zwemmen.
Samen kijken ze wat het beste bij elke
persoon past, zodat je ook kunt sporten
om doelen te behalen. Die doelen zijn
ook voor iedereen anders: een strakkere
buik, meer spieren, fitter voelen, lekker
bewegen of een andere reden.”

geldig t/m 15 April

Conscius Sports
Conscius is Latijn voor bewust, Sports
staat voor sporten in het Engels. Patrick:
“En eigenlijk vertelt de slogan ‘doelbewust sporten!’ waar we voor staan. het
beeldmerk is gebaseerd op het Keltisch
teken voor kracht. Daarbij hebben we
de kleuren groen en blauw gekozen
omdat die staan voor hulp, ontspanning, bemiddeling, rust en trouw. Dat
is ook echt wat we willen uitstralen.
Uiteraard refereert blauw ook aan het
water van het zwembad van Conscius
Sports.”
Bewust met gezondheid bezig zijn
naast de verschillende vormen van
sport bij Conscius Sports, kun je ook
lekker genieten van gezonde smoothies
en verse sappen in de bar. Of even relaxen na het sporten in de sauna of het
Turks stoombad. “We hebben voor iedereen wel een passende vorm van gezond bezig zijn met je lichaam. naast de

Health Center Nistelrode wordt

Conscius Sports

www.diepvriesspecialist.nl

2.

NISTELRODE 0412 617 333

99

Frites
Frieten

Frites
Frieten

10/10 mm

1 kg.

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

Frites préfrites - Voorgebakken
Frieten
7 x 9 c.-o.

Europese mix

Frites
Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

10/10 mm

Frites
7/7 mm
Frieten

1.

7 x 9 c.-o.

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007
7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

Pom’Steak

7/7 mm

diverse varianten
450 gr.

8 x 9 c.-o.

korting
350 gr.

1 kg
Coppenrath&Wiese
54 10376 022325
2.99
10 x Normaal
1 kg
1 54 10376 022322

1.

8 x 9 c.-o.

99

29

7 x 9 c.-o.

Satay

Grote gemarineerde

7/7 mm

Allumettes
10/18
mm

gamba’s

of yakitori

400 gr.

10/18 mm

Klaas Puul
Normaal 7.99

10.

5.

99

7 x 9 c.-o.

Appelwalnotentaart
1016226

9.

49

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

1 kg
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

Pom’Steak

1 kg.

Asian Fingerfood
Normaal 13.95

25%

7 x 9 c.-o.

Kabeljauwhaasjes

7/7 mm

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

Fijne Frieten
Perfect
voor in de red curry
smoothie 50 stuks

Greens
Normaal 1.891016226
/ 3.49
1020536
2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

10/10 mm

Epic
Normaal 11.99

1.

1020407

1020536
2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

Vriesvers fruit

Allumettes
Fijne Frieten

Allumettes
dik of
dun
Fijne Frieten

Lutosa
Normaal 1.99

99

2 kg
54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987

Frites
1 kg.

Diepvriesspecialist
Normaal 2.79

1020409

10/10 mm

1020407

2 kg
54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987
7 x 9 c.-o.

beekgraaf 58
5388 CV nistelrode
0412-617333

hEESWIJK-DInThEr - De tweede editie van de HaDeeKwis in Heeswijk-Dinther is een groot succes geworden.
Vele honderden inwoners waren thuis en op straat in
touw om zoveel mogelijk goede antwoorden te vinden.

Diepvriesspecialist
Frites préfrites - Voorgebakken Frieten
Normaal 5.59

1020409

Actie
Wil jij ook doelbewust gaan sporten?
Kom dan nu twee weken gratis onbeperkt sporten. Groepsles, zwemmen,
fitness of spinning, alles is deze twee
weken gratis. Test wat het beste bij je
past. Daarna gaat de Conscius Sports
expert met je kijken wat jouw doelen
zijn en hoe we die samen kunnen behalen! Uiteraard betaal je geen inschrijfgeld als je een abonnement neemt bij
Conscius Sports.
Onze experts staan voor je klaar om
weer fit het voorjaar en de zomer in te
gaan!

HaDeeKwis nog succesvoller dan in 2014

Ambachtelijke
worstenbroodjes
8DE BEEKGRAAF
stuks58

persoonlijke begeleiding bij het sporten,
geven we ook gratis begeleiding met
voeding om doelen nog sneller en beter
te realiseren.”

Vanille ijsstam
La Gondola
650 ml.

99

Flammekueche

Echt
roomijs

1 stuk

Ysco
Normaal 1.69

1.

19

De finaleavond van de haDeeKwis is op zaterdag 18 april
in De Toren.

Spaarkaart

Maitre Pierre
Normaal 2.79 / 2.99

3

Amper tien minuten over zes waren alle quizboekjes al
uitgereikt. De 115 deelnemende teams moesten algemene kennisvragen oplossen in elf verschillende categorieën
zoals Onze Taal, Muziek, Ons Dorp, zogenaamd en becijferen. Sommige vragen waren eenvoudig op te lossen,
andere - zoals een ingewikkelde schaakstelling, weetjes
over ‘vruuger’ en taalopdrachten - vroegen om een uitgebreidere zoektocht.
Daarnaast zorgden vooral de buitenvragen voor veel reuring in het dorp. Pastoor Joost Jansen las klokslag 21.00
uur een gedicht voor waarvan de deelnemers de auteur
moesten melden, de binnenkant van de sporthal werd
opgemeten, en een letterpuzzeltocht voerde de deelnemers langs de etalages van 41 ondernemers.
Grote hilariteit was er over de Geheime Opdracht, waarbij de teams personages uit de film Flodder moesten uitbeelden.

Gratis tegen
inlevering van
12 spaarpunten

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,

van woensdag 31 maart t/m dinsdag 7 april 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl
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Bootcamp: heerlijk buiten
aan je conditie werken

SUSHI & GRILL

Afhalen mogelijk in Nijnsel
Sushi take away box

20 stuks € 17,50

40 stuks € 30,00

Workshops v.a. € 37.50 p.p. (v.a. 10p)
- All you can eat
- ma-wo: €23.80p.p.
do-zo €25.80p.p.
- Géén tijdslimiet,
excl. drankjes

Cecilia

Tekst: Carla Admiraal Foto’s: Ad Ploegmakers

Heesch - Er zijn mensen die wel aan hun gezondheid willen werken, maar dit niet graag in
een sportschool doen. Dan is er maar één antwoord: doe mee met bootcamp! Bootcamp is
het in teamverband sporten in de buitenlucht, waarbij plezier voorop staat. Het doel is om
effectief te trainen, zodat je fitter en gezonder wordt en blijft. In Heesch kan dit onder de
professionele begeleiding van Cecilia van den Heiligenberg van Head-Up.

- dagelijks geopend
vanaf 16.30u
- GRATIS eigen
parkeerterrein

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811, /Lounge8Sushi
Dommelstraat 7 & Catharinaplein 37 – Eindhoven beiden open vanaf 16.30u.

Cecilia sport al van jongs af aan graag in de
buitenlucht. Op haar vijfde begon ze met
hockey, een sport die ze nog steeds beoefent. Ook heeft ze nog een tijdje getennist.
Het was voor haar een uitgemaakte zaak dat
ze na de middelbare school haar opleiding
op het CIOS in Arnhem ging doen. Daarnaast heeft ze het certificaat Bootcamp behaald en in september 2013 startte ze haar
eigen sportschool Head-Up. “Bootcamp is
voor jong en oud. Ik werk heel erg persoonsgericht, dat wil zeggen dat iedereen op zijn
eigen niveau werkt. Bij elke oefening hanteer ik drie niveaus en mensen bepalen zelf
hoe zwaar ze de oefening maken. Natuurlijk
zal ik iedereen zoveel mogelijk stimuleren en
aanmoedigen, maar iedereen houdt zijn eigen grens in de gaten en doet wat hij kan
en wil.”
Boomstammen
Ze vervolgt: “Het is zó heerlijk om buiten te
sporten. Ik geef de bootcamp in de omgeving van Het Bomenpark in Heesch en maak
bij de oefeningen zoveel mogelijk gebruik
van materialen die er aanwezig zijn. Zo kun
je heel goed krachtoefeningen doen aan een
bankje. Ook gebruik ik boomstammen die er
liggen. Bij bootcamp werk je aan je conditie,
doe je rek- en strekoefeningen en komen er
leuke, uitdagende spierversterkende oefeningen voorbij.
Doordat je in groepsverband traint, ontstaat
er al snel een leuke, ontspannen sfeer.” Met
jeugdgroepen is ze meestal bij speeltuintjes
te vinden, waar ook genoeg materiaal voorhanden is om goed te kunnen trainen. In de
winter vindt de bootcamp voor de jeugd in
een sportschool plaats. “De lessen gaan dus

zomer en winter door. Tenzij het te glad is, of
als het onweert.”
Nieuw blok
Nieuwsgierig geworden naar deze bootcamplessen? Het is altijd mogelijk om een
gratis proefles mee te trainen. Over twee
weken start een nieuw blok van twaalf
lessen en er zijn nog plaatsen vrij. Dag en
tijdstip worden nog bekendgemaakt op de
website www.head-up.nl

bootcamp is voor
jong en oud
Naast bootcamptrainer is Cecilia ook zelfverdedigingsinstructeur. Ze geeft les aan Sporten Healthclub Maximum in Heesch, onder
meer cardioboksen en coretraining. Verder is
ze in opleiding voor Krav Maga. “Als zelfverdedigingsinstructeur wil ik me in de toekomst
nog verder ontwikkelen. Ik werk graag met
mensen met gedragsproblemen; dat heb ik
tijdens mijn stage wel gemerkt. Door middel
van zelfverdedigingstechnieken kan ik mensen leren om te gaan met bedreigingen en
aanvallen; hoe je je verbaal en non-verbaal
kunt verdedigen. Zelfverdediging helpt ook
om meer zelfvertrouwen te verkrijgen.” Ook
hier is het mogelijk om eens een proefles te
nemen.

Kijk voor meer informatie op de site
Of neem een kijkje op de Facebookpagina van Cecilia.
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Oranje Bridgedrive

topweekend voor HgC-Heesch

CUIJK/hEESCh - Het wedstrijdweekend startte zaterdag 28 maart in Cuijk met de regiokampioenschappen
voor de 5e divisie. In de eerste wedstrijd kwamen Madelief en Isa uit bij de pupillen 1. Madelief eindigde op
de 14e plek en Isa op de 22e plek. In de tweede wedstrijd turnde Maud bij de pupillen 1 en Jessica, Joska
en Ilja bij de senioren.

hEESWIJK-DInThEr - CC Servaes in Dinther houdt op zaterdag 25
april de jaarlijkse Oranje Bridgedrive. Dit wordt wederom een goed
verzorgde bridgemiddag. Zaal open om 12.30 uur. Aanvang bridgen
13.00 uur.
Inschrijven kan door vóór 17 april € 17,50
over te maken naar rabobank rekeningnummer nL83rAbO 011.16.29.071 t.n.v.
CC Servaes onder vermelding van de namen van het bridgepaar en telefoonnummer. Inlichtingen: www.ccservaes.nl of
06 -20160376.

Bezoek onze
mooisites

Fenna School en Emma Walboomers
V.l.n.r.: Jessica van de Grint, Maud van Nuland, Joska Wingens en Ilja van
Bergen

Maud kreeg het brons en Joska en
Jessica eindigden respectievelijk op
de eerste en tweede plek. In deze
ronde stond Ilja op de 7e plek. na
de tweede wedstrijd werden de
uitslagen bij elkaar opgeteld. bij
de pupillen 1 wist Maud haar derde plek te behouden en kreeg de
medaille. Madelief schoof naar de
28e plek en Isa naar de 44e. Ook
Jessica en Joska mochten opnieuw
het podium op. Ilja behaalde de
12e plaats in het eindklassement.

bij de pupillen 1 ontving Kaatje de
zilveren medaille voor haar balkoefening. Fleur heeft ook netjes
geturnd, maar viel helaas buiten
de prijzen. bij de pupillen 2 waren er wederom medailles voor
hGC. Fenna mocht twee keer het
brons in ontvangst nemen. Emma
haalde het podium, ondanks haar
mooie oefeningen niet. Junior
naomi mocht haar balkoefening
laten zien en ook zij mocht een
bronzen medaille in ontvangst nemen.
het was een topweekend voor
hGC en we kijken met z’n allen uit
naar de volgende wedstrijden!

zondag 29 maart mochten we
weer naar Cuijk, dit keer voor de
toestelfinales van de derde divisie.

AG

2E PAASD

6

APRIL

Twee weken
gratis sporten
en geen
inschrijfgeld

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

Health Center Nistelrode wordt

Deze sites voorzien
Bernheze van actuele
informatie
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

V.l.n.r.: Fleur Schrijvers, Kaatje van
de Wetering en Naomi School

geldig t/m 15 April

Conscius Sports

DE BEEKGRAAF 58 NISTELRODE 0412 617 333

2E PAASDAG OPEN VAN 10:00 -17:00 UUR
Tuinmeubelshow

- Zeer grote collectie tuin en loungesets, kussens,
parasols en barbecues.
- Uit voorraad leverbaar!
- Bezorgservice

1099,-

899,-

225,-

Sea to Summit
waterdichte zakken

Bardani
Estoril

Super lichtgewicht. Verkrijgbaar in
diverse maten.

vanaf

9,95

Patagonia
Nano Puff

189,-

Voor dames en heren

189,99

95,-

Mobicool C40

Compressor koelbox
Instelbaar tussen +10°C en -15 °C

OP=OP
Weber Q1400 Stand

Hockeysticks

Elektrische barbeque. Los
te halen van het onderstel.
2200 watt.

TOT

-50%
KORTING

349,-

299,High Peak Ellipse

Comfortabele slaapzak met
voeteneind van fleece

39,99

Bardani
Canyon Quickshot

39,95

29,99

Cameratas met diverse
opbergvakken. Als rugzak en
als schoudertas te dragen.

LAADPUNT

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte voor de deur: lijn 155 vanaf ’s-Hertogenbosch en lijn156 vanaf Eindhoven

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud
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trampoline

24-uurs wedstrijd wordt 23 uur

Twee NK tickets voor Gympoint
Oss/Nistelrode - Het was in twee categorieën een wel heel spannende strijd tijdens de
laatste plaatsingswedstrijd trampolinespringen in Oss. De grote vraag was: ‘Wie mogen
er op 20 juni naar AHOY Rotterdam om deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen?’

De bikkels van de 23-uurs wedstrijd

Nistelrode – Bij hoge uitzondering had de gemeente Bernheze toestemming gegeven
om afgelopen weekend een 24-uurs karperwedstrijd te organiseren. De organisatie in
handen van Vorstenbossche HSV, beoogde een wedstrijd op ‘De Meuwel’ de visvijver in
Nistelrode. In verband met de grootte van de vijver, konden zes koppels meedoen. Een annulering op het laatste moment zorgde ervoor dat er 5-koppels meededen.
Ze hadden geen slechter weekend kunnen
hebben, dan afgelopen weekend, maar ze
gaven niet op.
Uiteindelijk werd de 24-uurs een 23-uurs
wedstrijd omdat de klok een uur verzet werd
en dat uur wel heel snel voorbijging.

Uitslag koppelwedstrijd:
1e Lars van der Velden en
Thomas van Zoggel met 12.2 kg
2e Derk van Bakel en Jeroen Spierings met
8,2 kg
3e Remco van de Bogaart en Jarno van den
Elzen met 7.8 kg.

voetbal

Derk van Bakel met karper van
8.2 kg, de zwaarste vis van de
wedstrijd

De 2e vis van Lars van der
Velden 6.6 kg

hockey

De 1e vis van Jarno van den
Elzen 4.1 kg
beugelen

boksen

dansen

DV Dancing
Kids op weg naar NK

Trainsters Marlon en Lieke met in het midden Lindsey

HELMOND/NISTELRODE – Na een goed verlopen eigen toernooi met
een nationaal en internationaal karakter, stond voor de dansers van DV
Dancing Kids zondag een NDO-toernooi in Helmond op het programma.
Met het Nederlands Kampioenschap voor de boeg, gingen de
leden van DV Dancing Kids bij
X-perience in Helmond nog een
keer los op deze toernooidag.
De jongste dansers begonnen
deze dag, zoals meestal op de
NDO-toernooien. Lindsay danste
als eerste en maakt meteen een
statement voor de dag, met winst.
Ze behaalde voor het eerst dit jaar
252 ‘promotiepunten’ en een 1e
plaats. Vera Oomen en Sascha van
Munster volgden en Vera behaalde
de 1e plaats met 286 pnt. Sascha
werd 6e met 260 pnt.
Mini Garde 1e met 240 pnt,
Marshmallows mars garde 1e met
279 pnt, Melody garde 2e met
244 pnt, Miracle garde 1e 282 pnt,
Diamonds garde 1e – 244 pnt.

De show karakter minioren Have A
Nice Flight 1e plaats met 252 pnt.
Super gedaan dames en heer.
Minioren show karakter 1e met
252 pnt, Release show modern, 3e
met 247 pnt, Spirit show modern
1e - 272 pnt, Euphoria show modern 1e met 280 pnt.
In het weekend van 11 en 12 april
zal DV Dancing Kids uitkomen op
het Nederlands Kampioenschap
in de Rusheuvel in Oss. Een spannend weekend, waar de leden nu
al naar toe werken, de trainingen
worden extra ingezet om dit weekend succesvol af te kunnen sluiten.
Intussen is de dansvereniging ook
op zoek naar nieuwe leden voor
het nieuwe seizoen dat in april/mei
2015 al van start gaat. Meer informatie op www.dvdancingkids.nl.

In de D-categorie Jeugd waren Dimara Knol
van Forza Goes en Caitlyn Jacobs uit Nistelrode al zeker van een finaleplaats. Inge
Exters, oud clubgenoot Rosalie Damen en
Ayla van den Boom maakten nog kans op de
laatste ticket. Rosalie maakte een fout in haar
verplichte serie en Ayla sprong een mindere
moeilijkheidsgraad dan Inge. Inge behaalde
uiteindelijk een derde plaats en is daarmee
zeker van een finaleplaats in Rotterdam.
Overige resultaten
Alleen met een eerste of tweede plaats
maakte
Dinther in de
D-categorie
jutennisEvi vanbasketbal
turnen
volleybal
nioren kans op de finale. Uiteindelijk maakte
Evi een fout en viel terug naar een 5e plaats.
In de D pupil meisjes maakten Laura van
Breemaat en Sanne Bevers geen kans meer
op een finale. Ze kwamen uiteindelijk op een
8e badminton
en 10e plaats
terecht. waterpolo handboogschieten
zwemmen

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

In de E-Pupil I gemengd was het Dion Bijlvelds die voor een verrassing zorgde. Drie
foutloze oefeningen te springen leverde
haar een zilveren medaille op.
Puck van der Velden maakte in de categorie
E-Pupil II een fout in haar verplichte sprongserie. Wel sprong Puck een hele mooi 2e en
3e keuze serie .
Eline van Leest had in de E jeugd wel een
heel goede dag. Met 67.300 behaalde zij de
eerste plaats in deze categorie. In het overall
klassement werd Eline derde.
handbal

Nederlandse kampioenschappen
Twee Gympoint meiden mogen dus naar de
Nederlandse Kampioenschappen. Caitlyn
Jacobs en Inge Exters gaan in hun categorie op 20 juni de strijd aan met 13 andere
springsters
uit Nederland.
tafeltennis

Altior 1 wint belangrijke derby

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE de tweede helft alleen maar slech- Altior 1 trad zondag aan tegen ter weer in petto, waardoor het
Prinses Irene 1 uit Nistelrode. Prin- steeds moeilijker werd om de korf
ses Irene en Altior zijn in de zaal te vinden. Altior hield het hoofd
beide naar de topklasse gepromo- koel en speelde de wedstrijd goed
veerd, maar op het veld spelen ze uit. De eindstand was 13-7, twee
biljarten in één
duivensport
skien
snowboarden
kano
samen
poule enjudo
er is maar vissendure punten
blijven
in Heeswijkeen promotieplaats voor één team. Dinther. Volgende week, op eerste
paasdag, speelt Altior een uitwedDe pupil van de week Claudia strijd tegen Flamingo’s.
Gordijn zag dat Altior het vizier
op scherp had en dat de dames Altior 2 – Rosolo 2: 5-6
een sterke eerste helft speelden. Altior 3 – NDZW 2: 14-5
schakenwerd er
Ondanks
wind en regen
Altior 4 kaarten/bridgen
– De Merels 2: 10-8
dammen
voldoende gescoord en het aan- Altior 5 – Avanti 3: 5-3
vallende spel van de concurrenten Altior A1 – Emos A1: 3-7
ontregeld.
Altior A2 – Nijnsel A2: 5-7
De ruststand
boekdelen: Altior A3 – Flamingo’s A1: 9-9
1cm b sprak
9-2. De weergoden hadden voor Prinses Irene C1 – Altior C1: 2-7

Altior C3 – Prinses Irene C2: 4-2
Altior D2 – BMC D1: 2-7
De Korfrakkers E3 – Altior E1: 0-10
Altior E2 – Prinses Irene E2: 6-6
Avanti E1 – Altior E3: 13-4
Altior E4 – Nijnsel E1: 3-3
Altior E5 – JES E1: 6-4
Avanti F2 – Altior F1: 18-8

1,2 cm b

handbal

Heren Dos’80 zetten zegereeks voort
1,4cm b

HEESCH - De heren van Dos’80 traden zaterdag in sporthal ’t Vijfeiken
karten
inautosport
Heesch aan tegen Taxandria
uit Waalwijk, motorsport
de laatste thuiswedstrijd
van het seizoen. De mannen van Dos’80 zetten hun tegenstander eenvoudig aan de kant. De dames hadden een vrij weekend.
Dos’80 startte de wedstrijd geconcentreerd en goed. Een tussenstand van 9-5 in hun voordeel was
het gevolg. Toen ook nog eens de
keeper van de tegenstander geblesseerd uitviel en werd vervangen door een veldspeler, was de
wedstrijd eigenlijk gespeeld. Bij
rust was het 16-10. De doelman
aan Heesche kant, Roy Govers,
wist zich met enkele uitstekende
reddingen goed te onderscheiden.
De tweede helft was er eigenlijk

één om snel te vergeten. Het spel
was slordig en er waren teveel afspeelfouten. Uiteindelijk pikte Dos
het weer op en vermaakte het
publiek weer door enkele uitgespeelde doelpunten te produceren.
Eindstand 30-20.
Roy Govers

Kampioenschap
De ploeg van Frank Schellekens
blijft in de race voor het kampioenschap, maar blijft afhankelijk van
de uitslagen van medeconcurrent

Foto: Ruud Schobbers

Bedo, dat één punt meer heeft. Op
de laatste speeldag, op 11 april, zal
de beslissing hier over vallen.
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g-team van HVCH in het zonnetje gezet

Foto’s: Marcel van der Steen

hEESCh - Het G-team van voetbalclub HVCH uit Heesch kreeg, op zondag 29 maart in een goed gevulde kantine,
uit handen
van een
woordvoerder
van turnen
de Zwaluwen
Jeugd Actie
voetbal
hockey
tennis
basketbal
volleybal
handbal
een voetbalpakket uitgereikt. De Zwaluwen Jeugd Actie zet zich in, samen met de KNVB, het Prinses Beatrix Spierfonds en Spieren voor Spieren, voor kinderen met een spierziekte of
een andere beperking.
G-voetbal is bedoeld voor mensen met een beperking, waardoor zij niet in staat zijn om deel te nemen aan de reguliere competitie. Alle enthousiaste spelers van het G-team, kregen
een bal, een hesje en een bidon. het pakket werd door de keeper van het team in ontvangst genomen en door de voorzitter van hVCh werden alle spelers, en ook hun begeleiders,
met lovende woorden toegesproken.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Heeswijk a1 in nieuwe shirts

Prinses irene korfbalsters kunnen veldtitel vergeten
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

nISTELrODE - Het tweede deel van het veldseizoen begon voor de
korfbalsters van Prinses Irene gelijk met de wedstrijd tegen titelkandidaat en koploper Altior.
biljarten
duivensport
judo
Prinses
Irene
was gebrand
om de vissen
succesvolle reeks van de zaal voort
te zetten, maar kon haar gebruikelijke niveau geen moment halen. In
erbarmelijk korfbalweer, trok Altior
met 13-7 terecht aan het langste
eind. De voorsprong van Altior is
door
opgelopen
dammen deze nederlaagschaken
naar 5 punten. Daarmee lijkt een
kampioenschap, na het succes in
de zaal, in de veldcompetitie onhaalbaar.
1cm b

Jeugdbestuurslid Maartin van Vught bedankte de sponsoren Wouter van Dijke en Tom Sleddens namens het
jeugdbestuur met mooie woorden en een bloemetje: ‘Mooi en knap dat zulke jonge ondernemers, en tevens
actieve leden van het eerste elftal van VV heeswijk, deze sponsoring uit kunnen en willen voeren!’ Your
Agency is een bureau dat dj’s, met name in de dancemuziek, ondersteunt.

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

voetbal

Voorlopig
einde aan zegetocht avesteyn
1,2 cm b

hEESWIJK-DInThEr - De spelers van Heeswijk A1 ontvingen zaterdag nieuwe shirts uit handen van de jonge
ondernemers van Your Agency. Dankzij de schenking van deze sponsor staan de jongens er weer netjes op.

skien

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

voetbal

uCe Computers/Huro auto’s
zaalvoetbalkampioen
hEESWIJK-DInThEr - In sporthal
De Zaert in Heeswijk-Dinther is
zaterdag 28 maart de eerste zaalvoetbalkampioen bekend geworden. Vier speelronden voor het
einde is het team van UCE Computers/Huro Auto’s al niet meer in
te halen door de concurrenten.
De voorsprong in de b-poule op
nummer twee Shang hai/Catering van der heijden (een wedstrijd
minder nog) is nu 17 punten. zaterdag werd met 16-0 gewonnen
van laagvlieger Verhagen/Total
hairstyle. het puntenaantal uit 20
wedstrijden is daardoor gekomen
op 55 en het doelsaldo tot ruim 70
in de plus.
Mooie cijfers voor een team dat
in de zomer van 2014 zelfstandig
is verdergegaan in de zaalvoetbalcompetitie. Onder dezelfde
naam speelde het vele jaren onder
het - inmiddels opgeheven - zVV
heeswijk-Dinther. De beide sponsors werden na de wedstrijd in het

hEESWIJK-DInThEr - Na overwinningen tegen Volkel en Venhorst, moest Avesteyn tegen
Avanti weer een nederlaag incasseren.

zonnetje gezet. Voor het bedrijf
van rené en Jacqueline van Uden
was dat zeer speciaal. zij hadden
al aangegeven dat ze na tien jaar
zouden stoppen, een mooier cadeau als een kampioenschap kun
je niet krijgen.
Op de foto, geheel links, staat

dan ook een gelukkige rené. het
familiebedrijf van Siegbert roefs,
op de foto knielend geheel links,
zelf nog actief zaalvoetballer, zal
de komende jaren sponsor blijven.
het zaalvoetbalteam van huro
Auto’s speelt komend seizoen in
de hoogste zaalvoetbaldivisie van

Avanti staat te boek als stug, ervaren en niet eenvoudig te imponeren. Avesteyn startte met een
volledig fitte selectie. De opdracht
was om de 0-0 zo lang mogelijk
vast te houden, en dan zeker de
eerste helft. In de eerste helft was
er sprake van een redelijk gelijkopgaande strijd, zonder dat er echte
kansen gecreëerd werden. Avanti
kwam echter toch op een, naar later bleek, beslissende voorsprong
doordat uit een corner gescoord
werd.

De tweede helft ging Avesteyn
op jacht naar een doelpunt, maar
bleek niet in staat om echt een
vuist te maken. Ook de inbreng
van Joost van Vught als extra aanvaller mocht niet baten. Daarmee
kwam een einde aan een goede
reeks van de Dinthernaren.
Er was op een gelijkspel gehoopt,
maar dat met verlies werd afgesloten, maakt niet dat het vertrouwen
in Avesteyn weg is. De volgende
twee wedstrijden tegen DAW en
Festilent zijn cruciale - maar te nemen - hindernissen.
Mocht dit lukken, dan is handhaving in de derde klasse dichtbij, iets
wat enkele weken geleden nog ver
weg leek.
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melkveehouderij thijssen sponsort toerwielertocht met ladies Ride in Heesch
hEESCh - Toerwielerclub De Voorsprong uit Heesch organiseert op te fietsen. Op dit moment kent de
2e korfbalteam Prinses irene
maandag 6 april haar jaarlijkse toertocht Toch(t) Effe Weg. Deze volledig uitgepijlde tocht voert over mooie landelijke wegen door de Meierij
met halverwege de route een pauzeplaats. De afstand is naar keuze 75
of 100 km.
Om 9.00 uur start de Ladies ride;
een groepstocht over het parcours
van 75 km. Alle sportieve vrouwen
met een racefiets zijn van harte
welkom om - onder begeleiding
van de ervaren dames van TWC de
Voorsprong en samen met andere
vrouwen - deze route te fietsen.

Alle deelnemers ontvangen een
gratis bidon.
Toertochten
TWC De Voorsprong uit heesch is
een toerwielerclub en biedt iedereen met een racefiets de mogelijkheid om in groepsverband tochten

club zes fietsgroepen, waaronder
twee damesgroepen. Iedere groep
fietst met een eigen afstand en
snelheid, zodat iedereen op een
passend niveau kan fietsen.
De afstand op 6 april is naar keuze
75 of 100 km. Inschrijven kan van
7.30 tot 9.00 uur bij de startlocatie Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148 te
heesch. nTFU-leden kunnen met
hun pas inschrijven via ‘scan en
go’.

uitnodiging voor nieuw seizoen DV Dancing Kids
nISTELrODE - het 2e korfbalteam van Prinses Irene is waarschijnlijk een
van de best geklede niet-selectieteams binnen de vereniging. De - zeer
moderne - melkveehouderij Thijssen, gevestigd op Donzel, pakte flink
uit. Eigenaar Martin en zijn vrouw Dehlia schonken het team shirts, rokjes, sokken, trainingspakken en tassen. Daarmee is het team van alle luxe
voorzien.

Proeflessen bij dansvereniging

turntitel voor
Heesche maud van de laar
turnen

CUIJK/hEESCh - In Cuijk vonden zaterdag 28 maart de regiokampioenschappen plaats voor de turnsters die uitkomen in divisie 5 en D2.
Maud van de Laar uit Heesch en Janine Robert kwamen uit in divisie
5 in de categorie Junioren en gingen ervan door met goud en zilver.
Turnvereniging Sportief had vijf junioren bij deze regiokampioenschappen en vier senioren binnen divisie 5. Bij D2 deden twee pupillen van
de vereniging mee.

nISTELrODE - DV Dancing Kids is een vereniging voor garde- en showdans uit Nistelrode die deelneemt aan zowel nationale als internationale wedstrijden van de NDO (Nederlands Danssport Organisatie). Sinds
vele jaren behoort de vereniging tot de landelijke en Europese top.

Maud van de Laar turnde een
prima wedstrijd en ging er met de
hoofdprijs vandoor. Met 44.350
punten werd zij regiokampioen
bij de junioren, divisie 5. De zilveren medaille is ook naar een turnster van Sportief gegaan: Janine
robert. zij behaalde in totaal
43.650 punten. Maud en Janine
zijn door naar de districtsfinale
op 6 juni. De volledige uitslag per
meerkamp en de toestelkwalificaties is in te zien op
www.sportief-oss.nl/uitslagen.

Voor het nieuwe seizoen, dat start
per april/mei 2015, is de dansvereniging nog op zoek naar versterking. Er is nog plaats in verschillende leeftijdsgroepen vanaf 5 jaar tot
ongeveer 30 jaar, zowel voor beginners als gevorderden, jongens
en meiden.
ben je gek op dansen, enthousiast,
ritmisch, lenig en acrobatisch of wil
je dat juist graag leren en wil je in
een gemotiveerde groep deelnemen aan toernooien en zelfs een
nederlands Kampioenschap? Kom

dan naar één of beide proeflessen
op:
- donderdag 2 april van
18.00 tot 19.00 uur
- woensdag 8 april van
15.15 tot 16.15 uur
Deze proeflessen zijn bedoeld voor
kinderen van 5 tot ongeveer 12
jaar, waarbij er na een gezamenlijke warming-up, enkele stukjes
dans, sprongen, lenigheid en acrobatiek uit de diverse dansstijlen
(garde, mars, show karakter en

Vrouwen Prinses
irene lopen averij op

Vlak voor het eindsignaal kwam
SC ’t zand nog op 1-3. Door dit
resultaat nemen de zorgen toe en
dreigt nacompetitievoetbal of erger voor de vrouwen uit nistelrode. Volgende week zondag wacht
de zeer belangrijke wedstrijd tegen
FC Gelre, de ploeg die nu samen
met Prinses Irene op de tiende
plaats staat. Deze plek betekent
nacompetitievoetbal.

turnen

sine-Cura op regiokampioenschappen turnen
hEESWIJK-DInThEr - Janne van
de Ven, Mandy Verhoeven, Isabelle
van der Linden, Joyce Kastelijn,
Carmen Bissels, Merel Megens en
Maaike van der Pas van Sine-Cura
turnden zaterdag 28 maart op de
regiokampioenschappen.

Elien Ploegmakers

ZOTTE

ZATERDAG
rdag
a.s. zaterting
o
10% k assen
op autow

Jongens en meiden van 12 jaar en
ouder kunnen een afspraak maken voor een proefles, omdat deze
leeftijdsgroepen momenteel nog
volop in training zijn voor het EK.
Verdere informatie is te vinden op:
www.dvdancingkids.nl.
Voor informatie over training of
aanmelding, mail naar
info@dvdancingkids.nl of bel naar
rose-Marie van heumen (voorzitster), tel. 0412-612001.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

voetbal

nISTELrODE - De vrouwen van Prinses Irene speelden tegen subtopper
SC ’t Zand een slechte eerste helft. Hierdoor was het met de rust 0-2.
In de tweede helft stond er weer een echt team en dat resulteerde in de
aansluitingstreffer van Jody van Kessel.

show modern) aan bod komen. De
trainingen vinden plaats in eigen
accommodatie op het sportpark
van Prinses Irene. neem sport-/
turnschoenen en sportkleding
mee.

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

De turnsters hebben prachtige
foutloze oefeningen laten zien.
hiervoor werden ze beloond met
hoge cijfers. zo had Mandy voor
haar brugoefening een 10,25 verdiend. Janne had haar vloeroefening met heel veel overtuiging
geturnd en werd daarom beloond
met 11,85 punten. Maar ook
Carmen heeft een hele mooie oefening laten zien op de vloer en
werd hiermee beloond met 12,10
punten.
Voor de nette vloeroefeningen
kreeg Maaike een 11,85 en Merel
een 11,55. Isabelle liet een zeer
mooie half-in half-uit zien over de

pegasus heen en kreeg hiervoor
een 11,10. Joyce kreeg een 11,00
voor een nette overslag bij sprong.
De turnsters hebben zich, door
deze oefeningen, geplaatst voor
de volgende toestelfinales: Mandy

voor brug, Janne voor vloer, Isabelle voor sprong en balk, Joyce
voor sprong, Carmen voor balk en
vloer en Maaike voor vloer. het is
nog niet bekend wie er door zijn
naar de districtsfinale.
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Maasland Run Classic in april
van start met Bomenparkloop

Mecabo Meat Service steekt Pr. Irene B2 in het nieuw

HEESCH/OSS - AV Oss ’78 organiseert dit jaar weer de Maasland Run
Classic; een reeks van negen hardloopwedstrijden in Oss en omgeving.
De wedstrijden, over 5 of 10 kilometer, zijn voor iedereen toegankelijk.
Het Maasland Run Classic circuit 2015 start in april met de Bomenparkloop in Heesch.
Bij de MRC-wedstrijden worden
steeds twee afstanden aangeboden: de 5 en de 10 kilometer. Jong
of oud, beginner of ervaren loper;
iedereen kan aan deze wedstrijden
meedoen. Want gezelligheid staat
voorop. Maar een wedstrijd biedt
natuurlijk ook een prima gelegenheid om je te meten met andere
hardloopfanaten of om jezelf een
doel te stellen.
Het is mogelijk om met één enkele
wedstrijd mee te doen, maar ook
met meerdere. Wie met minimaal

zes wedstrijden meedoet, strijdt
mee om een plek in het eindklassement. En wie met álle wedstrijden
meedoet, krijgt een leuk aandenken. Voorinschrijven is niet nodig;
bij elke loop kan ter plaatse worden ingeschreven. En na elke wedstrijd is er een prijsuitreiking.
Alle informatie, data, uitslagen,
foto’s en het tussenklassement
van de MRC 2015 zijn te vinden
op www.maaslandrunclassic.nl en
www.avoss78.nl.

volleybal

Meisjes Tornado
op weg naar kampioenschap
NISTELRODE - De dames van Tornado verloren zaterdag van Hajraa
dames 3 uit Eindhoven. Voor Meisjes C is het kampioenschap door een
overwinning weer een stapje dichterbij gekomen.

De eerste set ging gelijk op. Door
servicefouten en slechte passes van
Tornado werd deze set gewonnen
door Hajraa. Met goede moed begonnen de dames aan de tweede
set, maar deze set werd net als de
derde set verloren.
Tornado speelde in de vierde set
met meer plezier, waardoor het
spel beter werd. Dit zorgde voor
winst voor Tornado in de vierde
set.

Meisjes C
Deze wedstrijd was belangrijk. Bij
aanvang van de wedstrijd stond
Ovoco bovenaan, drie punten
voor Tornado.
Tornado begon vastberaden aan
de wedstrijd. De tegenstander serveerde goed, waardoor er een achterstand was. Gelukkig hadden de
meisjes voldoende zelfvertrouwen
om terug te komen. Met goed en
mooi spel werd de eerste set gewonnen, 25-19.
De tweede set was heel spannend.
Beide teams speelden erg goed. Er
waren lange rally’s en mooie aanvallen. Met slim blokkeren zijn verschillende punten gemaakt. Tornado won ook deze set, 25-23. De
derde set was spannend. De teams
gingen gelijk op tot 21-21. Tornado had iets meer geluk en won ook
deze set. Bij de start van de vierde
set leek het alsof de energie op
was. Ondanks time-outs en wissels
was het zelfvertrouwen weg. Deze
set ging verloren.
Door de winst is de kans dat Tornado MC kampioen gaat worden
een stapje dichterbij gekomen.

De oplossing

NISTELRODE - Het B2 elftal van Prinses Irene uit Nistelrode werd onlangs in het nieuw gestoken door Mecabo
Meat Service BV. Het team kreeg niet alleen nieuwe shirts, maar ook broeken, kousen en inloop-shirts.
Eigenaar van het bedrijf is Melis Bovenkamp, die lid is van de jeugdcommissie. Zoon Jorn is een gevaarlijke
aanvaller in het B2 elftal. De familie Bovenkamp is erg actief bij Prinses Irene, echtgenote Carin neemt sinds dit
seizoen de ledenadministratie voor haar rekening.

voetbal

Heeswijk zwicht pas in
ondertal voor koploper
HEESWIJK-DINTHER - Op een kletsnat sportpark De Balledonk was
thuisploeg Heeswijk 70 minuten lang de bovenliggende partij in de
topper tegen koploper WSC. Nadat doelpuntenmaker Wout Cuijpers na
zijn tweede gele kaart moest vertrekken, bogen de Waalwijkers de 1-0
nog om naar 1-4.

Het thuisteam nam direct het initiatief door op het middenveld de
duels te winnen. Hierbij kreeg de
van een schorsing teruggekeerde
Wouter van Dijke de eerste kans,
maar zijn inzet was te zacht. Gescoord werd er niet in de eerste
helft.

voetbal
NISTELRODE - Het was hondenweer bij de wedstrijd van Prinses
Irene tegen ODC. De Boxtelnaren
gingen in Nistelrode ook nog met
de kluif van 3 punten naar huis.
Door de regen en wind was goed
voetbal op het kunstgras niet echt
mogelijk. Vlak voor rust maakte
Schellekens de 0-1, wat achteraf
de winnende goal bleek te zijn.
Beide ploegen misten de nodige
vaste krachten, wat het voetbal
ook niet ten goede kwam.
Uiteindelijk was ODC het meest
gelukkig, al is het ook zo dat die
ploeg meer recht op de winst had
dan de mannen van Van Tilburg
Mode & Sport. Beste man op het
veld was de pas 25-jarige scheidsrechter Bezemer uit Dordrecht. Hij
leidde soeverein, zonder een kaart
te trekken.

In de rust was de middencirkel veranderd in een ware modderpoel,
maar de bal bleef rollen en Heeswijk bleef beter. Na ruim 10 minuten spelen werd de tomeloze inzet
ook beloond. Stef Adank werd
diepgestuurd over rechts en nadat
hij twee tegenstanders gepasseerd

was, legde hij de bal breed op de
mee opgekomen Wout Cuijpers
die de 1-0 binnenschoot.
WSC ging vervolgens wel op
zoek naar de gelijkmaker, maar de
Heeswijk-defensie bleef redelijk
eenvoudig overeind. Tot een ongelukkig moment in de 71e minuut
alles veranderde. De ingevallen Le
Couvreur werd diep gestuurd
richting het doel van Patrick Lunenburg, maar doelpuntenmaker
Cuijpers stopte hem door middel
van een overtreding af. Dit betekende zijn tweede gele kaart
en dus moesten de gastheren de
voorsprong in het restant van de
wedstrijd in ondertal verdedigen.
Met minder dan een kwartier te
spelen zwichtten de blauw-witten dan toch voor de individuele
kwaliteit van de Waalwijkers. Met
twee schitterende doelpunten van
buiten de zestien meter van Van
Ooijen en aanvoerder Pelham,
werd de score 1-2. Omdat Heeswijk bleef jagen op de gelijkmaker,
liep de score in de slotfase nog op
naar 1-4 en daarmee lijkt de kampioen in de 2e klasse F bekend.

Prinses Irene delft onderspit
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biljarten

Vorstenbosch
biljartkampioenschappen

V.l.n.r.: Joep van Creij, Hans Timmers, Martijn van Dijk en Luuk Somers
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Diplomauitreiking EHBO-vereniging St. Raphaël
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Acht cursisten van EHBO-vereniging St. Raphaël uit Heeswijk-Dinther
en Loosbroek hebben afgelopen maanden de basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) gevolgd. Onder leiding van instructeur William van Zutphen en met de hulp van Lotus Marien Buijs en Eduard van der
Biezen werden de kandidaten het afgelopen najaar opgeleid om thuis, op het werk of bij evenementen eerste
hulp te verlenen.
Na succesvol het examen afgelegd
te hebben, zijn enkele cursisten al
in actie geweest op evenementen
en betrokken geweest bij hulpverleningen in de eigen omgeving en
op het werk.
Bij dit diploma zat tevens de aantekening reanimatie, AED-bediener en verbandleer. De geslaagden kregen tijdens een feestelijke
avond het diploma met bijbehorend speldje uitgereikt door Ton
van der Heijden, de nieuwe voorzitter van de vereniging.
EHBO-vereniging St. Raphaël feliciteert de cursisten en hoopt dat
ze met het geleerde bijdragen aan
een stukje primaire hulpverlening.
Na de basiscursus gaan de cursisten instromen in de reguliere herhalingslessen om meer ervaring op
te doen en om competent EHBO’
er te blijven.
Bij voldoende aanmeldingen wordt

er het komende najaar weer een
nieuwe cursus opgestart. Voor in-

formatie en/of opgave: Jenneke
Beerling, 0431-296206.

Achterste rij v.l.n.r. Marja Laros, Harold van Griensven, Yorick Laros, Theodoor
Raaijmakers, John van Santvoort, Teun van Stiphout.Voorste rij lotus Marien
Buijs, lotus Eduard van der Biezen, Lisa de Groot en Jeannette Groeneveld.

Coöperatief Dividend goed besteed bij
Hockeyclub HDL

De jeugd speelde zondag 22 maart
om het jeugdkampioenschap.
Martijn van Kessel won. Teun
Rijkers, Bas van Tilburg en Sjoerd
de Boer werden 2de, 3de en 4de.
28 jeugdige spelers deden dit jaar
mee.

De organisatie kon weer rekenen
op veel vrijwilligers en sponsoren.
Dit succesvol kampioenschap zal
zeker volgend jaar weer een vervolg krijgen. Alle uitslagen en foto’s
van dit jaar en voorgaande jaren
zijn te vinden op www.vbk1994.nl.

voetbal

HVCH beloont
publiek maar krijgt zelf te weinig

Hockeyclub HDL had de aanvraag
ingediend met twee goede redenen. Ze hadden materialen voor de
club nodig, maar ook een investering om leden te kunnen trainen.
‘Train de Trainers’ van ML Hockeysupport heeft vier ochtenden trainingles gegeven aan de leden van
de Hockeyclub, zodat deze niet alleen meer techniek leren, maar ook
meer vaardigheden in het training
geven.

Kan hij later
wel een huis
kopen?
Kan
hijlater
later
Kan hij

Corné Roovers complimenteerde
de club met ‘wat een goede combinatie, niet alleen investeren in materialen die goed, veilig, educatief
en gebruiksvriendelijk zijn, maar
ook investeren in de toekomst van
de club met trainingen’.

Kan hijwel
later
een
huis
wel
een
huis
wel een
huis
kopen?
kopen?
kopen?
HEESCH - Koploper Halsteren had
zondag een lastige middag bij
HVCH en nam ternauwernood de
volle buit mee.
Daarmee deed de Heesche ploeg
zich tekort. HVCH speelde een

fantastische wedstrijd en wist ook
twee keer te scoren. Het trouwe publiek werd royaal beloond
voor de gang naar sportpark De
Braaken en Brabantia en Gestel
kunnen de borst nat maken, want
HVCH komt steeds meer in vorm.

Cortjens Bernheze Verzekeringen

Cortjens
Bernheze
Korenstraat
4Verzekeringen

Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
5388 CS NISTELRODE
T (0412)
61 17 95
(0412)
61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

T
E
I www.cortjensbernheze.nl
Cortjens
Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4

5388 CS NISTELRODE
Cortjens Bernheze Verzekeringen
T (0412) 61 17 95
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* Variabele rente op jaarbasis per 18 februari 2015.
Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

VORSTENBSOCH - Hans Timmers mag zich een jaar lang biljartkampioen van Vorstenbosch noemen. In een volle Schaapskooi wist hij vrijdagavond de finalewedstrijd te winnen van Joep van Creij. Martijn van
Dijk won van Luuk Somers in de wedstrijd om de derde en vierde plaats.
Hans is daarmee de 22ste kampioen. Er namen dit jaar 85 biljarters deel
aan de wedstrijden.

* Variabele rente op jaarbasis per 18 februari 2015.
Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

V.l.n.r.: Martijn van kessel, Teun Rijkers, Bas van Tilburg en Sjoerd de Boer

Heeswijk-Dinther - Zondag, tijdens de laatste training van ‘Train de trainers’ bij Hockeyclub HDL, kwam
Corné Roovers van Rabobank Oss Bernheze op bezoek. Hij werd uitgenodigd om te komen kijken naar de
besteding van € 7.500,- die de hockeyclub uit het Coöperatief Dividend, eind 2014, ontvangen had. Met een
paar honderd leden was het gelukt om genoeg stemmen binnen te behalen.
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EVENEMENTEN
2 apRil

5 apRil

Workshop Biotensor
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

1e paasdag

Expositie Betsie van der
Cammen
Locatie: Pandelaar 4 gemert
7 apRil

Gratis inloop spreekuur
kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf
Piekobello heesch

KBo Heesch: Wandelen
langs kunstwerken
Locatie: Startpunt De Pas heesch
Pagina 6

Boodschappenbus
naar Berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De bongerd heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

oud papier dorp
Locatie: Vorstenbosch
Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Expositie Betsie van der
Cammen
Locatie: Pandelaar 4 gemert
Hullie paaseikesfestijn
Locatie: Canadasweg 3-a Uden
Regenboogviering
Locatie: Willibrorduskerk
heeswijk-Dinther
Pagina 17

3 apRil
Goede vrijdag
Rock & Roll BoBz
Locatie: Dorpshuis nistelrode
publieksavond sterrenwacht
Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 11
soos imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
heeswijk-Dinther
the Young ones
Locatie: De Pas heesch
Pagina 1

6 apRil
2e paasdag
Hullie paaseikesfestijn
Locatie: Canadasweg 3-a Uden
Wandeling Vogelwacht
Locatie: natuurcentrum
De Maashorst nistelrode
Pagina 14

4 apRil

Rommelmarkt ponyclub
de Kleine Heemskinderen
Locatie: Dintherseweg 21a
nistelrode
Pagina 12

start voorverkoop
voorstellingen Natuurtheater
Kersouwe
Locatie: www.kersouwe.nl
Pagina 2

internationaal
accordeonfestival
Locatie: Partycentrum ’t Maxend
nistelrode
Pagina 8

Kledinginzameling
Locatie: nistelrode

paasactiviteit
Locatie: natuurcentrum
De Maashorst nistelrode
Pagina 16

Maak uw eigen buitenschilderij of tweeluik van steigerplanken
Locatie: De eijnderic nistelrode
labyrint lopen volle maan
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Hollandse avond
Locatie: Café ‘t tramstation
nistelrode
Expositie Betsie van der
Cammen
Locatie: Pandelaar 4 gemert

toch(t) Effe Weg
Locatie: Start Café ’t tunneke
heesch
Pagina 36
serieus Bourgondisch
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther
Pagina 17
Rommelmarkt
CV de Eikenhoek
Locatie: raadhuisstraat
heeswijk-Dinther

inschrijfavond losbroekwist
Locatie: CC De Wis Loosbroek
8 apRil
Cursus ‘op weg naar’
snel leren=leuk leren door
Klasse-Rt
Locatie: CC nesterlé nistelrode

Expositie: Keramiek
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
12 apRil
afrika-Enga koor zingt in
Veghel
Locatie: Johanneskerk Veghel

literair café:
jouw 120 woorden
Locatie: De Pas heesch

Voorlichtingsbijeenkomst:
artrose
Locatie: Wilgenstraat 15 Veghel

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

Balletstudio Hanneke van
der stappen presenteert
CluEDo
Locatie: De Pas heesch

Vrije Keezavond
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther
Pagina 24

Expositie: Keramiek
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

9 apRil

open dag
Raamdecoratie-totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 nistelrode

Mobiele vraagbaak zorg
Locatie: De Pas heesch
onderonsje loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n hoek
Loosbroek
Pagina 6
10 apRil
soos imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
heeswijk-Dinther
11 apRil
oud ijzer ophaaldag
Locatie: nistelrode

lentepodium
Locatie: heesch
13 apRil
KBo Heesch: Wandelen
langs kunstwerken
Locatie: Startpunt De Pas heesch
Pagina 6
alzheimer Café
Locatie: St. barbaraplein 6 Oss
14 apRil
zonneochtend
Locatie: zaal ’t tramstation
nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
15 apRil

Efkes anders speelt
‘Getemd’
Locatie: CC nesterlé nistelrode
jeugddisco REMiX
Locatie: Jongerencentrum
Checkpoint heesch
Pagina 31

KBo ontspannigs-avond
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
16 apRil

Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther

Workshop Honingmassage
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Workshop Mindmappen
door Klasse-Rt
Locatie: CC nesterlé nistelrode

Efkes anders speelt
‘Getemd’
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 12

Mobiele vraagbaak
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Verdiepingslessen
Dierencommunicatie
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Reiki-oefenavond bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Hetpaarddatvliegt:
oorlogshelden
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 30
lente-event
Locatie: zaal ‘t tramstation
nistelrode

oud papier buitengebied
Locatie: nistelrode

17 apRil
Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Balletstudio Hanneke van
der stappen presenteert
CluEDo
Locatie: De Pas heesch
Bonte avond loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek
soos imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
heeswijk-Dinther
18 apRil
intuïtieve Mandala &
Healing
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Efkes jonger presenteert:
Minoes
Locatie: zaal ‘t tramstation
nistelrode
tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
nistelrode
Mark van de Veerdonk: tof
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Balletstudio Hanneke van
der stappen presenteert
CluEDo
Locatie: De Pas heesch
Bonte avond loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

