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Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium

onder één dak!

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties

Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

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

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Wethouder Wijdeven over 
DuuRzAAMHEIDSMARKt 8 april

Volgens wethouder Wijdeven 
heeft de gemeente de afgelopen 
jaren aardige stappen gezet op 
het gebied van duurzaamheid. 
“We moeten echt anders gaan 
denken en doen. Hergebruik van 
producten, afval zien als grond-

stof en dus goed scheiden, niet 
alleen meer eigendom van goe-
deren, maar (mede-)gebruik. 
Dat soort zaken moet nog veel 
meer aandacht krijgen. 
We stimuleren vanuit de ge-
meente vooral ook duurzaam 
wonen en het gebruik van duur-
zame producten. Daarbij willen 
we wel steeds benadrukken dat 
iedereen daarin zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid moet ne-
men.”

De gemeente wil in 2030 ener-
gieneutraal zijn. Daar wordt nu 
van alles aan gedaan. Op korte 
termijn komt er de eerste gasloze 
wijk en komen er meer energie-
neutrale woningen. Er worden 
ook zonneweides aangelegd; 

grote percelen grond volgelegd 
met zonnepanelen. 

Zelf heeft de gemeente al veel 
gedaan aan energiebesparing. 
Het energiegebruik in gemeen-
telijke gebouwen is al met min-
stens 25% afgenomen. Dat 
komt onder meer door 1.200 
zonnepanelen en zuinig ener-
giegebruik. De energie die ver-
der nog gebruikt wordt is 100% 
duurzame groene energie van 
Nederlandse energiebronnen. 
Voor het werk rijden medewer-
kers op elektrische scooters en 
in elektrische auto’s. Bijzonder is 
dat de stroom voor de openbare 
verlichting van de locale mest-
verwerker van Stichting Duur-
zaam Landleven komt. Een coö-

peratie van boeren die uit mest 
energie opwekken. BECO koopt 
deze energie en levert deze aan 
de gemeente en inwoners. “Zo 
zijn we steeds bezig met in het 
achterhoofd de vraag, hoe laten 
we de wereld achter voor onze 
kinderen en kleinkinderen”, zegt 
wethouder Rien Wijdeven. 

Samen met BECO, SGS Search, 
Rabobank en ZLTO organiseert 
de gemeente de Duurzaamheids-
markt. Een evenement waarbij 
tal van organisaties en bedrij-
ven die ‘iets’ met duurzaamheid 
doen zich presenteren. In een 
gezellige ontspannen sfeer kun-
nen er ideeën opgedaan wor-
den. De toegang van deze markt 
is gratis.

BERNHEZE - de gemeente Bernheze is één van de organisatoren van de Bernhezer dag van 
de duurzaamheid. Wethouder Rien Wijdeven zegt het erg belangrijk te vinden om inwoners 
in contact te brengen met duurzame initiatieven van bedrijven en maatschappelijke organi-
saties. “de gemeente zal er zijn, samen met BECo”. op zaterdag 8 april is de Bernhezer dag 
van de duurzaamheid met een duurzaamheidsmarkt van 13.00 tot 17.00 uur op het terrein 
van search aan de Meerstraat 7 in Heeswijk-dinther. 

‘We moeten echt anders gaan denken en doen. 
Hergebruik van producten, afval zien als grondstof 
en dus goed scheiden, niet alleen meer eigendom 
van goederen, maar (mede-)gebruik. Dat soort zaken 
moet nog veel meer aandacht krijgen’

De gemeente 
wil in 2030 
energie-
neutraal zijn

Rien Wijdeven op het dak van het gemeentehuis Foto: Jan Gabriëls

 

deze week Valt de 
krant meer maashorst 
in de bus - niet gehad?

Laat het ons weten via 
info@meermaashorst.nl.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

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

Zondag 2 april Concert door zanggroep Cohda-KREK. 
Gezelligheid en kwaliteit zijn het handelsmerk van Coh-
da-KREK, dat naast simpele, vrolijke nummers ook ont-
roerende luisterliedjes in het repertoire heeft. Een Meie-
rijse groep dus, die het gebruikte dialect ‘onz’eigeste 
taol’ noemt. Aanvang 15.00 uur, kosten €5,-.

Zaterdag 8 en zondag 9 april Expositie Sculpturen en 
Installaties door Thea van vliet. Thea: “Zoals gedichten samengesteld worden uit woorden, zo breng ik ma-
teriaal en symbolen samen tot een poëtisch geheel, dat weergeeft wat ik zie en voel.” Van 11.00 tot 17.00 
uur, entree gratis.

De jury over Publieksprijswinnaar 
Alex Ploeg: “Veel van zijn verha-
len zijn hilarisch. Sommige her-
ken je direct. Iedereen voelt zich 
weleens ongemakkelijk tijdens 
gesprekjes met de kapper. Ande-
re verhalen getuigen juist van een 
prettig gestoord brein. Naast een 
goede comedian is Alex ook een 
uitstekend gitarist. Dat laat hij 
horen tijdens een hilarisch num-
mer over de ‘Koning van de aan-
leunwoning’ en in het slotlied, 
dat een stuk serieuzer is.”

De jury over Persoonlijkheidswin-
naar Tim Teunissen: “De jury ziet 
dat Tim een geschoold acteur is 
en dat hij goed heeft nagedacht 
over de opbouw van zijn optre-
den. Zijn personages bezitten 
stuk voor stuk een prettige tra-
giek. Kom lachen om de cabare-
tiers van morgen! 
Waar: CC Nesterlé, Parkstraat in 
Nistelrode.
Wanneer: zaterdag 25 maart, 
aanvang 20.15 uur. 
Er zijn nog kaartjes à € 12,50 
verkrijgbaar!

NISTELRODE – De jury over Juryprijswinnaar Pieter Verelst: “Met 
zijn spannende opkomst grijpt Pieter Verelst je direct bij de kladden. 
Om je een half uur lang niet meer los te laten. Hij vertelt geen ver-
halen, hij beeldt ze uit. Pieter zit lekker in zijn energie en maakt goed 
gebruik van zijn atletische lichaam. Soms blaast hij zichzelf op, soms 
maakt hij zich juist heel klein. Dat geeft zijn voorstelling een prettige 
dynamiek, die naadloos aansluit op de grillige inhoud.”

Ben jij het eens met 
de jury van 
Camerettenfestival?

Kom en oordeel zelf op 25 maart!

La Fille Inconnue speelt de alles-
bepalende gebeurtenis zich in de 
buitenlucht af, maar juist buiten 
het zicht van de hoofdpersoon 
en de toeschouwer. De bevlogen 
jonge huisarts Jenny is na lange 
dagen haar administratie aan het 
bijwerken en reageert niet op het 
aanbellen in haar praktijk, dat 
achteraf een schreeuw om hulp 
bleek te zijn. 
De volgende dag staat de politie 
bij haar aan de deur. Ze wordt 
niet schuldig bevonden, maar ge-
plaagd door schuldgevoelens gaat 
ze op onderzoek uit.

Ze gaat bij haar patiënten te rade om op zijn 
minst de naam van de dode vrouw te achter-
halen opdat zij niet anoniem onder de zoden 
verdwijnt.
Maandag 10 en woensdag 12 april
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 5,-.
Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis De Pas.

Filmhuis de Pas presenteert: 
La fille inconnue

HEEsCH - Het leven op straat speelt in het werk van Waalse 
broers Jean-Pierre en Luc dardenne een prominente rol. Bui-
ten wordt minstens net zo veel besproken en bevochten als 
binnen de beschutte veiligheid van een woning.

jonge huisarts Jenny is na lange 

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze 
voorstelling, laat dit dan voor 26 maart weten via info@de-pas.nl.

©Cohda-Krek

Oproep aan alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar!
wiE ZOU jij wiLLEN iNTERviEwEN?

Wij kunnen je helpen om de 
vragen te maken en dan gaan 
we samen op pad. Maar jij mag 
je vragen stellen. Wij zorgen 
dat de vragen en antwoorden 

met de foto die we maken in de 
krant komen te staan. Het kan 
van alles zijn en het maakt niet 
uit of iemand oud of jong is. Als 
het maar leuk of interessant is 

en je kunt vertellen waarom jij 
nu juist deze persoon wil inter-
viewen.
Wij kiezen uit alle aanmeldingen 
een paar kinderen voor wie wij 
het gaan proberen te regelen en 
maken er dan graag een mooi 
verhaal over.

Stuur je reactie vóór 29 maart 
naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

Vermeld in je mail:
- je naam, leeftijd, woonplaats 

en telefoonnummer
- met wie je een interview wilt 

doen: een bedrijf of organisa-
tie, of een persoon

- kort, waarom je dat wilt.

BERNHEZE - Wil jij graag jouw idool of iemand die doet wat jij 
graag zou doen interviewen? Benieuwd wat je oom, moeder, trai-
ner of jouw sportheld(in) allemaal moet doen om die bijzondere 
resultaten te bereiken? Onze lezers zijn ook benieuwd en jij kan 
zorgen dat zij te weten komen hoe het zit. De enige regel: jij en wie 
je wil interviewen wonen in Bernheze. 

KEN JIJ IEMAND die iets doet of gepresteerd heeft wat je interessant lijkt vanwege het werk, een sport of hobby. Bijvoorbeeld een oom 
die boer is of directeur van een bedrijf. Of misschien is je zus wel stagiaire op school. Schrijft je neef bij een krant of is je moeder de 
beste trainster bij hockey? Of wil jij keeper worden bij het eerste van de club of tennissen als de tenniskampioene van je vereniging?

Wij zijn heel 
benieuwd wie 

jij opgeeft!

AANGENAAM
GENOTEN!

“Streekproducten - een souvenier uit He� ch”

www.bonfromage.nl
’t Dorp 69 HEESCH
0412-453759 

Schaepmanlaan 103 OSS
0412-767273 
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Afvaluitdaging
Ik heb me laten verleiden om mee te doen aan het project 100 
- 100 - 100. Honderd huishoudens in Bernheze gaan proberen 
honderd dagen lang honderd procent minder restafval te 
produceren. 

Het is een prijzenswaardig project, waarin de duurzame 
ambities van onze gemeente goed tot uitdrukking komen. 
We produceren met elkaar immers nog steeds teveel afval 
en afvalscheiding kan beter. Veel afval dat nu nog in de 
restafvalcontainer terecht komt, is herbruikbaar. Maar dat 
vraagt om bewustwording en ander gedrag. 

Er was nog wel wat overleg aan onze keukentafel nodig, 
voordat we instemden met deelname aan het project. 
Ons gezin is namelijk best goed bezig, vinden we zelf. 
Een gemiddeld huishouden heeft 9 kilo restafval per week, 
wij ‘slechts’ 5,5. Hoe maken we daar nog minder van? 
We zagen wat beren op de weg. 100% afvalloos, dat lukt 
ons nooit. Wat doen we bijvoorbeeld met de chipszakken? 
Honderd dagen geen chips eten? Dat is voor mijn zonen geen 
optie. En chips in milieuvriendelijke verpakking moet nog 
uitgevonden worden. 

Toch doen we mee. Het project bevat namelijk tips en 
weekopdrachten die dit project tot een leerzame uitdaging 

maken. Bovendien kan het altijd beter, 
ook bij ons. 

Gaat u de uitdaging met ons aan? 
Samen kunnen we werken aan een 
afvalvrij Bernheze. 

De proef start op 3 april. 
Opgeven kan via 
www.bernheze.100-100-100.nl

Marieke Moorman
burgemeester

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

maken. Bovendien kan het altijd beter, 
ook bij ons. 

Gaat u de uitdaging met ons aan? 
Samen kunnen we werken aan een 
afvalvrij Bernheze. 

De proef start op 3 april. 

Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.

Kom 
gerust 

langs!

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T 073 - 782 01 67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 At Heeswijk-Dinther, 0413-291980 

Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106

www.vangrunsvenhaerkens.nl

Eten en dansen 
voor het goede doel

De dames Robin Damen en Lot 
Mollema uit Heeswijk-Dinther 
studeren beiden ‘evenementen’ 
in Tilburg. Onlangs kregen zij en 
hun klasgenoten de opdracht om 
individueel een happening op po-
ten te zetten, gekoppeld aan De 
Roparun. Dit is een estafetteloop 
in teamverband onder het motto 
‘leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer kun-
nen worden toegevoegd aan het 
leven’. “Deelnemende teams za-
melen geld in met het organise-
ren van activiteiten. Roparun be-
steedt het geld aan de zorg voor 
mensen met kanker. Voor leuke, 
maar ook nodige zaken. Een 
verwenweek voor vrouwen met 
borstkanker, workshops ‘Look 
Good, Feel Better’, financiële on-
dersteuning voor projecten voor 
kinderen met kanker en bijdrage 
aan de inrichting van een nieuwe 
hospice of zorghuis. Er worden 

talloze organisaties financieel on-
dersteund bij hun goede werk”, 
vertellen de 19-jarige jongeda-
mes. Zij steunen Team 64; een 
politieteam uit Rotterdam.

Naast het organiseren van een 
evenement dient de opbrengst 
van elk van hen minimaal 
€ 100,- te zijn en wat zij doen 
moet een link hebben met de 
Roparun. “Ik ga op donderdag 6 
april een Roparun Dinner Event 
houden; een walking dinner. 
In samenwerking met de eige-
naar en medewerkers van De 
Toren krijgt iedereen een verras-
sende culinaire beleving aange-
boden. Vanaf 19.00 uur wordt 
iedereen feestelijk ontvangen. 
De zaak en de medewerkers zijn 
in stijl gekleed en iedereen wordt 
sportief bediend. Plaatselijk mu-
zikant George Blanken zorgt 
voor live muziek”, vertelt Robin 

opgewekt. De op deze avond 
opgedane calorieën kan ieder-
een vrijdag 7 april weg gaan 
werken tijdens de 90’s & 00’s 
Party met medewerking van dj’s 
Foursound van Lot. “Begin jaren 
’90 is de Roparun begonnen, 
vandaar dat mijn party draait om 
muziek uit die periode”, legt Lot 
uit. Enthousiast: “Er komt een 
hele lading nostalgie voorbij. 
Iedereen mag verzoeknummers 
aanvragen. Het wordt hartstikke 
gezellig.” De dames hopen ve-
len aan te spreken. Eensgezind: 
“Kom allemaal lekker eten en 
dansen voor een goed doel.” 

Reserveren voor het Roparun-
dinner kan via www.de-toren.nl
Kaartjes voor de 18+ party kos-
ten € 4,50 in de voorverkoop via 
de Facebookpagina van Lot. Aan 
de deur op de avond zelf kosten 
deze € 7,50.

HEESWIJK-DINTHER – De ene dag een heerlijk vijfgangendiner verorberen, een dag later alle opgedane 
calorieën verbranden tijdens de 90’s & 00’s Party en dat allemaal voor De roparun. Een ruim 500 kilo-
meter lange estafetteloop van Parijs en Hamburg naar rotterdam voor mensen met kanker. Genieten, 
meebeleven en ondersteunen kan met het walking dinner van robin Damen voor € 27,50 per persoon, 
exclusief drankjes op donderdag 6 april in De Toren Eten en Drinken en het swingfeest van Lot Mollema 
op vrijdag 7 april vanaf 21.00 uur in café De Zwaan.

Lot en Robin nodigen iedereen uit om lekker te gaan eten, drinken en dansen voor het goede doel
 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

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

en diverse streekproducten
Ook dagelijks vers verkrijgbaar:

(on)geschilde asperges en vers gemaakte aspergesoep

Zie ook www.geschildeasperge.nl of op facebook

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

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

www.tipmooibernheze.nl
ga naar

‘Een leerzame uitdaging’

Meld je aan 
voor 

maandag 
3 april 

voor de 
woonenquête 

50plus
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZORG PaNTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESwijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

www.FysioSteins.nl
www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

Hoogstraat 11     5384 BJ Heesch      0412-453608

Fysio Steins
Hoogstraat

Het is een prolongatie van de 
eerdere avond in ziekenhuis 
Bernhoven over dit thema. Inter-
nist dr. Caroline Heijckmann en 
verpleegkundig consulente Het-
ty van der Heijden informeren de 
aanwezigen over dit onderwerp. 
Beiden zijn werkzaam in zieken-
huis Bernhoven. Dr. Heijckmann 
is op dit onderwerp gepromo-
veerd. De avond start om 19.30 
uur in CC De Pas en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. De toe-
gang is gratis.   

Wat is osteoporose?
Bij osteoporose is er sprake van 
een geleidelijk brozer worden 
van het bot. De botdichtheid 
neemt af en het risico op bot-
breuken neemt toe. Er is een 
aantal risicofactoren die de kans 
op osteoporose vergroten, zoals 

langdurig gebruik van medicij-
nen, te weinig beweging, leef-
tijd, roken, reuma en overmatig 
alcoholgebruik. Osteoporose 
verloopt heel geleidelijk.

Dr. Heijckmann zal de risico’s 
bespreken en aangeven hoe de 
klachten merkbaar zijn en hoe 
die te beïnvloeden zijn. 
Zij zal vragen beantwoorden en 
aanwezigen informeren over alle 
‘ins’ en ‘outs’ rond osteoporose.

Vanwege de grote belangstelling 
bij de eerdere avond is het aan te 
bevelen om vooraaf aan te mel-
den. Als je geïnteresseerd bent 
en je wilt bij deze avond aan-
wezig zijn kan je je melden via: 
yduiveman@gmail.com. Ook 
voor verdere informatie kun je 
hier terecht.

Een avond over osteoporose 
ofwel botontkalking
HEESCH - Op maandag 3 april organiseert Stichting Gezondheids-
voorlichting Heesch in samenwerking met de ‘Dokter van Bernho-
ven’ een avond over osteoporose, ofwel botontkalking.

SPOOR 8Weijen 77, 5388 HM NistelrodeOpeningstijden:ma.-vr.: 9.30-17.30 uurza.: 10.00-17.00 uur

ER IS WEER VAN ALLES TE BELEVEN AANSTAANDE KOOPZONDAG, 
DEZE KEER OOK VOOR KINDEREN! WE HEBBEN DIVERSE KNUTSEL 

WORKSHOPS OF LAAT JE MOOI SCHMINKEN.

Dan kunnen papa en mama genieten van een stoelmassage, 

huidverzorging of visagie advies en een Tarrot legging.

Entree en deelname zijn kosteloos. Gratis ko�  e en thee. 
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Facebook
T H U M B  U P  A N D  S Y M B O L S

Share

Like

share

Spoor-8-Nistelrode

Proeverij 
bij Spoor 8

Zondag 

26 maart 

tussen 

12.00 en 

17.00 uur

Zoals de klok thuis tikt, 
tikt het nergens. 

En dit weekend een uur minder 
#klokverzetten #zomertijd

HD huishoudelijke hulp 

• Huishoudelijke hulp

• Eenmalige schoonmaak

• Voor meer informatie bezoek onze 
website www.hd-hh.nl of bel 06-30463741

Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther

NISTELRODE - Namens enkele 
collectanten zoekt de dorpsraad 
naar een mogelijkheid om de 
collecte voor een aantal goede 
doelen met elkaar te combine-
ren. 

Hiervoor denkt zij aan één jaar-
lijkse collecte, die uitgevoerd 
wordt door een nog op te rich-
ten projectgroep. Het totaal op-
gehaalde bedrag wordt op basis 
van een hiervoor af te spreken 
verdeelsleutel verdeeld over de 
deelnemende goededoelenor-
ganisaties. Dit bespaart tijd voor 

de collectanten, ontlast de inwo-
ners van onverwachte bezoekers 
en bevordert hun veiligheid in de 
avonduren. Vergelijkbare oplos-
singen in enkele andere kernen 
in Bernheze zijn door zowel de 
inwoners als de goededoelen-
organisaties positief ontvangen. 
De dorpsraad zoekt hiervoor ac-
tieve collectanten in Nistelrode 
die bereid zijn dit initiatief mee 
uit te voeren. Aanmelden, met 
vermelding van je contactgege-
vens, kan per mail naar 
pietvannuland1@hetnet.nl 
of 0412-611983.

Collecte voor goede 
doelen in Nistelrode Opbrengst van onschatbare 

waarde
Amnesty International is een 
onafhankelijke organisatie en 
neemt voor haar onderzoek, 
lobby en actie geen geld aan van 
overheden of politieke groepe-
ringen. Juist daarom is de op-
brengst van de jaarlijkse collecte 
van onschatbare waarde. 

Het belang van de collecte
Met het geld, dat tijdens de col-
lecte wordt opgehaald, kan Am-
nesty haar werk blijven doen. 
Bijvoorbeeld voor Zainab al-Kha-
waja uit Bahrein. De mensen- 
rechtenactiviste werd tot een 
jaar gevangenisstraf veroordeeld 

omdat ze de koning zou heb-
ben beledigd: ze had een foto 
van hem verscheurd. Ze zat 2,5 
maanden met haar zoontje in de 
gevangenis, totdat ze op 31 mei 
vorig jaar werd vrijgelaten. Am-
nesty International, die haar als 
gewetensgevangene beschouw-
de, voerde actie voor haar.

Kijk voor meer informatie over 
het werk van Amnesty Internati-
onal op www.amnesty.nl.

€ 1.840,- voor Amnesty 
International 
BERNHEZE - De collecte van Amnesty International, die in de ge-
meente Bernheze van 5 tot en met 11 maart plaatsvond, heeft 
€ 1.840,- opgebracht. Zesentwintig vrijwilligers collecteerden in 
Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode voor de mensenrechtenor-
ganisatie. Hartelijk bedankt gevers en collectanten!
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

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

3,95
normaal 4,25

Lentecake 
Sinaasappel, tropische vruchten, 

roomboterkruimels en cocos.

altijd
lente…

’t is
Onze kanjer in de bakkerij Dennie is goed  met cake. 
 Hij kan zijn hartje ophalen want het cake seizoen is 
    aangebroken. Allerlei nieuwe cakes maar ook onze 
      klassiekers gaan de revue passeren. Nieuw is deze 
        frisse, zoete en o zo lekkere lente cake; Dennie’s 
          specialiteit. We laten u lekker proeven in de winkels 
           dan ondervindt  u het zelf.

geldig t/m 29-3-2017

tips van de bakkers

Bij aankoop van 2 broden:

100% volkorenbollen 

4 stuks 1,00

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Eierverfmolen

En nog veel meer leuke paasartikelen!
€ 0,99

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

‘Met dat wat Jan heeft opgebouwd kunnen
wij, als bestuur, nog jaren verder!’

Mari: “Vroeger deed het bestuur 
alles: van lichtjes in de kerstboom 
hangen tot vergaderen. Nu krij-

gen we steeds meer steun van 
actieve vrijwilligers die ons hel-
pen. Deze samenwerking waar-

deren we enorm. We merken 
dat CC De Stuik gedragen wordt 
door de totale Vorstenbossche 

samenleving. Er zijn vele vrij-
willigers en werkgroe-

pen die van alles in 
de steigers zetten 

of mee organise-
ren. Onze Stuik 
is de spil van 
Vorstenbosch: 
het sociale cul-
turele hart en 

dat willen we zo 
bereikbaar moge-

lijk maken voor alle 
inwoners. Jan heeft 

een belangrijk aandeel ge-
had in het kloppen van dat hart. 
Een bevlogen en betrokken be-
stuurder die altijd klaar stond 
voor de gemeenschap. Mede 
door zijn inzet is CC De Stuik een 
cultureel en sociaal dorpshart ge-
worden, dat geheel zelfvoorzie-
nend is. Dat biedt kansen, maar 
soms ook zorgen en wij willen als 
bestuur een goede huisvader zijn 
en goed op dit pand passen. Dat 
vraagt intern een heldere missie 
en visie… maar ook extern. Jan 
had de kwaliteit, als de deur bij 
de overheid op een kiertje stond, 
er binnen te komen. Zeker de 
laatste jaren was het niet gemak-
kelijk voor Jan, want soms ston-
den privé-belangen haaks op de 
belangen van Vorstenbosch. 
Toch is hij er altijd zuiver en za-
kelijk in blijven staan. Mede door 
zijn openheid, maar ook zijn 

vasthoudendheid is er veel gere-
aliseerd in onze kern.” 

Jan Kanters: “Als bestuur moet 
je met elkaar verbonden zijn en 
dezelfde taal spreken. Alleen kun 
je maar bar weinig. Samen des te 
meer! Ik kwam via een adverten-
tie bij CC De Stuik terecht, me-
teen als secretaris. In mijn leven 
heb ik in vele besturen gezeten 
en meestal als voorzitter of secre-
taris. Netwerken is heel belang-
rijk, maar nóg belangrijker is de 
manier waarop je netwerkt. Ik 
vind het waardevol om contac-
ten uit te bouwen tot een pretti-
ge relatie. Zo kun je ook af en toe 
een potje breken. Ik houd ervan 
om mensen te verbinden waar-
door de samenwerking verbetert. 
Ik vind het fijn om zo lang fysiek 
mee te hebben mogen én kunnen 
besturen, maar ik word volgen-
de maand 82 en het is goed om 
het stokje over te geven. Mee-
denken, dat zou ik graag blijven 
doen. Dat houdt mij betrokken. 
Ik neem niet alleen bestuurlijk 
afscheid, maar ook als buurman 
van CC De Stuik. Wél met zeer 
gemengde gevoelens, want ik 
heb er mijn huis, steen voor 
steen zelf naast gebouwd. Maar 
voor het grotere belang van onze 
kern maken Nettie en ik vrijwillig 
ruimte voor de uitbreiding van 
het dorpshart”, besluit Jan.

VORSTENBOSCH - Na 18 jaar bestuurslid van stichting de Stuik te zijn geweest, neemt Jan Kanters half 
april afscheid van het bestuur. Vele jaren was hij secretaris. “Het bestuur is in die periode vaak van sa-
menstelling gewisseld, maar Jan was het anker. Een goede secretaris zijn is meer dan een schrijfblok en 
een pen. Het vraagt luisteren en zien wat de samenleving wil. Dat hele veld moet je overzien en veel bal-
len in de lucht houden. Jan kon dat als geen ander: hij was een sleutelfiguur en een bruggenbouwer. Ie-
mand waarop we altijd konden rekenen. Hij heeft voor ons een stevig fundament gelegd, waarop wij nog 
jaren kunnen verder bouwen,” zeggen voorzitter Mari van de Ven en secretaris Nicola van der Heijden. 

Nicola en Mari gaan verder op de fundering die Jan Kanters bouwde Tekst en foto: Hieke Stek

Samen kun 
je heel veel…
alleen kun je 
bar weinig! 
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PaROcHiENIEUWS

De mens wordt niet gezien als 
heerser van de schepping, maar 
als dienaar ervan met een ver-
antwoordelijkheid ten opzichte 
van al wat leeft, juist omdat hij 
toegerust is met bewustzijn. De 
ommekeer waartoe ‘Laudato Si’ 
oproept is ingrijpend: economie, 
politiek en maatschappij moeten 
gericht zijn op het behoud van 
de schepping, op het verbeteren 
van de levensomstandigheden 
van de zwaksten en op het wel-
zijn van de generaties die na ons 
komen. Dit zal plaatsvinden op 
woensdag 29 maart om 20.00 
uur. 

Al eerder werd je vanuit boven-
genoemde parochie de moge-
lijkheid geboden om meer over 
deze encycliek te horen, maar nu 
komt hiervoor dus de bisschop 
zelf naar Heesch. De lezing 
wordt gegeven in de Sint Pe-
trus’ Banden kerk, Kerkstraat 2
in Heesch. 

Voor parochianen en voor ande-
re belangstellenden een mooie 
gelegenheid om, opnieuw of 
voor het eerst, kennis te ma-
ken met deze encycliek én met 

monseigneur de Korte. Hij is 
niet alleen bisschop van bisdom 
‘s-Hertogenbosch, maar binnen 
de bisschoppenconferentie ook 
referent voor Kerk en Samenle-
ving. Zo weet hij geregeld van-
uit de Rooms-Katholieke Kerk 
het gesprek over allerlei maat-
schappelijke, ethische en more-
le kwesties diepte te geven. Als 
parochie hopen wij dát nu op 
kleine schaal samen met jou te 
doen. Voor meer informatie mail 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Bisschop De Korte komt 
in Heesch spreken over 
‘Laudato Si’
BERNHEZE - In de parochie De Goede Herder zal bisschop Gerard 
de Korte een inleiding houden over ‘Laudato Si’ (Wees geprezen). 
In deze encycliek staat de zorg die wij als bewoners van deze aarde 
hebben voor ons gemeenschappelijk huis en voor onze medewe-
reldburgers centraal. 

Ramon Mangold Fotografi e

Taizé is een dorpje in Frankrijk 
waar jongeren van over de hele 
wereld elkaar ontmoeten, samen 
geloven en samen leven. Een 
oecumenische kloostergemeen-
schap probeert daar jongeren 
te helpen antwoorden te vinden 
op vragen naar de zin van hun 
leven. De katholieke en protes-
tantse broeders geven dagelijks 
een inleiding op een verhaal 
uit de Bijbel, waarna er in klei-
ne groepjes doorgepraat wordt 
over dit onderwerp. 

Een eenvoudige en ongecompli-
ceerde omgeving maakt velerlei 

ontmoetingen mogelijk: tussen 
mensen, culturen en overtui-
gingen, maar niet in de laatste 
plaats een ontmoeting met God. 
Deze hele week, inclusief reis, 
verblijf en maaltijden in Taizé 
kost € 180,-. Je kunt je opge-
ven tot 1 april op de website van 
touroperator VNB. Woon je in 
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nu-
land, Vinkel of Vorstenbosch? 
Dan kun je voor meer informa-
tie over wie uit je dorp ook hier 
naartoe gaat, terecht bij de pas-
toraal werkster van de parochie 
De Goede Herder: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Geef je op als jongere 
voor een reis naar taizé
Duizenden gingen je voor…

BERNHEZE- Voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar organiseert Jong 
Bisdom Den Bosch in samenwerking met de Protestantse Kerk in Ne-
derland, in de meivakantie - 23 tot en met 30 april -, een reis naar Taizé.

In een verregaande geseculari-
seerde (en gerationaliseerde) sa-
menleving doet de kerk er toe met 
haar eigen verhaal, haar eigen 
christelijke boodschap. We kijken 
naar hoopvolle tekenen waar op 
de vergane glorie van het verle-
den, nieuw elan te zien is. 

Inleider: Joost Jansen, norbertijn 
van de Abdij van Berne, pastor in 
de parochies rond de abdij. 

Wanneer: dinsdag 28 maart. 
Waar: CC Servaes.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: de toegang is gratis.

Kerk 2.0 - hoe verder?
De krimp in de kerk als uitdaging 

HEESWIJK-DINTHER - We kunnen terugkijken en aan elkaar vertel-
len hoe het toch allemaal ‘minder, minder’ is geworden met de kerk. 
‘God kan niet tellen’, verzekerde iemand mij. In God is alleen maar 
kwaliteit en geen kwantiteit. De christelijke traditie is een boeiende 
speler op het terrein van zingeving en zicht op wat de mens echt 
gelukkig kan maken.

kort nieuws

Voorspeeldag 
Harmonie 
St. Servaes
HEESWIJK-DINTHER – Zon-
dag, 26 maart, wordt de jaar-
lijkse voorspeeldag van har-
monie St. Servaes gehouden.  
Deze middag kunnen de leer-
lingen en leden van harmo-
nie en drumband laten horen 
wat ze in hun mars hebben. 
Deze middag vindt plaats in 
verenigingsgebouw ‘De Mu-
ziekfabriek’.

Tijdens de voorspeelmiddag 
brengen leerlingen individu-
eel of met meerderen een 
muziekstuk ten gehore, dat 
samen met de muziekdocent 
is uitgezocht en geoefend.
We hopen dat het luisteren 
naar elkaar de muzikanten 
motiveert tot extra oefenen. 
De voorspeeldag start om 
11.00 uur en duurt tot onge-
veer 13.00 uur.
Locatie: ‘De Muziekfabriek’, 
Abdijstraat 53 
in Heeswijk-Dinther. 
Entree is gratis.

Lezing Hans 
Manders: 
Brain under 
construction

HEESCH - Op 28 maart geeft 
Hans Manders een inspire-
rende lezing over de wonder-
lijke wereld van het zich ont-
wikkelende baby-, kinder- en 
puberbrein. De voormalig 
huisarts uit Heesch verzorgt 
de lezingen ten behoeve van 
SamenLoop voor Hoop.

Heeft u uzelf weleens afge-
vraagd waarom het ene kind 
kan rekenen als de beste en 
het andere kind met 2 jaar 
al kan praten als Brugman? 
Brain under construction is 
een lezing waarbij Hans Man-
ders door middel van film- en 
beeldmateriaal  uitlegt hoe 
het brein van baby tot puber 
zich ontwikkelt. 

Kosten
Kaarten kosten € 10,- en zijn 
te koop aan de kassa of te be-
stellen via: www.de-pas.nl. 
De opbrengst komt ten goede 
aan SamenLoop voor Hoop.
Dinsdag 28 maart 20.00 uur
CC De Pas Heesch.

De dag begint om 9.30 uur met 
een gezamenlijke Eucharistie-
viering in de Sacramentskerk in 
Middelrode. Op deze dag zijn er 
geen vieringen in de kerken van 
Dinther, Heeswijk en Loosbroek. 
Na de viering is er gelegenheid 
tot ontmoeting met koffie in de 
Moerkoal in Middelrode. ’s Mid-
dags volgt er een afwisselend 
programma rond alle vier de ker-
ken van de parochie.

Wil je als parochiaan graag naar 
deze viering gaan, maar is het 
moeilijk om daar te komen? Dan 
kun je je opgeven om met een 
vrijwilliger mee te rijden. Opge-
ven kan in: 
Berlicum/Middelrode bij paro-
chiesecretariaat, Kerkwijk 44 

Berlicum, 073-5031215
Loosbroek bij Ria van der Wijst, 
0413-229411 of Martien van 
Boxmeer, 0413-229771.
Heeswijk bij Mia van Doorn, 
0413-296341.
Dinther bij Mari van Zutphen, 
0413-292411.

Het programma in elke paro-
chiegemeenschap voor de rest 
van de dag wordt nog verder be-
kendgemaakt in de weekbladen 
van volgende week. Iedereen is 
van harte welkom!

Start van de nieuwe 
parochie H. Augustinus
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Op 1 april is het zo ver: de 
fusie van de voormalige parochies Berlicum/Middelrode, Dinther, 
Heeswijk en Loosbroek is dan een feit. Vanaf dat moment vormen 
zij samen de nieuwe parochie Heilige Augustinus. Dat moet natuur-
lijk gevierd worden. Dat gebeurt op zondag 2 april.

Alles zelf doen is optellen,
alles samendoen 

is vermenigvuldigen

BernhezeFAMiLieBeriChten

Dankbetuiging
  

Zoveel kaarten  
Zoveel bloemen
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling en troost

      
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven tijdens het ziekbed 

en na het overlijden van onze lieve moeder, 
vriendin, schoonmoeder en oma

      
Nolly van de Beeten - van der Pas

      
De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons 

het gevoel dit verlies niet alleen te hoeven dragen.
      

Onze speciale dank gaat uit naar: 
Huisarts J.J.A. van der Heijden, Thuiszorg Pantein, 

Koor Con Fuoco en Uitvaartzorg Van Tilburg
      

Monique & Wiljon, Mirthe, Kim
Michel & Danielle, Calvin & Jelke, Jason, Marvin
Broer van de Wetering 

      
Nistelrode, maart 2017
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 23 t/m 29 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

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

Grootmoeders 
Appeltaart 

6 personen

1,00

4 krenten-
bollen

1,00

voor
6,50

2e voor

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Spaghetti uit 
eigen keuken

€ 0,80

Gebraden gehakt
naturel of 
met chili
100 gr. € 1,15
Gehaktschijven

4+1 gratis

Zonnegloed

Met appels uit de streek

Nu

100 gr.

Kipfilet vers

100 gr. € 1,10

Verse Hollandse Asperges 
geschild/ ongeschild

Bloedsinaasappels
   10 stuks € 2.95
prei (gesneden) 500 gram € 0.98
ijsBergsla per stuk € 0.98

VRĲ WILLIGER in het zonnetje

Vrijwilliger Mieke Breuer

Mieke wilde zich al lang ver-
dienstelijk maken als vrijwilliger, 
maar het kwam er niet van. 

Echter vijf jaar terug was het 
zo ver. Er kwam tijd en ruimte 
in haar leven om actie daartoe 
te ondernemen. Zij benaderde 
het Vrijwilligerspunt van ONS 
welzijn in Heesch. Het Vrijwilli-
gerspunt beschikt over een heel 
boekwerk met vacatures. Samen 

met Ank Meertens kwam Mieke 
tot een keuze die bij haar past. 

De Zondagmiddagclub
Om de twee weken is er achter 
het gebouw van de brandweer 
een bijeenkomst voor de leden 
van de Zondagmiddagclub; een 
club voor mensen met een be-
perking. Hier is Mieke nu al vijf 
jaar één van de gastvrouwen. 
Samen met een beroepskracht 
proberen zij de leden van de 
Zondagmiddagclub een fijne en 
gezellige middag te bezorgen. 
Mieke vindt het prettig om voor 
de koffie te zorgen en allerlei on-
dersteunende werkzaamheden 
te doen. Ook het schoon en net-
jes achterlaten van het gebouw 
neemt zij voor haar rekening.

Mieke kan zich geen dankbaar-
der vrijwilligerswerk voorstellen 
dan dit. Mieke: “De leden zijn zo 
blij met wat er voor hen gedaan 
wordt. Dat maakt het heel fijn 
om dit werk te doen.”

Zo is er onlangs weer een heuse 
carnavalsmiddag geweest met 
een bezoek van de Prins en zijn 

gevolg en een optreden van de 
dansmariekes. Een groot succes 
en zeker voor herhaling vatbaar. 

Een leuke ontwikkeling
Mieke ervaart het als een leuke 
ontwikkeling dat onlangs enkele 
jeugdige vrijwilligers zich aange-
meld hebben bij de Zondagmid-
dagclub. Dit maakt de beleving 
toch net weer een beetje anders 
en zij vindt het ook fijn dat jonge 
mensen dit willen doen. 

En een nieuwe ontwikkeling
Van het een komt het ander. Zo 
is Mieke al weer enige tijd we-
kelijks gastvrouw van de Kook-
club. Zij vindt dit heel leuk om 
te doen. Deze club is door ONS 
welzijn opgestart en biedt men-
sen de mogelijkheid om samen 
een maaltijd te bereiden en te 
nuttigen. Het organiseren hier-
van geeft haar veel drukte, maar 
tegelijkertijd ook veel plezier.

Het is het duidelijk dat Mieke op 
deze manier van grote beteke-
nis is voor andere mensen, maar 
dat dit zeer zeker ook andersom 
geldt.

HEESCH - Mieke Breuer vertelt tijdens een prettig gesprek aan de huiskamertafel (geen keukentafelge-
sprek :), over haar vrijwilligerswerk.

Mieke Breuer 
Tekst: Annie van den Berg, 

vrijwilliger Ons Welzijn 
Foto: Gaby Breuer

BERNHEZE - De werving voor 
de online-afvalproef 100-100-
100 draait inmiddels op volle 
toeren. En de organisatoren van 
De EnergieWeverij hebben een 
paar mooie leden aan weten te 
trekken! 

Zo was burgemeester Moor-
man één van de eersten die zich 
aanmeldden! De burgemeester 
aan het woord: “Ik moest thuis 
wel even overleggen natuurlijk, 
want met man en kinderen moet 
je het toch samen doen! 
En we scheiden al redelijk wat 
afval, dus ik ben heel benieuwd 
wat we kunnen gaan verbete-
ren!” 

Ook mede-bedenkster van de 
EnergieWeverij Christianne De-
rikx doet graag mee, maar had 
wel een vraag; “Wij scheiden al 
héél veel afval. En door de ruim-
te die we hebben, hebben we 
bijvoorbeeld zelfs al een com-
posthoop voor ons groenafval. 
Is onze bijdrage dan wel van 
toegevoegde waarde?”

Uiteraard is iedereen meer dan 
welkom! Want elke kilo die men-
sen kunnen besparen is er één! 
En ‘ervaren’ deelnemers kunnen 
hun tips over afval weer delen 
met de overige deelnemers! Zo 
leren ze van elkaar. 

Ook oud-profvoetballer Theo 
Lucius toonde zijn interesse; 
“...maar voor mijn werk bij PSV 
ben ik de komende tijd wel veel 
van huis, maakt dat iets uit voor 
de proef?”
Een vakantieperiode tot drie we-
ken tijdens de proef is helemaal 
niet erg! Je mist dan een paar 
weekopdrachten, die je later 
weer terug kunt lezen. 
Verder hebben ze nog een aan-
tal prominente leden meer in de 
planning staan, maar hopen ze 
natuurlijk vooral dat héél Bern-
heze zich aanmeldt! 
Meer weten of aanmelden? 
Kijk op: 
www.bernheze.100-100-100.nl.

Bernheze 100-100-100
Zij doen al mee! Jij ook?

Marieke Moorman                             Christianne Derikx                                    Theo Lucius
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KBO Bernheze
Jaarlijkse sjoel-
ontmoeting

HEESCH - Op 14 maart ‘streden’ 
voor het tiende jaar op rij Ber-
licum en Heesch tegen elkaar. 
Elk jaar, om en om in Berlicum 
en Heesch, ontmoeten de sjoel-
clubs elkaar om een toernooi te 
spelen. Dit jaar werd Berlicum 
welkom geheten in Heesch. Na 
het nummertjes trekken kon het 
spel beginnen. De consumpties 
voor in de pauze werden alvast 
genoteerd.

Er werd enthousiast gespeeld 
en aan elke tafel werd de sco-
re bijgehouden op een speciaal 
daarvoor bestemde scorelijst. 
De sfeer zat er al snel in; je hebt 
een gezellige middag en praat 
met heel wat mensen. Je kunt je 
verhaal kwijt en bent weer eens 
onder de mensen: een heel be-
langrijk doel van de KBO.
Na de pauze kon de tweede ron-
de beginnen. De organisatie van 
deze middag lag in handen van 
Mientje van Oort, Annie van 
de Rakt en Rieky Vermeulen. Zij 
zorgden ervoor dat alles vlotjes 
verliep, de punten weden geteld 
en er duidelijkheid was bij vra-
gen. 
Na de tweede ronde was het 

grote moment aangebroken: de 
prijsuitreiking. Namens het be-
stuur van de KBO feliciteerde 
Peter Gommers Berlicum, dat dit 
jaar gewonnen had met slechts 
138 punten verschil. De voor-
zitter Judith Lips nam de beker 
onder luid applaus in ontvangst. 
De prijs voor de hoogste score 
was voor Gerda den Otter uit 
Berlicum en voor Heesch was dat 
Annie van der Meer. Deze keer 
waren Rieky Bosman én Riet van 
Zoggel - beiden met dezelfde 
score - als laatste geëindigd en 
ook zij kregen een attentie.

Met dank aan de organisatie die 
de leuke middag mede mogelijk 
heeft gemaakt.

Wekelijks dansen
VORSTENBOSCH - Voor ou-
deren is er al sinds 1980 bij de 
KBO de mogelijkheid om op 
maandagmiddag te dansen. 

Een vaste groep senioren bewijst 
al jaren dat bewegen door mid-
del van dansen gezond is. Door 
natuurlijk verloop is de groep 
echter flink kleiner geworden. 
Daarom een oproep aan de wat 
oudere dansliefhebbers om eens 
te komen kijken en aan te slui-
ten.

De dansmiddag is voor iedereen 
toegankelijk, start om 14.00 uur 
en de entreekosten zijn laag. Het 
danslokaal is te vinden in het ge-
meenschapshuis De Stuik, zaal 
De Rogge aan de Schoolstraat 
14.

ziekenvereniging Horizon 
knipoogt naar de lente

Nadat iedereen was voorzien 
van een traditioneel lekker kop-
je koffie met gebak, begon het 
feestelijk optreden van de ne-
genkoppige groep ’t Kumt van 
eiges’ uit Berlicum. Haar reper-
toire bestond vooral uit Neder-
landstalige en Brabantse liedjes. 
Onder het genot van een drank-

je en een hapje ontwikkelde zich 
spontaan een gezellige luister- 
en buurtmiddag. Om de gezel-
ligheid nog meer te verhogen, 
zetten de zeven zangers, onder 
begeleiding van twee kundige 
accordeonisten, regelmatig oude 
meezingers in, die door vele en-
thousiaste aanwezigen uit volle 

borst werden meegezongen. Bo-
vendien lieten zich verschillende 
enthousiastelingen uitdagen tot 
het maken van een nostalgische 
foxstrot, wals of passievolle tan-
go! Tegen 17.30 uur werd het 
tijd om afscheid te nemen. 

Dat deze middag voor de aan-
wezigen voorbij was gevlogen, 
is het bewijs dat de organisatie 
opnieuw voor een geweldige 
middag heeft weten te zorgen 
en dat haar keuze voor ’t Kumt 
van eiges’ een schot in de roos 
betekende.

HEESCH - Vele leden van de doelgroep van Ziekenvereniging Hori-
zon Heesch trokken 14 maart voor de eerste keer naar de grote zaal 
van zalencomplex ‘t Tunneke. ruim tweehonderd langdurig zieken, 
eenzamen of mensen met een beperking uit Heesch kwamen, of 
werden gebracht, naar de traditionele ontspanningsmiddag die elk 
jaar tegen het einde van de winter wordt gehouden.

Geloven in Kleuren
Expositie over liturgische kleuren 

De heemkundekring beheert al 
vele jaren een prachtige collectie 
paramenten afkomstig van de 
Petrus-Emmauskerk in Heesch. 

De collectie is in bruikleen van de 
parochie De Goede Herder. De 
expositie is tot stand gekomen in 
samenwerking met de parochie 
en vormt de opmaat naar het 
belangrijkste feest van de Katho-
lieke kerk: Pasen. 

Directe aanleiding is de terugga-

ve van de collectie aan de paro-
chie. 
De Heemschuur is iedere laatste 
zondag van de maand open-
gesteld voor publiek. In juli, 
augustus en december is de 
Heemschuur gesloten. De ope-
ningstijden zijn van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Schoonstraat 35 in Heesch
06-10463762
secretariaat@de-elf-rotten.nl
www.de-elf-rotten.nl.  

HEESCH - Op zondag 26 maart organiseert Heemkundekring De Elf rotten een bijzondere expositie over 
het gebruik van kleur in de katholieke liturgie aan de hand van kazuifels en dalmatieken uit de collectie 
van de Petrus-Emmauskerk. De expositie vindt plaats in de Heemschuur in Heesch van 13.00 tot 17.00 uur. 

Speciaal voor Pasen heeft Tony 
Chocolonely twaalf extra grote 
paaseitjes verpakt in een eier-
doosje. Je kunt ze gemakkelijk 
verstoppen, in de paastak han-
gen of gewoon in je mond stop-
pen.

De eitjes zien er op z’n paasbest 
uit. De kleuren en de smaken van 
de eitjes komen overeen met de 
kleuren van de grote repen van 
Tony Chocolonely. Dit jaar vind 

je in het eierdoosje maar liefst 
zeven smaken. Naast melk en 
puur ook de favoriete smaak van 
velen: karamel zeezout.
Loop dus snel binnen in de We-
reldwinkel in Heesch, Nistelrode 
of Heeswijk-Dinther. De voor-

raad paaseitjes is beperkt en: op 
= op.
Namens het bestuur en de vrij-
willigers van de Wereldwinkel 
alvast een Vrolijk Pasen!

pasen: de lente, de zon en 
eerlijke chocolade!
BERNHEZE - De lente is weer in het land. De krokussen en narcissen staan al in het gras. Ook de 
Paashaas is al onderweg om eieren te gaan verstoppen. En waar kan hij die nu het beste kopen? In de 
Wereldwinkel in Bernheze natuurlijk!

Twaalf extra grote paaseitjes
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Kilsdonkseweg 4-6, Heeswijk Dinther T 06-45762839 info@kilsdonksemolen.nl

wordt ook molenvrijwilliger
vanaf 4 uur per week

     Vind je 
draai bij de 
Kilsdonkse 

Molen!

Josien is trots op de Kilsdonkse Molen, die zij 
met veel plezier draaiende houdt. De molen 
draait niet alleen dankzij de wind en/of water, 
maar ook dankzij een aantal gemotiveerde 
vrijwilligers. Naast gastheer/gastvrouw zijn 
vrijwilligers actief als molengids, molenaar 
en schipper. Samen zorgen zij ervoor dat de 
molen blijft draaien. Wilt u meer weten over 
de mogelijkheden van vrijwilligerswerk op 
de molen? Neem dan contact op voor een 
vrijblijvend informatief gesprek of kijk op 
www.kilsdonksemolen.nl/vrijwilligers.  

Draai mee  
vanaf 4 uur 
per week

als gastvrouw/
gastheer!

Koffieconcert Blue Band 

De band is inmiddels al 20 jaar 
gezellig muzikaal actief. Vandaar 
dat zij zich weer gaat presente-
ren en de bezoekers opnieuw 
wil verwennen met een mooi en 
afwisselend programma. Tijdens 
dit concert zal de Blue Band en-
kele nieuwe nummers ten geho-
re brengen. Daarnaast zal een 
speciaal samengesteld gelegen-
heidscombo voor je optreden.
Twee echte Heesche zangtalen-
ten, Arno Pattiwael en Mick van 

Haaren, zingen onder begelei-
ding van zowel de Blue Band als 
het gelegenheidscombo. 
Verder is in het programma nog 
een verrassingsoptreden opge-
nomen van een heus ‘His’ ge-
zelschap ten behoeve van het 
groots opgezette Heesche eve-
nement SamenLoop voor Hoop 
Heesch.

Kom dus gezellig naar CC De 
Pas, voor de muziek, ontspan-

ning en gezelligheid wordt ge-
zorgd! 
Na afloop van het koffieconcert 
is er de mogelijkheid om een vrij-
willige bijdrage te doneren, die 
in zijn geheel ten goede zal ko-
men aan SamenLoop voor Hoop 
Heesch. 

Koffieconcert door Blue Band:
Datum: 26 maart.
Aanvang: 11.00 uur.
Entree: gratis.

HEESCH - Twee jaar geleden gaven zij hun eerste concert op de zondagochtend. Het talrijke publiek en 
het hele Blue Band-gezelschap waren zeer enthousiast over de presentatie en het verrassende optreden. 
Daarom zal op zondagochtend 26 maart de Blue Band wederom een koffieconcert verzorgen in CC De 
Pas in Heesch. 

 Foto: Ad Ploegmakers

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van Schayk maakt
u wegwijs in 
de wereld van 
administratie en 
belastingen

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

•	 Complete	boekhouding

•	 Fiscaal	advies

•	 Salaris-	en	personeels-
	 administratie

29e Open Heesche Bridgedrive
HEESCH - Bridgeclub HBC’81 
organiseert ook dit jaar weer de 
Open Heesche Bridgedrive, die 
gehouden wordt op vrijdag 7 
april in CC De Pas. 

De Open Heesche is reeds 29 
jaar een traditie. Tegen de hon-
derd bridgeparen uit de regio 
strijden om het officieuze Open 
Heesche bridgeparenkampioen-
schap. Dit onder leiding van een 
gediplomeerd wedstrijdleider. 

Er zijn aantrekkelijke prijzen in 
natura te winnen voor de vijf 
hoogst geëindigde paren en 
daarna voor elk tiende paar. 
Aparte prijzen zijn er voor de 
‘beste runner-up’ alsook voor 
het paar dat op de 29e plaats 
eindigt. Iedereen wordt verwel-
komd met een kop koffie of thee 
met heerlijke koek en verder zal 

de avond aangekleed worden 
met heerlijke hapjes en afgeslo-
ten met een leuke attentie. 

Een beetje bridger uit de regio 
mag niet ontbreken
Deelname staat open voor elke 
bridger uit de regio. De indeling 
gebeurt volledig willekeurig, zo-
dat je aan tafel bridgers van ver-
schillende herkomst en niveau 
zult treffen. Er wordt topinte-
graal gespeeld over 24 spellen. 
De uitslagberekening gebeurt 
via de computer en toekenning 
van de meesterpunten volgens 
de geldende NBB schaal. De 
spelverdelingen en een gede-
tailleerde uitslag worden gepu-
bliceerd op de website van de 
Heesche bridgeclub. 

Aanvang drive is om 19.45 uur 
en vanaf 19.00 uur kun je je 

melden in de zaal. Halverwege is 
er een korte pauze.

Aanmelding per mail naar open-
heesche@ziggo.nl met gelijk-
tijdige overmaking van € 20,- 
per paar op NL34 RABO 0120 
0814 66 ten name van Heesche 
Bridgeclub ‘81 met vermelding 
van de namen van beide spelers 
en het adres. 
De inschrijving sluit op 3 april. Je 
bent van harte uitgenodigd!

Meer informatie: 0412-456746, 
0486-464222 of 
heeschebridgeclub@gmail.com.

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Bijdrage 
aan 
SamenLoop 
voor Hoop

www.mooibernheze.nl
INfOrMEErT, BOEIT EN INTErESSEErT

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509
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AAN HeT WeRK

ONZE KENNIS UW VOORDEEL
Pennings Pvc BV is leverancier van pvc- en 

installatiematerialen voor installateurs, hoveniers, 
wegenbouw en de agrarische sector. Als jong dynamisch 

bedrijf staan we altijd voor de klanten klaar, om deze zo goed 
mogelijk te voorzien van betrouwbare producten met een 
goede service. Door de ruime keus aan voorraad-artikelen 

kunnen we direct aan uw wensen voldoen. Onverhoopt niet 
in voorraad? Vaak binnen 24 uur alsnog geleverd.

Meer dan alleen sterk in het leveren van PVC

Middelste Groes 27 - 5384 VV Heesch 
 0412-474830 - www.penningspvc.nl

Wij zijn op zoek naar een

FULLTIME BALIE- 
VERKOOPMEDEWERKER

40 uur per week

Reageren per mail naar: info@penningspvc.nl

Opzij, opzij, ik heb haast…

Juist als je het druk hebt, is het be-
langrijk dat je goed in vorm bent, 
zowel fysiek als mentaal. 
Het oude spreekwoord ‘een gezon-
de geest in een gezond lichaam’ is 
nog steeds waar. Wat kun je onder-

nemen om een gezonde balans te 
creëren? 

Door een (te) volle agenda val je 
van de ene activiteit in de andere. 
Op het moment dat je beseft dat 
je hier zelf keuzes in kunt maken, 
heb je al veel gewonnen. Moet je 
alles doen wat je gepland hebt? Of 
WIL je het? Als je bij alles wat in 
je agenda staat zegt dat je het wilt, 
geeft dat al een andere lading aan 
de activiteit. En je krijgt het idee dat 
je een keuze hebt. Het lijkt maar 
een klein woordje, het maakt ech-
ter een groot verschil.

Daarnaast is het ook goed om re-
gelmatig niets te plannen. En dan 
niet van tevoren al bedenken wat 

je allemaal kunt doen in die tijd. Als 
het moment zover is, merk je van-
zelf waar je behoefte aan hebt. En 
omdat je toch niets gepland had, 
kun je daaraan toegeven. Niet om-
dat het moet, maar omdat je het 
wilt. Hoe hemels klinkt dat? 

Ga jij de uitdaging deze week aan? 

Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

BERNHEZE - Druk zijn, het lijkt wel of we er allemaal ‘last’ van hebben. We rennen van het één naar het ander. 
Druk met opdrachten, druk met werk, druk met gezin of met je sociale leven. Agenda’s zijn tot op de minuut 
volgepland. En dat voelt niet altijd fijn. volgepland. En dat voelt niet altijd fijn. 

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach 
en eigenaar van Infl usso in Heesch

Resultaten Bernhezer Burgerpanel

Werk en werkloosheid
Eind februari hebben we de leden van het burgerpanel gevraagd naar hun ervaringen 
met werk en werkloosheid en wat de gemeente kan doen om werkgelegenheid te be-
vorderen. De vragenlijst is door 251 mensen ingevuld. 

Wel of geen betaalde baan?
De meest respondenten, 41%, werken fulltime, 24% parttime, 21% is gepensioneerd, 
4% is op zoek naar een baan en 10% heeft ‘anders’ ingevuld. Een deel van deze laatste 
groep is ondernemer, arbeidsongeschikt of ‘bewust thuis’, bijvoorbeeld als huisvrouw.

Waar werkt men?
Van de mensen die werken, werkt 26% in de gemeente Bernheze, 61% daarbuiten 
en 14% heeft ‘wisselend’ ingevuld. Ongeveerde tweederde, 64%, werkt op kantoor, 
13% heeft andere werkplekken, zoals atelier, school, bouwplaats, verzorgingshuis of 
buitenland. 

BERNHEZE – Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk 
zijn. Inwonerspanel TipMooiBernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek. 

De volledig uitslag van de enquête staat op www.tipmooibernheze.nl
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Werk & werkeloosheid 
 

 

Anders, namelijk: 
 Afgekeurd 
 Arbeidsongeschikt 
 Ben als invaller werkzaam via uitzendbureau. Niet constant aan het werk. 
 Ben ondernemer 
 Bewust thuis 
 Bijbaan 
 Doe nuttig vrijwilligerswerk. 
 Eigen ondernemer 
 Full-time home manager (huisvrouw) 
 Gepensioneerd, maar nog 1 dag per week werk 
 Heb wao 
 Huisvroue 
 Ik studeer 
 Ik werk als zelfstandige 
 Ondernemer 
 Oproepkracht, ik ben met pensioen 
 Thuiswerk 
 Wajong 
 Wao 
 Zelfstandig (4x) 
 Zelfstandige (3x) 
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Ja, ik werk
fulltime

Ja, ik werk
parttime

Nee, ik ben op
zoek naar een

baan

Nee, ik ben
gepensioneerd

Anders Weet niet

1. Heeft u momenteel een betaalde baan? 
(n=251) 

Ongeveer 10% werkt thuis en 11% onderweg. Het overgrote deel, 91%, carpoolt 
nooit. Deels omdat men met de fiets gaat of bij het werk woont.

Werkloosheid
Ongeveer de helft van de respondenten, 47%, kent in de directe omgeving mensen die 
werkloos zijn, de andere helft, 48%, niet. Een klein groepje, 5%, weet het niet. Het is 
onduidelijk of de werkloosheid afneemt. 

Werkgelegenheid
Bij de antwoorden ‘neutraal ‘ (37%) of ‘weet niet’ (11%) wordt toegelicht dat men niet 
weet wat de gemeente nu al doet en of het aantal werklozen in Bernheze het afgelopen 
jaar is afgenomen.

De respondenten (47%) die vinden dat de gemeente zich meer moet inzetten voor het 
bevorderen van werkgelegenheid vinden dat vanzelfsprekend: “Daar moeten ze altijd 
mee bezig zijn of voor gaan.” 
Voor het bevorderen van de werkgelegenheid kan de gemeente opdrachten toewijzen 
aan plaatselijke bedrijven en ruimte bieden aan bestaande bedrijven om zich te ontwik-
kelen. Door een goed vestigingsklimaat - met minder (strenge) regels en het verminde-
ren van lasten - kan de gemeente nieuwe bedrijven ‘lokken’.
Een aantal mensen vindt dat de gemeente bij banen voorrang moet geven aan mensen 
uit de gemeente. Voor jongeren moeten er betaalde werkervaringsplaatsen komen en 
er moet sowieso meer ingezet worden op opleiding en/of begeleiding naar ander werk.
Met omliggende gemeenten moet worden samengewerkt voor meer werkgelegenheid.

Vrijwilligerswerk biedt zowel kansen als bedreigingen voor werkgelegenheid. Vrijwilli-
gerswerk kan gebruikt worden als tegenprestatie voor een uitkering en als opstap naar 
betaald werk. Anderzijds mag vrijwilligerswerk niet in de plaats komen van betaald 
werk. 

Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderwerpen die in Bern-
heze spelen?
Meld je dan nu aan voor ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl.
Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten!

Meld je nu aan voor woonwensenonderzoek 50plus

Je kunt jezelf aanmelden via www.tipmooibernheze.nl en na aanmelding krijg 
je op 6 april een mail met de digitale vragenlijst. De papieren vragenlijst zal 
vanaf 6 april in elke kern af te halen zijn. Meer informatie volgt.
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NISTELRODE - Het is uniek winkelen in het centrum van Nistelrode. Het centrum heeft een breed assortiment aan 
boeken, schoenen, dames- en herenkleding, fietsen, interieuraccessoires, meubels en alles op het gebied van lifestyle, 
aangevuld met gezellige horeca en eetgelegenheden. Er zijn acht Open Zondagen in Nistelrode waarop de winkels 
geopend zijn van 12.00 tot 17.00 uur. 

spoor 8 - jacobs&jacobs woonsfeermakers - Van tilburg mode & sport 
orangerie Van Van tilburg - ‘t bakhuYs - marYa schoenmode 
shoes for kids - eeterij nisseroi - rainbow - eetcafÉ ‘t pumpke

Na het winkelen? 
Dan geniet je van een hapje en een drankje 
in één van de horecagelegenheden! 
Overal GRATIS parkeren!

oPEN ZoNDAg NISTELRODE

Het is uniek winkelen in het centrum van Nistelrode. Het centrum heeft een breed assortiment aan 
boeken, schoenen, dames- en herenkleding, fietsen, interieuraccessoires, meubels en alles op het gebied van lifestyle, 

zondag 26 maartUniek winkelen

BraBantse tafelBrunch 
op zondag

Woensdag 29 maart  -  Onbeperkt eten voor 22,50 per persoon.

Ook leuk
voor Pasen!

IndonesIsche aVond !
Goed idee op zondaG

de brunch bestaat uit: soepje vooraf, broodjesassortiment, 

uitgebreide selectie beleg, ragout, roerei, koffie, thee, melk, 

jus d’orange. Volwassenen 15,- pp / kinderen tot 14 jaar 7,50 pp. 

(te reserveren vanaf 4 personen).

Koopzondag 
26 maart
12.00 tot 17.00 uur 

25
sinds 1992

Welkom
bij Marya

Marya schoenmode 
heeft een jubileumkrant

Marya Schoenmode: al vijfentwintig jaar een begrip in 

Nistelrode en ver daarbuiten. Met als drijvende kracht, 

motor en spil achter de succesformule: eigenaresse Maria 

Reizevoort. Zij begint haar jubileumkrant - die deze week met 

DeMooiBernhezekrant in Bernheze in de bus valt - met een 

‘dank je wel’ aan haar klanten en aan haar team. 

De mooie jubileumkrant geeft een bijzondere weergave van 

25 jaar Marya Schoenmode én het assortiment dat nu in de 

winkel te vinden is. 

www.marya.nl

Wat dragen we dit seizoen 
en welke kleuren mogen 
daarbij niet ontbreken? 

Laat je inspireren door de 
allernieuwste trends. 

Met wie kom jij shoppen?

De koffie is klaar...
wij staan voor u klaar

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel.: 0412-671235
www.facebook.com/orangerievantilburg

Spoor 8
open tussen 

12.00 en 17.00 uur.
Zie advertentie

pagina 4
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Om projecten zoals hierboven 
aangegeven in het werkge-
bied te bekostigen, worden er 
in Bernheze allerlei activiteiten 
georganiseerd. En daarvan is de 
boekenbeurs in Heesch. 

Daar worden duizenden boeken 
aangeboden die in goede staat 
verkeren. Naast veel kinderboe-
ken, hobbyboeken, speciale boe-
ken en streekboeken, worden 
ook veel romans aangeboden. 
De prijzen zijn laag, want hoe 

meer ze verkopen, des te meer 
ze in de projecten kunnen ste-
ken. Wist je dat er ook een klein 
aanbod lp’s is?

Zaterdag 25 maart van 10.00 
tot 16.00 uur en zondag 26 
maart van 10.00 tot 15.00 uur is  
iedereen van harte welkom in de 
dagkerk van de parochiekerk in 
de Kerkstraat 2. Entree is €1,-.

Voor meer informatie ga alvast 
naar www.pepbernheze.nl.

Boekenmarkt in de kerk 
van Heesch
HEESCH - Een dierenverblijf bij een bejaardenopvang uitbreiden, 
waterleiding en toiletgroepen aanleggen in een schooltje, goede-
ren leveren voor het Rode kruis, enzovoorts. Stichting Pep-projecten 
Bernheze is al jaren werkzaam in de provincie Vrancea in Roemenië. 
Doelgroepen zijn vooral de arme, oudere mensen, kansarme jeugd 
en het Rode Kruis.

HEESCH - Wat een fantastische opbrengst voor de KinderLoop voor Hoop in Heesch! Mark de Haas heeft 
uit naam van Nothing Else Matters een cheque van € 8.500,- overhandigd aan Marion van de Ven van de 
commissie KinderLoop. Dit geld is bijeengespeeld tijdens het benefiet Nothing Else Matters dat in januari 
haar eerste lustrum vierde.

Recordbedrag Nothing Else Matters

De organisatie is trots op alle bezoekers die het bedrag bijeen brachten Foto: Marcel van der Steen

Ook boven de 40 jaar willen 
mensen zich nog graag laten 
gaan op de dansvloer of samen 
met anderen van muziek ge-
nieten. Niet in de huidige dan-
ce-scene of tijdens grote rock-
concerten, maar gezellig uitgaan 
met een drankje, een praatje en 
een dansje. 

Dit event was voorheen een 
enorm succes bij Van der Valk. 
Omdat de ruimte voor ande-
re doeleinden wordt gebruikt, 
zocht de familie van der Heijden 
(Chique Music) naar een nieuwe 
locatie. Ze kwamen uit bij Kerk-
zicht waar nu al twee avonden 
zijn georganiseerd. De opkomst 

was de tweede keer groter dan 
de eerste, maar er is ruimte voor 
meer! Op 25 maart én op 15 
april vindt deze uitgaansavond 
opnieuw plaats bij Kerkzicht.

In een relaxte sfeer kunnen zo-
wel stelletjes als alleenstaanden 
zich een avond onderdompelen 
in de muziek uit hun jeugd of 
genieten van de hits van nu. De 
dj draait muziek in allerlei stij-
len: jaren ’70 en ’80, disco en 

Nederlandstalig; geschikt voor 
los dansen, een foxtrotje of tan-
go, soms van alles door elkaar; 
kortom wat je maar wilt. Maar 
gewoon luisteren of kletsen kan 

ook. Iedereen kan zich op zijn ei-
gen manier amuseren. 

Kom erbij! Samen maken we er 
opnieuw een ouderwets gezelli-
ge avond van! Kijk maar eens op 
www.saturdays.eu.

Ook zin om te dansen? 
Dat kan bij Saturdays! 
LOOSBROEK - Ouderwets dansen en swingen, of juist meedoen op muziek van deze tijd? Kerkzicht 
vormt het decor voor een leuke en ontspannen uitgaansavond voor 40plussers met de beste hits van 
toen en nu. 

Koninklijke slagwerkers 
succesvol

Hein Verhallen, Willem van Em-
pel, Bram van den Berg, Tjeu 
Dortmans, Mats Hulsman, Rob 
van den Berg, Diego van Driel en 
Tom van Zutphen slaagden erin 
om hoog te scoren.

Hein Verhallen, Mats Hulsman 
en het duo Willem van Empel/
Bram van den Berg werden 1ste 
en gaan deelnemen aan de Bra-
bantse kampioenschappen. Tjeu 
Dortmans en het duo Diego van 
Driel/Tjeu Dortmans werden 
1ste, promoveerden naar een 
hogere divisie en mogen deelne-
men aan de Nederlandse kampi-
oenschappen. Bovendien slaag-
de het duo, Rob van de Berg en 
Tom van Zutphen er in om de 
1e prijs te behalen met lof: he-
laas kunnen zij niet promoveren 
omdat zij al in de hoogste divisie 

spelen. Wel nemen zij deel aan 
de Nederlandse kampioenschap-
pen.

Bij de slagwerkoptredens gaat 
het om de muzikale uitvoering, 

maar ook om onder andere dy-
namiek, samenspel, techniek, 
klank en zuiverheid. Een fanfa-
re waar slagwerkers op al deze 
onderdelen zo hoog scoren mag 
trots zijn op haar muzikanten.

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - Op het slagwerk solistenconcours in Berlicum, zondag 19 maart, 
hebben slagwerkers van de Koninklijke Fanfare St.Willibrord uit Heeswijk opvallend goede prestaties 
neergelegd. Maar liefst acht slagwerkers hebben deelgenomen en alle acht behaalden een 1e prijs. 

‘genieten van een dansavond met een 
foxtrot, tango of alles door elkaar’

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur
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In de vorige bijdrage is een stuk-
je over Beschermingsbewind ge-
schreven. Dit keer gaat het over: 

Mentorschap
Mentorschap kan nodig zijn om 
de oudere met betrekking tot 
zorg, welzijn en wonen de eigen 
regie over zijn leven te laten be-
houden. 
Dit gaat spelen als de oudere niet 
op voldoende ondersteuning, 
advies en hulp uit de directe fa-
miliekring of sociale omgeving 
kan rekenen. Mentorschap zorgt 
voor wettelijke vertegenwoor-

diging bij wils(on)bekwaamheid 
van de oudere, bijvoorbeeld 
in geval van (beginnende) de-
mentie. Bij mentorschap neemt 
de wils(on)bekwame oudere de 
beslissingen zo veel als mogelijk 
zelf. 

De mentor is opgeleid/gekwa-
lificeerd en wordt in overleg 
met de oudere, diens familie of 
de zorginstelling aangewezen. 
Deze wordt door de kantonrech-

ter benoemd. Hij neemt voor en 
namens de oudere beslissingen 
over kwesties, waarin de oudere 
niet zelfstandig beslissingen kan 
nemen. Deze wordt daarbij zo-
veel als mogelijk in betrokken. 

Mentorschap kan nodig zijn als 
de oudere wilsonbekwaam is of 
dreigt te worden. Of familie-
leden die mantelzorg verlenen 
overbelast dreigen te raken. De 
mentor kan ondersteunen en 
adviseren bij alle contacten met 
de professionele instanties. 

Kom daarom op vrijdagmiddag 
31 maart 14.00 uur naar CC De 
Pas in Heesch. Toegang is gratis.

WMO Koffie- en 
informatiemiddag
HEESCH – De raad Gecoördineerd Ouderenwerk (rGO) Heesch or-
ganiseert in samenwerking met Dorpsplein Heesch en ONS welzijn 
een WMO themabijeenkomst over actuele onderwerpen als Be-
schermingsbewind en Mentorschap. 

Fietstocht eerste buurtactiviteit 
van Dorpsplein Heesch
HEESCH - De participatiemaat-
schappij vraagt erom dat we el-
kaar in de wijken weer beter le-
ren kennen en vaker ontmoeten. 

Om dat te stimuleren organi-
seert Dorpsplein Heesch, samen 
met ambassadeurs uit die buurt, 
Scouting Heesch en KBO Hee-
sch, op zaterdag 22 april een 
gezellige fietstocht voor de be-
woners van de wijk tussen de 
Hoogstraat en de Verdilaan en 
tussen de Schoonstraat en de 
Doctor Saal van Zwanenber-
glaan. Deze bewoners hebben 

inmiddels een brief ontvangen, 
met de uitnodiging om mee te 
fietsen. 
Iedere buurtbewoner kan mee-
doen. De KBO stelt duo-fietsen 
beschikbaar, voor diegenen die 
niet zo goed meer kunnen fietsen 
en er is zelfs een rolstoelfiets be-
schikbaar. Het start- en eindpunt 
is in het scoutinggebouw. Bert 

Wijnen zorgt voor een mooie 
route. De deelnemers worden 
tussen 14.00 en 14.30 uur ont-
vangen met een kopje koffie of 
thee in het scoutinggebouw aan 
de Leekenstraat 6 in Heesch. De 
fietstocht start om 14.30 uur, na 
40 minuten een korte pauze en 
dan weer een route terug. 
De deelnemers die met de 
duo-fietsen meegaan, krijgen 
een tocht van 40 minuten en 
zijn daarna weer terug bij Scou-
ting Heesch. Daarna kunnen de 
volgende buurtbewoners met de 
duo-fietsen mee.

Nistelrode Fit & Gezond
NISTELRODE - Donderdag 20 april nodigt Burenhulp Nisseroi (BHN) alle inwoners in de 
leeftijdsgroep van 70 tot 80 jaar uit om deel te nemen aan een fittest. De gemeente stuurt iedereen 
in deze groep een persoonlijke uitnodiging. Het onderzoek wordt uitgevoerd door deskundigen 
uit Nistelrode. De combinatie van het beantwoorden van vragen en aanvullende metingen op 
het gebied van onder andere horen, zien, conditie, voeding, bloedsuiker bloeddruk en ‘positieve 
gezondheid’ geeft je een duidelijk beeld van je bestaande fitheid. 

Deze test biedt naast een meting op je lichamelijke gesteldheid, ook zicht op onder andere je eigen 
kracht door de ‘positieve gezondheid’-check. De dokterspraktijk, apotheek, gemeente Bernheze en 
lokale zorginstellingen steunen BHN hierbij. Op het eind van het 50 minuten durende onderzoek 
ga je in gesprek met de GGD. Tijdens dit gesprek komen de resultaten aan bod, alsmede eventuele 
adviezen voor de toekomst. Afsluitend ga je naar huis met je meetresultaten en persoonlijk advies 
samen verpakt in een goodiebag met leuke presentjes van lokale ondernemers. Deze test wordt je 
gratis aangeboden, dus wij zien je graag de 20e april!

www.burenhulpnisseroi.nl

Donderdag
20 april
Fittest

ondersteuning 
advies en hulp

Het was zo leuk en de mensen waren zo vriendelijk!

HEESCH – Tonnie Verhagen (69) 
is ernstig ziek en rolstoelafhan-
kelijk. Afgelopen zondag ging 
ze met de Wensambulance mee 
naar Vlissingen. Een geweldige 
ervaring. 

De Wensambulance brengt ter-
minaal zieke mensen met com-
fortabele brancards en onder 
begeleiding van professionele 

vrijwilligers naar een plek, waar 
ze nog graag heen zouden wil-
len. Voor Tonnie regelden haar 
broer en schoonzus als verrassing 
dat ze het nieuwe huis van haar 
nichtje in Vlissingen kon zien.

De reis
Tonnie vertelt: “Ik moest om tien 
uur klaar staan, maar de twee 
ambulancemedewerkers namen 

alle tijd om nog even mee koffie 
te drinken. Het waren gepensi-

oneerde verpleegkundigen, een 
man en een vrouw. Ze waren 
ontzettend lief voor me. Het bed 

waar ik op kwam te liggen, lag 
supergemakkelijk. Gelukkig maar, 
want de tocht duurde zo’n twee 
uur. Mijn nichtje reed mee voorin, 
mijn schoonzus bij mij achterin.
In Vlissingen zijn we eerst naar 
het huis van mijn nichtje gegaan. 
Daar aten we soep en broodjes. 
Daarna zijn we nog even naar zee 
geweest en dronken we koffie in 
een hotel. Dat kon allemaal met 

de rolstoel, die ook was meege-
nomen.

frans Bauer
Op de terugweg vroeg ik of ze 
langs Frans Bauer wilden rijden, 
want daar ben ik een groot fan 
van. Een duizendste tref: hij was 
thuis! Toen ze aanbelden kwam 
Frans meteen naar buiten, de am-
bulance in. Hij maakte met ons 
een praatje en we mochten foto’s 
maken. Dat maakte dit uitstapje 
nog geweldiger! 

De Wensambulance
Ik kende de Wensambulance 
eerst niet. Ze rijden met vrijwil-
ligers met een verpleegkundi-
ge achtergrond. Mijn broer had 
voor allebei een mooie bos bloe-
men geregeld. Het was zo leuk, 
de mensen waren zo vriendelijk 
en ik lag zo gemakkelijk! Ik heb 
helemaal geen last van mijn rug 
gehad. 
Het was een vermoeiende, maar 
ontzettend fijne dag. Echt een 
leuke verrassing!”

Tonnie was heel blij met de twee vrijwilligers van de Wensambulance Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Yvonne Rosenhart

even op bezoek 
bij frans bauer
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Ernst en Bobbie op bezoek bij Jumbo Wiegmans

Zo’n 200 inzendingen had Jum-
bo Wiegmans ontvangen, waar 
uiteindelijk tien winnaars uit zijn 
gekozen. Tien gelukkige kinderen 
die Ernst en Bobbie het hemd van 
het lijf mochten vragen, terwijl ze 
door het centrum werden gere-
den in een limousine van wel tien 
meter lang. Eerst werden de kids 
in de supermarkt ontvangen met 

een pakje drinken, een koek en 
natuurlijk een echte ‘Bobbie pet’. 

Daarna was het tijd om het duo 
buiten welkom te heten, waar ze 
met de grote auto aan kwamen 
gereden. 
Een auto die zo groot was, dat 
Bobbie zelfs Ernst kwijt was ge-
raakt! 

Omdat er zo veel winnaars wa-
ren, waren de kinderen ver-
deeld in twee groepen. Tijdens 
de eerste rit mochten Dex, Tom, 
Saartje, Maud, Thirza en Jordy 
meerijden. Nadat ze even met 
zijn allen hadden gekletst en de 
ergste zenuwen waren verdwe-
nen kwamen de vragen van de 
winnaars op gang. Hoeveel mop-

pen zou Bobbie nou kennen? 
Wat is het lievelingsdier van de 
twee? En zouden ze ‘Je bent een 
soepkip’ willen zingen? 
Tijdens de tweede rit reden Nik-
ki, Stan, Dana en Anouk mee. De 
kleurplaten werden vol trots ge-

presenteerd aan Ernst en Bobbie 
en daarna was het tijd voor de 
vragen. Sommige kinderen had-
den zelfs meer dan tien vragen 
bedacht! 
De rit was eigenlijk te kort om 
alles te beantwoorden, maar ook 
deze prijswinnaars hadden leuke 
vragen. Want dat Ernst vroeger 
op cola-zwemmen heeft geze-

ten, wat volgens Bobbie maar 
een plakkerige bedoeling was, 
wist niemand! 

Aan het eind van de twee ritten 
hadden Ernst en Bobbie geen ge-
heimen meer voor hun fans. Wil 
je zelf het duo in actie zien? Kom 
dan op 14 mei naar CC De Pas, 
waar een show van Ernst, Bobbie 
en De Rest te zien is. 
Bij Jumbo Wiegmans kun je spa-
ren voor korting op de kaartjes, 
zodat je voor maar € 2,50 per 
kaartje naar de voorstelling kunt!

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

HEESCH – Op dinsdag 14 maart was er hoog bezoek bij Jumbo Wiegmans. Tien kinderen, die een 
kleurplaatwedstrijd van de supermarkt gewonnen hadden, mochten allemaal een ritje in een Hummer 
limousine maken. En niet zomaar een ritje; Ernst en Bobbie reden met hen mee. Alle kinderen stelden 
zich op als razende reporters en hadden een heleboel vragen voor het olijke duo bedacht.

organiseer met je 
buren een leuke 
middag voor kinderen
Op woensdag 14 juni kan dat weer! De landelijke 
Buitenspeeldag wordt dan weer gehouden en de 
gemeente Bernheze doet ook dit jaar weer mee. 
Stimuleer het buitenspelen van kinderen en sluit 
je als straatcomité of buurtvereniging aan. Wat is 
er leuker dan samen met je buren een leuke Bui-
tenspeeldag te organiseren! Heb je er zin in, maar 
weet je niet precies hoe het werkt? Mail dan naar 
nol.braks@ons-welzijn.nl. Via dat mailadres kun je 
je ook aanmelden.

Buitenspelen 
is belangrijk 

voor kinderen, 
ze kunnen vrij 

bewegen en 
samen met 

vriendjes uit 
de buurt iets 

doen. 

Een keer niet achter de computer of televisie, maar 
gezellig samen spelen buiten op straat. Verstopper-
tje, stoepkrijten, kliederen met water of van een 
waterglijbaan roetsjen. Van buitenspelen worden 
kinderen vrolijk.

Bij deelname krijg je een vergunningaanvraag 
opgestuurd. Deze moet uiterlijk 5 april bij de ge-
meente Bernheze worden ingediend. De gemeente 
Bernheze stelt wederom € 75,- per deelnemende 
organisatie beschikbaar.

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

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

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Hoeveel babypoesjes? / Guido van Genechten

Guido van Genechten, bekend van onder meer ‘De Wie-
belbillenboogie’ en de verhalen over rikki het konijn, 
komt opnieuw met een prachtige uitgave voor de aller-
kleinsten.

Dit prentenboek op rijm gaat over dierenmama’s en hun 
kleintjes. Mama Schaap, mama Poes en mama Kip hebben 
zo’n dikke buik. Hoeveel kleintjes zullen ze bij zich dragen? 
Om het antwoord op deze vraag te kunnen geven, mag 
de peuter een stevige flap omslaan. Daar kan de peuter 
niet alleen de jonge dieren tellen, maar is er ook aandacht 

voor de geluiden van de dieren en andere kenmerken. Deze afwisseling maakt dat er 
bij het voorlezen steeds iets nieuws ontdekt kan worden. De illustraties zijn kleurrijk 
met grote, vriendelijk ogende dieren. Een fijn dierenboek voor peuters vanaf twee jaar.

HEESCH - Het is weer zover, musical-
groep Thézinda zal een nieuw sprookje 
op de planken zetten. Dit jaar zal het 
wereldberoemde sprookje ‘Assepoester’ 
gespeeld worden! 

Twee kindergroepen zullen na elkaar het 
sprookje uit gaan beelden, samen met een 
verteller die het verhaal op een humoris-
tische wijze aan elkaar zal praten. Dat be-
looft weer een gezellige familievoorstel-
ling te worden! 
Kom genieten van ons schouwspel op 
zondag 9 april om 10.00 uur in CC De 
Pas. De voorstelling is geschikt voor alle 
leeftijden. Om 10.45 uur is er een kor-
te pauze, waarna de tweede groep aan 
de beurt is. Het is zeker raadzaam om 

kaartjes á € 5,- (inclusief een kopje kof-
fie/thee of glaasje ranja) te reserveren via 
www.thezinda.nl.

Sprookjestheater

De tien winnaars van de kleurwedstrijd mochten mee Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers ‘Een auto die zo 
groot was, dat 

Bo� ie zelfs Ernst 
kwijt was geraakt’
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

B o schappendoen biJumbo is eenfeestje.

* e

Geldig van wo 22 maart t/m di 30 mei 2017

Geen 18, geen alcohol

Bramen, frambozen, blauwe bessen  
of gesneden fruit
Alle soorten
2 bakjes à  
125-250 gram

Lentewijnen wit
Moselgarten Riesling Kabinett, I Heart Cava  
brut of semi-seco, Burgershof chardonnay,  
Waterval sauvignon  
blanc-semillon, Los  
Gansos chardonnay  
of Tussock Jumper  
pinot grigio
3 flessen à 750 ml

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram

Hak groenteconserven of appelmoes
Alle soorten
4 potten à 370 ml

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten
2 pakken

Optimel drink
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

Kipfiletblokjes
Nieuwe standaard kip 
Schaal 600 gram

Filet americain
Alle soorten m.u.v. biologisch
2 bakjes à 150 gram

Quaker cruesli, granola, 
crunchy muesli of havermoutrepen
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

2 VOOR 3 VOOR

2 VOOR2 VOOR

4 VOOR2 VOOR 2HALVE
PRIJS*

e

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

179

500

350 1000

200425

300 300
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Vacatures 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze

Adviesraad Sociaal Domein Bernheze zoekt twee enthousiaste leden

De adviesraad heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd 
te informeren en te adviseren over de volgende onderwerpen:
-  maatschappelijke ondersteuning, waaronder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

(Wmo);
-  voorzieningen op het gebied van werk en inkomen, waaronder de Participatiewet, het minimabeleid 

en de schuldhulpverlening;
-  jeugdhulp en jeugdzorg, waaronder ondersteuning van mensen die opvoedings- en opgroeionder-

steuning nodig hebben en de zorg voor jeugdigen.

De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen als OBB, IP en 
diaconie en uit ervaringsdeskundigen. De adviesraad vergadert acht keer per jaar.

we zijn op zoek naar:
-  iemand die van de jeugdzorg gebruik heeft gemaakt of een ouder of verzorger van een kind in de 

jeugdzorg;
-  iemand die van de geestelijke gezondheidszorg gebruik heeft gemaakt of een partner, ouder, ver-

zorger of naaste verwant.

kenmerken van de leden van de adviesraad
-  Ze zijn als inwoner van Bernheze betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en controle van de on-

dersteuning aan inwoners.
-  Door hun activiteiten en contacten in de maatschappij kunnen ze goed luisteren naar signalen uit de 

praktijk en deze signalen aan de adviesraad doorgeven.
- Ze kunnen en willen werken in teamverband.

De leden van de adviesraad volgen de ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied, bereiden de ver-
gaderingen voor en nemen daar op een constructieve manier aan deel. Heeft u belangstelling, dan 
nodigen wij u graag uit om vóór 30 april 2017 te solliciteren via ons e-mailadres info@asd-bernheze.nl.
Voor informatie kunt u bellen met de voorzitter, gerard van Dijk, telefoon 0412-61 19 81.

Gaat u 
binnenkort 
op reis? 

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten 
de persoonsgegevens van de 
volgende persoon niet meer bij 
te houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  t. Lukauskas, geboren 08-06-

1989
Besluitdatum: 7 februari 2017
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen hebben 
voor de betrokkene. Bent u op 
de hoogte van het huidige adres 

van genoemde persoon, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting De Pas voor het or-

ganiseren van een wandeldrie-
daagse op 28, 29 en 30 juni 
2017 van 18.00 tot 22.00 uur in 
diverse straten van Bernheze en 
op De Misse, 5384 BZ Heesch. 
Op 30 juni 2017 wordt een ge-
deelte van ’t Dorp (tussen gre-

nadiersstraat en Schoonstraat) 
van 18.30 tot 20.30 uur en De 
Misse van 18.00 tot 23.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 17 maart 2017.

-  gemeente Bernheze voor het 
organiseren van een kermis in 
Heesch van 24 tot en met 27 
juni 2017 van 10.00 tot 2.00 
uur op De Misse en in een 
gedeelte van de Hoogstraat, 
5384 BZ Heesch. De Misse, 
‘kleine Hoogstraat’ en Hoog-
straat (vanaf Schoonstraat tot 
Stricklaan) in Heesch zijn vanaf 
21 juni, 17.00 uur tot 28 juni 
2017, 17.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De geluidsonthef-
fing is verleend tot 1.00 uur. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 17 maart 2017.

-  gemeente Bernheze voor het 
organiseren van een kermis in 
Vorstenbosch van 25 tot en met 

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

GEMEENtEBERICHtEN

pRAKtISCHE INFORMAtIE

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

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

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

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

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

AGENDA

27 maart 2017
gecombineerde commissie-
vergadering RZ, MZ en BS
gemeentehuis, De Misse 6, 
Heesch
19.30 uur

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

Op maandag 27 maart 2017 
vindt er een gecombineerde 
commissievergadering plaats 
van de raadscommissies Ruim-
telijke Zaken, Maatschappelij-
ke Zaken en bestuur en Stra-
tegie in het gemeentehuis, De 
Misse 6 in Heesch, aanvang 
19.30 uur. bezoekers hebben 
de mogelijkheid om mee te 
praten over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

-  opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2018 Omge-
vingsdienst Brabant-Noord 
(ODBN)

-  opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2018 Werk-
voorzieningsschap Noord-
oost-Brabant

-  opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2018 ggD Hart 
voor Brabant

-  opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2018 Brabants 

Historisch Informatie centrum 
(BHIc) 2018

-  opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2018 Kleinscha-
lig collectief Vervoer (KcV) 
Noordoost-Brabant

-  opiniërende bespreking van 
de Kadernota 2018 Regionaal 
Bureau Leerplicht en Voortij-
dig Schoolverlaten Brabant 
Noordoost (RBL BNO)

-  opiniërende bespreking van 
het Beleidskader 2018 Veilig-
heidsregio Brabant-Noord

-  opiniërende bespreking van 
de Kadernota en begroting 
2018 Regionaal Veiligheids-
huis Maas & Leijgraaf

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 
griffie@bernheze.org.

GECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING

vraag tijdig een nieuw paspoort 
of identiteitskaart aan
-  check de geldigheidsduur van 

paspoort/id-kaart van uzelf en 
uw kinderen.

-  Hou er rekening mee dat het 
aanvragen van een nieuw reis-
document 5 werkdagen duurt.

-  Kinderen vanaf 12 jaar kunnen 
zelfstandig een id-kaart aan-
vragen. Vanaf 18 jaar kunnen 
ze zelfstandig een paspoort 
aanvragen. Zijn ze jonger, dan 
is toestemming van beide ou-
ders nodig.

-  In sommige landen moet uw 
paspoort of id-kaart na vertrek 
nog een bepaalde tijd geldig zijn. 

Voor het aanvragen van een pas-
poort of id-kaart moet u een af-
spraak maken. gezien de drukte 
adviseren we de afspraak tijdig te 
maken. Ophalen kan persoonlijk 
(ook kinderen) zonder afspraak 
tijdens openingstijden in het ge-
meentehuis.
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28 mei 2017 van 10.00 tot 2.00 
uur op het Mr. Loeffenplein en 
in een gedeelte van De Heuvel, 
Kapelstraat en Kerkstraat, 5476 
KX Vorstenbosch. Mr. Loeffen-
plein, Heuvel (vanaf Rietdijk), 
Kapelstraat (vanaf Eggerlaan) 
en Kerkstraat (vanaf School-
straat) zijn vanaf 22 mei, 17.00 
uur tot 29 mei 2017, 17.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, be-
halve voor voetgangers. De ge-
luidsontheffing is verleend tot 
1.00 uur. De beschikkingen zijn 
verzonden op 17 maart 2017.

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

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

organiseren van een bruiloft/
bedrijfsfeest op 5 mei 2017 van 
20.30 tot 1.30 uur op locatie 
Laar 24, 5388 Hg Nistelrode. 
De toestemming is verzonden 
op 13 maart 2017.

-  N.M.W.F. Hutten-Dijkmans 
voor het organiseren van een 
privéfeest op 1 april 2017 van 
19.00 tot 1.00 uur op locatie 
Bosstraat 10, 5384 PX Heesch. 
De toestemming is verzonden 
op 14 maart 2017.

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

Melding schenktijden 
paracommerciële rechtspersoon
Sint Barbara gilde Dinther, Raad-
huisplein 21b, 5473 gc Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming met artikel 2:34B, lid 4 
APV melding gedaan van een acti-
viteit op 25 maart 2017. Van deze 
mogelijkheid mag de inrichting 
maximaal zes keer per jaar gebruik 
maken. tijdens de activiteit gelden 
er ruimere schenktijden dan nor-
maal. Voor de exacte normen ver-
wijzen wij u naar artikel 2:34B, lid 
1 en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

wet ruimtelijke ordening 

vaststelling bestemmingsplan 
Het korteveld ong. Nistelrode - 
22 maart 2017
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 9 maart 2017 het bestem-
mingsplan ‘Korteveld ong. Nis-
telrode’ ongewijzigd is vastge-
steld.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van een woning 
naast Korteveld 14 mogelijk.
Hogere grenswaarden geluid: 
Voor het oprichten van de wo-
ning is ontheffing verleend voor 
het overschrijden van de voor-
keursgrenswaarde (artikel 83 
van de Wet geluidhinder). Het 

besluit voor deze ontheffing ligt 
eveneens gedurende genoemde 
termijn ter inzage.
inzage: Het bestemmingsplan en 
het besluit hogere grenswaarden 
liggen met ingang van 23 maart 
2017 gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis 
in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPKorte-
veldong14-vg01).
beroepsmogelijkheid: Binnen 
de termijn van inzage kunnen 
belanghebbenden tegen het 
besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan en het besluit 
vaststelling hogere grenswaarde 
beroep instellen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-gravenhage. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan te-
vens een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Rodenburg
De gemeenteraad van Bernhe-
ze heeft in zijn vergadering van 
9 maart 2017 het bestemmings-
plan Rodenburg, het daarbij 
behorende exploitatieplan en 
beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 
Daarnaast heeft het college van 
burgemeester en wethouders 
van Bernheze in zijn vergadering 
van 7 maart 2017 een besluit ge-
nomen ter vaststelling van hoge-
re waarden op grond van de Wet 
geluidhinder voor deze ontwik-
keling.
inhoud bestemmingsplan: Het 
plangebied omvat de gronden 
gelegen tussen Hommelsedijk, 
Koffiestraat, Rodenburgseweg, 
Dintherveldsestraat en Nieuw-
landsestraat in Heeswijk-Dinther. 
Het terrein wordt ontwikkeld tot 
woongebied voor de bouw van 
ca. 130 woningen. Het bestem-
mingsplan zorgt voor de plano-
logisch-juridische borging van de 
woningbouwontwikkeling.
inhoud exploitatieplan: Het ex-
ploitatieplan maakt onderdeel 
uit van het bestemmingsplan en 
biedt de gemeente de mogelijk-
heid om kosten die zij maakt, te 
verhalen op de eigenaren binnen 
het exploitatiegebied. Het ex-
ploitatieplan waarborgt daarmee 
de economische uitvoerbaarheid 
van het bestemmingsplan.
inhoud beeldkwaliteitsplan: Het 
beeldkwaliteitsplan biedt het ka-
der voor het te ontwikkelen archi-
tectonisch en stedenbouwkundig 

ontwerp voor de woningen en 
het ontwerp van de buitenruim-
te. Het beeldkwaliteitsplan vormt 
het wettelijk toetsingsinstrument 
bij omgevingsvergunning voor 
het desbetreffende plangebied.
inhoud ontheffing hogere waar-
den wet geluidhinder: Het be-
sluit hogere grenswaarde is nodig 
omdat niet kan worden voldaan 
aan de voorkeurgrenswaarde 
voor het geluid van de wegen 
Hommelsedijk en Koffiestraat. 
De geluidsbelasting blijft wel bin-
nen de maximale grenswaarde 
van de Wet geluidhinder. Het 
college moet daarom een hogere 
waarde vaststellen.
Ter inzage: Het ontwerp bestem-
mingsplan met bijlagen en het 
ontwerp exploitatieplan liggen 
met ingang van donderdag 23 
maart 2017 gedurende zes we-
ken op de volgende wijzen voor 
iedereen ter inzage:
-  Het bestemmingsplan digitaal 

via de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planid-
n=NL.IMRO.1721.BPRoden-
burg-vg01.

-  Het exploitatieplan digitaal 
via de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planid-
n=NL.IMRO.1721.EPRoden-
burg-ow01.

-  Op afspraak tijdens de ope-
ningstijden in het gemeente-
huis in Heesch.

Reageren: Op grond van artikel 
8.3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning worden het bestemmings-
plan en de omgevingsvergunning 
voor de mogelijkheid van beroep 
als één besluit gezien. gedurende 
de termijn van ter-inzage-legging 
kan beroep worden ingesteld te-
gen het gecoördineerde besluit 
door iedere belanghebbende:
-  die tijdig, op grond van artikel 

3.8 lid 1 onder d van de Wet 
ruimtelijke ordening, zienswij-
zen hebben ingediend bij de 
gemeenteraad;

-  die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om zijn 
zienswijze tegen de ontwerp- 
besluiten kenbaar te maken.

Het beroep moet schriftelijk wor-
den ingesteld bij de afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-gravenhage. Indien beroep 
is ingesteld kan tevens een ver-
zoek om voorlopige voorziening 
worden gedaan bij de voorzitter 
van de afdeling Bestuursrecht-
spraak op het voornoemde adres. 
Voor zowel het indienen van een 
beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd.

wet milieubeheer

algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-

tenbesluit) zijn ingekomen:
-  Recreatiepark De Wildhorst 

heeft een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het ver-
anderen van de inrichting op 
het adres Meerstraat 30, 5473 
VX Heeswijk-Dinther.

-  Van Nistelrooij Plafonds en Be-
timmeringen BV heeft een mel-
ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het uitbreiden van 
een bedrijfspand op de adres-
sen Nieuwstraat 5a, 5384 tc 
Heesch en Kruishoekstraat 33, 
5384 tK Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Loosbroek
-  Heideweg 3

Oprichten bedrijfswoning
Datum ontvangst: 13-03-2017

Heesch
-  Vergaertweg 4

Oprichten 2 vakantiewoningen 
(handhaving)
Datum ontvangst: 13-03-2017

-  Meerweg 6
Oprichten woning en hande-
len in strijd regels ruimtelijke 
ordening
Datum ontvangst: 14-03-2017

-  gildestraat 1 en 3
Oprichten gezondheidscen-
trum, plaatsen reclame, in-/
uitrit aanleg
Datum ontvangst: 14-03-2017

-  Kruishoekstraat 13
Uitbreiden kantoor en hande-
len in strijd regels ruimtelijke 
ordening
Datum ontvangst: 15-03-2017

-  Schoonstraat 25
Aanleg inrit
Datum ontvangst: 17-03-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Rectificatie week 11:
Hierin stond:
Heeswijk-Dinther
-  Plein 1969 ong.

Bouwen horecagelegenheid
Verzenddatum: 13-03-2017

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.
De vergunning is wel verleend, 
bovenstaande procedures zijn 
niet correct. Dit moet zijn:
Procedures 1a, 5b, en 7b zijn van 
toepassing

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
-  galgenberg perceel Sectie E 

89-2885-2886
tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 16-03-2017

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

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-

ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  Burg. Van Hulstlaan 10

Verbouwen woning
Weigering gevraagde 
vergunning
Verzenddatum: 13-03-2017

-  Deken van der cammenweg 
ong.
Oprichten woning met 
bijgebouw
Verzenddatum: 16-03-2017

Nistelrode
-  Slotenseweg 11

Verharden paden
Verzenddatum: 14-03-2017

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

Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn ingetrokken. Deze 
besluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
vorstenbosch
-  Kampweg 33

Bouwen woning
Verzenddatum: 16-03-2017

Heeswijk-Dinther
-  Retselseweg 4

Oprichten bedrijfspand
Verzenddatum: 16-03-2017

-  Nobisweg 15
Slopen opslagruimte/paarden-
stal en opslagruimte
Verzenddatum: 16-03-2017

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heesch
-  Vismeerstraat ong. (tegenover 

nr. 9)
Bouwen bedrijfshal met 
showroom
Verzenddatum: 21-03-2017

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
-  Slotenseweg 11

Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 16-03-2017

vorstenbosch
-  Nistelrodesedijk 15 en 15a

Revisie milieu (fase 1)
Verzenddatum: 20-03-2017

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Neem voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze contact op 
met de betreffende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GEMEENTEBERICHTEN

WWW.BERNHEZE.ORG

Hallo, ik ben Toon, een stoere ka-
ter van bijna zeven. Ik val maar 

meteen met de deur in huis, ik 
ben FIV-positief. 
Dit virus is alleen besmette-
lijk voor andere katten. Op 
dit moment gaat het top met 
mij! Ik houd van spelen op 
zijn tijd maar kom ook graag 

bij je op schoot zitten. Ik heb 
zo nu en dan mijn nukken. Ik 

wil namelijk wel eens mijn na-
gels of tandjes gebruiken (bijvoor-

      beeld als je weggaat). Ik bedoel het niet kwaad, 
maar kan wat lomp doen. Ik zoek een huisje waar ik bin-
nen mag wonen en waar geen andere katten of kleine 
kindjes zijn. Ik ben op zoek naar mijn eigen verwenmens 
voor veel knuffels en spelletjes. 
Ben jij dat misschien? Ik sta ook op www.dierenasiels.com 
en www.facebook.com/hokazo.

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat - 5406 XE Uden - 0413-260546
admin@hokazo.nl - www.hokazo.nl

Gezond het voorjaar in met 
Biowalking in de Maashorst

Een biowalk is een groepswan-
deling in de natuur, begeleid 
door een IVN-natuurgids en een 
professional uit de gezondheids-
zorg. Deelnemers ervaren in een 
veilige omgeving dat bewegen 
en buiten zijn een positieve in-
vloed op het lichaam hebben.
 
De wandeling start met een half 
uur doorwandelen om conditie 
op te bouwen. Dan volgt een 
korte pauze, gevolgd door een 
IVN-natuurexcursie van een uur. 
Na de wandeling krijgen deelne-
mers informatie over voeding, 
beweging en medicijngebruik. 
Door contacten met lotgenoten 
en een unieke natuurbeleving is 

biowalking niet alleen goed voor 
je gezondheid, maar vooral ook 
heel leuk! 

Praktische informatie 
IVN Biowalking is een samen-
werking tussen De Maashorst, 
IVN, Synchroon zorggroep en 
ziekenhuis Bernhoven. Wil je 
meelopen met een biowalk? Er 
worden wandelingen georga-
niseerd in Nistelrode, Uden en 
Oss. Kijk voor meer informatie: 
www.biowalking.nl/maashorst. 
De kosten voor vier wandelin-
gen bedragen € 12,50 inclusief 
koffie/thee na afloop. 
Je kunt tevens een introducé 
meenemen; die betaalt hetzelfde 

bedrag en hoeft geen chronische 
ziekte te hebben.

BERNHEZE - Mensen met Diabetes type 2, COPD of risico op hart- en vaatziekten kunnen het voorjaar 
gezond starten met een serie IVN Biowalks in de Maashorst. De wandelingen worden georganiseerd in 
de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden in het kader van het project Meer Maashorst.

Kort nieuws
McDonald’s met 
Scouting in actie 
tijdens Landelijke 
Opschoondag
HEESCH – Op zaterdag 25 
maart doet McDonald’s res-
taurant Heesch mee aan de 
Landelijke Opschoondag, een 
jaarlijks initiatief van Stich-
ting Nederland Schoon. De 
medewerkers steken samen 
met zoveel mogelijk buurt-
bewoners de handen uit de 
mouwen om de buurt op te 
ruimen. 

25 maart om 10.00 uur
Cereslaan 18 Heesch.

Lariestraat 8 | 5473 VL  Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328 / 06-1088 8567
info@vanderwijst-salarisadvies.nl | www.vanderwijst-salarisadvies.nl

•  Totale HR dienstverlening in goede handen
•  Voor elk personeelsvraagstuk een 
 deskundige bij de hand

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat 

Van der Wijst Salaris & Advies voor uw onderneming kan betekenen.

• Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke kwesties
• Verzorgen van uw personeels- 
 en/of salarisadministratie

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

Paaszaterdag 
 8-gangen Proeverij American, 

avondvullend culinair diner 
 

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

 High Tea Brunch vanaf 11.00u 
 Klaverbladroutes+diner vanaf 10.30u 
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Tekst?

te lang gezweefd - ontstemd Zie oplossing pagina 30

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgcONtAct en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

St. Servatiusstraat 40
5473 gB Heeswijk-Dinther 
tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Bart Jacobs uit 
Nistelrode

winnaar:
José van de Graaf
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MooiBernhezertjes

te koop

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

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

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

dagelijks Vers 
geplukte tulpen 
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren. 
Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1, Dinther. 

alle kado-artikelen 
nu met maar liefst 
50% korting
Scoor nu een leuk cadeau of 
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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

2 stuks 20 ft 
containers, 
droog- en waterdicht, 
06-42970547.

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

aangeboden

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

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

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

colorenta geeft 
workshops 
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het 
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor 
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of 
gewoon om jezelf te verwennen.

Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther. 

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

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

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

te huur

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

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

geVraagd

oude/kapotte mobieltjes 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode of 
Bunderstraat 1 en steun hiermee 
het goede doel Stichting 
Opkikker.

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

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

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

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

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19

www.meermaashorst.nl
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

Hierbij heeft Jeugdzorg een spe-
ciaal plekje in ons hart. Het kan in 
onze ogen niet zo zijn dat er een 
wachtlijst is voor zorg aan kinde-
ren en jongvolwassen en dat zij 
daardoor juist steeds verder in de 
knel komen. Het is onze plicht en 
verantwoordelijkheid om ervoor 
te zorgen dat de professionals 
optimale zorg kunnen bieden aan 
iedere inwoner in Bernheze. Dus 
zeker ook onze kinderen!

Dit is slechts één van de onder-
werpen die op dit moment bij ons 
op de agenda staan en waarvoor 
we ons inzetten om op Lokaal ni-
veau ons steentje bij te dragen.

Heeft u andere zaken die voor 
u belangrijk zijn, dan horen wij 
graag uw mening!
Na de verkiezingsuitslag van vo-
rige week zal de komende tijd het 
formeren van een nieuw kabinet 

nog een grote klus worden. Er 
zullen zeker de nodige compro-
missen gesloten gaan worden. 
Welke kant dit precies opgaat is 
enkel nog gissen. Of u nu links, 
rechts of midden georiënteerd 
bent, wat de grootste winst is, 
is het hoge opkomstpercentage. 
Dit betekent dat u massaal hebt 
laten weten wat u belangrijk 
vindt! En wij willen u bedanken 
dat u gestemd heeft.

Lokaal: Jeugdzorg heeft een 
speciaal plekje in ons hart

Welke speerpunten het kabinet voor de komende jaren gaat uitzetten zullen 
voor het gemeentelijke beleid, zeker op korte termijn, nog geen effect heb-
ben. Op korte termijn is één van de aandachtspunten voor ons als Lokaal 
besteding van overschotten in het sociale domein; Participatiewet, Wmo en 
Jeugdzorg. 

Gerjo van Kessel

De wisent
Vijf jaar onderzoek en praktijk-
ervaring met wisenten in het 
Kraansvlak (Kennemerduinen) 
haalt aannames onderuit. Wi-
senten zijn geen bosdieren, maar 
blijken zich prima te redden in 
opener gebieden. Wisenten zijn 
ongevaarlijk wild, reageren rustig 
op publiek en ze blijken zich te la-
ten tegenhouden door eenvoudi-
ge rasters. Op een goed bezocht 

symposium in de Zandwaaier in 
Overveen deelden beheerders 
en onderzoekers onlangs hun 
kennis. In het Kraansvlak leeft de 
eerste groep wisenten van Eu-
ropa in een gevarieerd gebied, 
in een sociale groep en zonder 
bijvoeren. De conclusies van 
de pilot maken hopelijk de weg 
vrij voor wisenten in meer Ne-
derlandse natuurgebieden. Er is 
weinig te vrezen en veel te leren 

en te winnen! Met deze praktijk-
ervaringen op zak lijkt er weinig 
aan de hand. Maar aan de ande-
re kant blijft alertheid geboden. 
We mogen geen risico’s nemen. 
Veiligheid voorop. 
Mogelijk dat de wisent toch een 
gebied behoeft dat tijdelijk niet 
betreden kan en mag worden 
door de mens. Als we het dier 
met rust laten, laat het dier ons 
met rust. 

SP: Maashorst, Wisenten en andere dieren

De wisent is momenteel erg in het nieuws. Mag het dier blijven in de Maas-
horst? Of moet het verdwijnen? Is een wisent in de vrije natuur 100% te 
vertrouwen? Of hoort een wisent in een afgerasterd gebied thuis, waar geen 
verstoring mogelijk is door de mens? Het houdt de gemoederen behoorlijk 
bezig in de vier grondgebiedgemeenten van de Maashorst. Wat is wijsheid? 
Een belangrijke periode komt er aan. Als jonge wisenten geboren worden, 
hoe gaan de ouderdieren dan reageren? 

Cor van Erp, SP Bernheze

Op 28 november 2015 werd 
door het najaarscongres van de 
landelijke VVD een nieuwe par-
tijstructuur vastgesteld. Hierin is 
een belangrijke rol weggelegd 
voor netwerken.

“Een netwerkorganisatie leent 
zich uitstekend voor optimale 
samenwerking. Iedereen in het 
netwerk draagt zijn steentje bij. 
Je staat met elkaar in verbinding, 
deelt informatie en maakt ge-
bruik van elkaars kennis en vaar-
digheden. 

Liberaal geïnteresseerden vinden 
het interessant om zich aan te 
sluiten vanwege de mensen, de 
aanwezige kennis en ervaring en 
om de bijdrage die ze kunnen le-
veren’’, zo zegt de VVD. 
Het Lokaal Netwerk Oss – Bern-
heze telt op dit moment 84 le-
den, heeft drie raadszetels in Oss 
en een raadszetel in Bernheze. 
In Oss is de VVD bovendien met 
één wethouder vertegenwoor-
digd in het college van B&W.

Het bestuur van het nieuwe Lo-
kaal Netwerk wordt gevormd 
door: Vasco van den Eertwegh, 
voorzitter, Aad van Lopik, oplei-
ding en talentmanagement en 
tevens vicevoorzitter, Bas van 
der Donk, secretaris en Paul Kre-
mers, penningmeester. 

Op dit moment is er nog een va-
cature voor een bestuurslid met 
de portefeuille Communicatie 
en Campagne en ook is er ruim-
te gereserveerd voor een extra, 
zesde, algemeen bestuurslid. Het 
bestuur hoopt in mei compleet 
te zijn. 
Het Lokaal Netwerk gaat me-
teen aan de slag met de voor-
bereidingen voor de gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart 
2018. Daarnaast is het werven 
van nieuwe leden als belangrijk 
speerpunt benoemd.

Oprichting Lokaal Net-
werk VVD Oss - Bernheze
BERNHEZE – Op 6 maart werden, in afzonderlijke ledenvergaderin-
gen, de afdelingen VVD Oss en omgeving en VVD Bernheze op-
geheven. In de daaropvolgende gecombineerde ledenvergadering 
werd vervolgens het Lokaal Netwerk VVD Oss – Bernheze opgericht. 

werven van 
nieuwe leden

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

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

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

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

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

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

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

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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informatie Voor de kernen

Jong geleerd
is oud gedaan

Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan

Open nu 

het JongWijs 

pakket

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

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

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

Elk jaar gaat er veel geld naar on-
derhoud en herinrichting van we-
gen. Bij grotere projecten is het 
belangrijk om goed te luisteren 
naar de wensen van de mensen 
die in de straat wonen die aange-
pakt wordt. Je kunt vanaf een af-
stand proberen te bedenken wat 
iemand wil, maar beter is het om 
op tijd in gesprek te gaan. Niet 
alle wensen kunnen altijd vervuld 
worden, maar een aanpassing 

moet breed gedragen zijn.

Politieke partij Blanco wil graag 
weten wat de grootste knelpun-
ten zijn in de diverse kernen. 
Maar niet alleen in de centra, 
ook in woonwijken en in het bui-
tengebied. Dat is voor ons van 
groot belang om te bepalen wat 
de hoogste prioriteit heeft. Vaak 
hebben de aanwonenden ook al 
goede ideeën over hoe het an-

ders moet; een drempel te veel 
of te weinig, een zebrapad dat 
net niet op de juiste plaats ligt, 
een onbegaanbaar voetpad of 
gevaarlijke bermen.

Kom dus op 12 april langs met 
je wensen, vragen of ideeën. De 
avond begint om 20.00 uur. Voor 
vragen: 
m.konings@ppblanco.nl of bel 
06-11311713.

Blanco: thema-avond ‘Verkeer in Bernheze’

Op woensdag 12 april organiseert Politieke Partij Blanco in het Willibrord-
centrum in Heeswijk-Dinther een avond die in het teken staat van verkeer. 
Het Willibrordcentrum ligt aan de Hoofdstraat, het schoolvoorbeeld van een 
straat waar hoognodig wat aan moet gebeuren. Maar het is zeker niet de eni-
ge straat die aandacht behoeft. Graag ontvangen wij op deze thema-avond 
input vanuit alle kernen van Bernheze. 

Marko Konings, fractievoorzitter

Bijna heel Nederland kleurde 
weer VVD-blauw en daar zijn wij 
zeer trots op.
Ook in Bernheze bleef de VVD 
voor de tweede keer de groot-
ste partij met 4835 stemmen 
(25,4%), ruim voor het CDA met 
20.2%, gevolgd door de SP met 
15,3%, PVV met 11,8%, en D66 
met 10.9%.

De VVD-Bernheze is trots op het 
grote aantal inwoners van Bern-
heze dat hun stem heeft uitge-
bracht op de VVD en wij zijn u 
allen daar zeer dankbaar voor. 
Wij hopen dat dit mede dankzij 
de activiteiten en de inzet van de 
VVD-Bernheze is.

Naast de actuele gemeente-

politiek die wij als volksvertegen-
woordiger zeer serieus nemen, 
gaan wij ons nu ook voorberei-
den op de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2018. Mocht 
u interesse hebben om hier zelf 
ook aan deel te nemen, neem 
dan contact met ons op.

www.bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Kiezers Bedankt!

Woensdag 15 maart 2017 was een uitermate zonnige dag wat resulteerde 
in een hoge opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het landelijke op-
komstpercentage was 80,4%. In Bernheze lag dat nog hoger dan het landelij-
ke gemiddelde met 82,1%. En ook voor de VVD was het een uitermate zon-
nige dag, want ondanks een verlies van 8 zetels bleef de VVD voor de derde 
keer op een rij met 33 zetels de grootste. Op grote afstand volgden de PVV 
met 20, het CDA en D66 beide met 19 en vervolgens de SP en GroenLinks 
met 14 zetels. Helaas moest onze coalitiepartner, de PvdA, een grote neder-
laag incasseren en bleef steken op 9 zetels. Dat betreuren wij ten zeerste.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter

Dit nadenken doen we graag sa-
men met onze inwoners. Dit is 
alleen niet altijd even eenvoudig. 
Menigeen heeft geen interes-
se in de politiek, heeft het druk 
genoeg met andere zaken. Kin-
deren die hun ouders voor gek 
verklaren als ze zich inzetten 
voor een politieke partij. Wij vin-
den het juist de moeite waard om 
mee te werken aan de toekomst 
van onze kinderen. 

Hoe kunnen we die mindset nu 
omdraaien? Of kunnen we dit 
niet omdraaien en dienen we te 
accepteren dat menigeen geen 
interesse heeft in de politiek? 
Niet stemmen is namelijk ook 

een manier van democratie. Het 
CDA Bernheze wil de uitdaging 
wel aangaan om deze trend te 
doorbreken. 

De stem van onze inwoners vin-
den wij belangrijk. Wil je meer 
doen voor je dorp of onze mooie 
gemeente? Of wil je gewoon een 
keer meepraten over sport, over 
zorg, over bestemmingsplannen 
of over de dorpskern? We no-
digen je dan graag een keer uit 
om eens mee te komen luisteren. 
Laat het ons weten. 
www.cda.nl/bernheze. 

Herkenbaar, actief en betrokken 
in alle kernen!

CDA: Jouw mening telt

Het CDA haalde bij de landelijke verkie-
zingen een prachtig resultaat. Een resul-
taat waar het CDA Bernheze trots op is en 
waar we even bij stil mogen staan. Dit kan 
alleen niet te lang. De tijd om na te gaan 
denken over de verkiezingen van volgend 
jaar komt er ook alweer aan. In maart 2018 
zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Verkiezingen die wat betekenen dich-
ter bij huis, voor jou en mij, voor al onze 
dorpen. 

Erik van der Wijst, burgerlid

Ik ben

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

‘‘Een gezonde leefomgeving’’
Eric van Santvoort uit Heesch is Raadslid voor D66-bernheze. 
Hij was als docent actief binnen het Primair Onderwijs en werkt 
op dit moment binnen het Hoger Onderwijs. Dat bracht hem 
de nodige kennis en inzicht om beslissingen te onderbouwen 
met argumenten voor de gehele onderwijskolom. Met zijn 
ervaringen als ondernemer heeft hij ook de juiste bagage 
om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie om 
ondernemerschap te stimuleren. Daarnaast is hij deze week 
vader geworden van zijn derde dochter: Norah!

“als vader wil ik vanzelfsprekend zoveel mogelijk ondernemen 
om een zo gezond mogelijke leefomgeving voor mijn prachtige 
dochters te creëren. Een leefomgeving waar zij zowel voldoende 
uitdaging kunnen vinden in buitenspelen als in onderwijs. 
in D66 zie ik de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren 
aan deze leefomgeving. Mijn dochters zullen opgroeien in de 
gemeente bernheze. Het is dan ook niet meer dan logisch dat 
ik betrokken wil zijn bij de beleidsonderdelen die veel invloed 
hebben op de leefomgeving van mijn dochters.”

Eric: ‘Een zo gezond mogelijke 
leefomgeving voor mijn prachtige 

dochters creëren’

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 22 MAART 2017

Sing 2D (NL): 
15:00 

De LEGO Batman Film 2D (NL): 14:45 

Ballerina: 
15:00

Spokenjagers: 
14:45

Soof 2: 
18:15

Het Verlangen: 
18:15

Kong: Skull Island 2D: 
20:15

Tuintje in mijn hart: 
18:15 20:30

Logan: 
19:30

Fifty Shades Darker: 
20:30

Evac: 

20:30

Ron Goossens, 

Low Budget Stuntman: 18:30

DONDERDAG 23 MAART 2017

Fifty Shades Darker: 
19:45

Logan: 
19:45

Het Verlangen: 
20:00

Kong: Skull Island 3D: 
20:00

VRIJDAG 24 MAART 2017

Power Rangers: 
15:45 18:45

Lion: 

15:45

Spokenjagers: 
16:00

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

Logan: 
18:45

Het Verlangen: 
19:00 21:45

Kong: Skull Island 3D: 
19:00

Fifty Shades Darker: 
21:30

Brimstone: 
21:30

Kong: Skull Island 2D: 
21:45

ZATERDAG 25 MAART 2017

Power Rangers: 
15:45 18:45

Spokenjagers: 
15:45

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

De LEGO Batman Film 3D (NL): 13:15

Storm: Letters van Vuur: 13:15

Sing 2D (NL): 
13:30 15:45

Ballerina: 
13:30

Logan: 
18:45 21:30

Het Verlangen: 
19:00 21:45

Tuintje in mijn Hart: 
19:00

Fifty Shades Darker: 
21:30

Kong: Skull Island 3D: 
21:45

ZONDAG 26 MAART 2017

Power Rangers: 
15:45

Spokenjagers: 
13:15

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

De LEGO Batman Film 3D (NL): 13:15

Sing 2D (NL): 
13:30

Ballerina: 
13:30

Kong: Skull Island 2D: 
15:45 19:45

Logan: 
19:30

Het Verlangen: 
19:45

Tuintje in mijn Hart: 
15:45

Fifty Shades Darker: 
19:30

MAANDAG 27 MAART 2017

Kong: Skull Island 2D: 
19:45

Logan: 
19:45

Tuintje in mijn hart: 
20:00

Het Verlangen: 
20:00

DINSDAG 28 MAART 2017

Brimstone: 
19:45

Logan: 
19:45

Het Verlangen: 
20:00

Kong: Skull Island 3D: 
20:00

WOENSDAG 29 MAART 2017

Power Rangers: 
17:45 

Lion: 

17:45

Spokenjagers: 
15:00

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

Ballerina: 
15:15

Logan: 
20:15

Het Verlangen: 
18:00 20:30

Tuintje in mijn hart: 
20:30

Beauty and the Beast 3D: 15:00

Beauty and the Beast: 
17:45

Nisseroi • aan • de• k
oo

k •

Nisseroi aan de kook 
& deze foodiebag 

zijn mede mogelijk 
gemaakt door:

Nisseroi aan de kook 
bedankt al haar 

deelnemers en de 
sponsoren voor een 

geslaagd evenement!

koningsdag met... 
HeescHOp weg naar

‘Wie volgt ons op?’
Jan, Sascha en Astrid zijn al jaren-
lang vrijwilligers bij CC De Pas. 
Zo zijn zij ook bij de organisatie 
van Koningsdag, toen nog Ko-
ninginnedag, betrokken geraakt. 
In 2009 hield de vorige organisa-
tie er mee op, maar Astrid, Jan en 
Sascha wilden dat het feest door 
zou blijven gaan. Daarom heb-
ben zij zich destijds opgeworpen 
als nieuwe organisatie. Gertie en 
Hanneke zijn hier een aantal jaren 
geleden bij aangesloten. 
In de acht jaar dat zij nu Konings-
dag en Koninginnedag organise-
ren, hebben zij veel hulp van de 
scouting ontvangen. Samen met 
hen wordt er voor gezorgd dat 
alles op deze dag soepel verloopt. 
Op de dag zelf probeert Oran-
jefeesten Heesch het een echt 
kinderfeest te maken, waar de 

ouders ook van kunnen genieten. 
De kinderen vermaken zich met 
de spellen en de vrijmarkt, terwijl 
de ouders op het terras kunnen 
genieten van een drankje en live 
muziek. 
Omdat de organisatie zich ook 
met andere activiteiten bezig is 
gaan houden, waaronder Heerlijk 
Heesch, willen zij het stokje voor 
Koningsdag graag overdragen. 
Het feest krijgt nu niet de aan-
dacht die het verdient, vindt de 
organisatie. Zij zijn dus op zoek 
naar mensen die over de nodige 
dosis creativiteit, organisatorisch 
inzicht en verantwoordelijkheids-
gevoel beschikken. Het is van 
groot belang dat er nieuwe vrij-
willigers voor de organisatie van 
Koningsdag opstaan, omdat er 
anders in 2018 geen viering van 
Koningsdag zal zijn. Natuurlijk 
laten zij de volgende organisatie 
niet aan hun lot over, maar zor-
gen ze samen voor een goede 
overdracht. 

Wil jij samen met vrienden, col-
lega’s, jouw sportvereniging of 
anderen de organisatie van Ko-
ningsdag op je nemen? Laat dit 
dan weten aan Oranjefeesten 
Heesch door een mail te sturen 
naar vanzantvoort@hotmail.com, 
dan neemt Jan van Zantvoort 
contact met je op. 

HeeSCH – Koningsdag wordt dit jaar voor de achtste keer gevierd met de huidige organisatie. Astrid 
Friesen, Jan van Zantvoort en Sascha van Vliet zijn de namen achter de viering. Zij worden hierbij on-
dersteund door Hanneke Heesakkers en Gertie Joosten. Stichting Oranjefeesten Heesch is op zoek naar 
de opvolgers, de vrijwilligers die de organisatie van hen over willen nemen. 

V.l.n.r.: Sascha van Vliet, Jan van Zantvoort, Astrid Friesen Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

‘n Kinderfeest 
waarvan 
de ouders 
ook 
genieten

Stichting Oranjefeesten Heesch
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DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAP:
NU OP COOP.NL

• Gemakkelijk en snel

• Groot assortiment met dagverse producten

• Laten bezorgen op een moment dat het jou uitkomt

• of haal op bij jouw Coop

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

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

HOE BESTEL IK DE 
BELANGRIJKSTE BOODSCHAP

• Ga naar coop.nl

•  Selecteer jouw Coop

• Ga naar ‘boodschappen’ en vul je mandje

• Selecteer ophalen of bezorgen

• Selecteer een moment dat het jou uitkomt

• Geniet van je boodschappen

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

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

GRATIS BEZORGING OF OPHALEN 
VAN JE BOODSCHAPPEN TEGEN 

INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON!

DE JEUGD heeft de toekomst Eva en Jeroen
                                              #RObOT #wERELDkaMPiOENScHaP #TaLENT 

dit is het mooiste dat we ooit gaan meemaken!

Team Rembrandts is het robotica-
team van de opleiding Mechatro-
nica van de Fontys Hogeschool in 
Eindhoven. Het team bestaat uit 
studenten van Fontys en leerlin-
gen van het Zwijsen College en het 
Heerbeeck College. Eva en Jeroen 
vertellen over hun ervaringen. 

De voorbereiding
Jeroen: “In januari kregen we 
tijdens een kickoff-weekend te 
horen hoe groot en zwaar de ro-
bot mocht zijn en wat hij allemaal 
moest kunnen. Hij moest tand-
wielen ophalen en naar een punt 
brengen, ballen schieten in een 
soort stoommachine en klimmen 
in een getouw. Dat alles moest hij 
doen tijdens een spel.”

Eva: “We kregen zes weken de 
tijd om de robot te bouwen. 
We bedachten eerst hoe we de 
meeste punten konden behalen 
en maakten vervolgens simpele 
prototypes om te testen op welke 
manieren de robot iets kon doen. 
Daarna gingen we een echte in 
elkaar zetten.”   

regionale wedstrijden
Eva: “In maart waren de regiona-
le wedstrijden in West Palm Beach 

en Orlando. Omdat Nederland 
nog nooit gewonnen had, had-
den we geen hoge verwachtin-
gen. Toen we in West Palm Beach 
de Industrial Award wonnen voor 
beste design en presentatie, was 
dat een hele verrassing. De ro-
bot zag er mooi uit, we hadden 
een opvallende stand en iedereen 
vond onze uitleg geweldig. Een 
week later wonnen we in Orlan-
do ook nog de Quality Award. 
Dan gaat het om hoe de robot het 
doet tijdens het spel.”
Jeroen: “Wij waren allebei ope-
rater, die zorgt dat de robot de 
taken uitvoert die hij moet doen. 
Daarvoor moet je onder de 18 
jaar zijn. Om zoveel mogelijk leer-
lingen aan bod te laten komen 
maakten ze aparte operaterteams 
voor West Palm Beach, met alleen 
meisjes, en voor Orlando, met al-
leen jongens. Dat sloeg erg aan. 
We zijn door andere teams ge-
scout voor allianties, omdat het 

spel met drie tegen drie robots 
werd gespeeld. De wedstrijden 
waren enorm spannend! Een paar 
keer moesten we opnieuw van-
wege gelijkspel. Uiteindelijk heb-
ben we de finale dik gewonnen.”
Eva: “De ervaring was zo vet! Zo 
veel spanning en emoties. Toen 
we wonnen werd er geknuffeld en 
iedereen huilde van blijdschap.” 

De wereldkampioenschappen
Jeroen: “In mei gaan we naar de 
wereldkampioenschappen in St. 
Louis. Daar komen de beste teams 
van alle ‘regionals’ bij elkaar. We 
proberen nu nog wat aan de robot 
te verbeteren. En om meer spon-
sors te vinden geven we presenta-
ties aan bedrijven. Onze prestatie 
heeft het team internationaal op 
de kaart gezet. Iedereen kent de 
Rembrandts en weet dat we van 
Nederland zijn. Dit is mijn mooiste 
ervaring tot nu toe! Op naar de 
wereldkampioenschappen!”

LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Eva Sigmans (4 havo) en Jeroen Dortmans (4 vwo) van het Zwijsen 
College deden met Team rembrandts mee aan de first robotics Competition in Amerika. Met hun robot 
wonnen ze bij de ‘regionals’ niet alleen prijzen voor design en kwaliteit, maar ook de finale. 

Jeroen en Eva Tekst: Henriëtte Maas Foto: ©DMBK en aangeleverd

‘De wedstrijden 
waren enorm 
spannend!’
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In bijna alle huizen in Nederland is 
wel iets aan isolatie gedaan, maar 
vaak nog niet grondig. Veel oudere 
huizen, gebouwd vóór 1992, zijn 
maar gedeeltelijk of matig geïso-
leerd. Vooral de isolatie van de ge-
vel en de vloer ontbreekt. In ruim 
1 miljoen koopwoningen is nog 
geen spouwmuurisolatie, en in bij-
na 2 miljoen geen vloerisolatie. Het 
verbeteren van woningisolatie past 
in het beleid van de overheid om 
de uitstoot van CO2 te verlagen. 

Isoleren levert meer 
op dan gedacht
Uit onderzoek blijkt dat mensen 

vaak opzien tegen investeren 
in isolatie: ‘te duur, geen geld, 
lange terugverdientijd’. Tege-
lijkertijd weten eigenaren niet 

goed wat woningisolatie kost 
en schatten ze de besparing die 
het oplevert veel te laag in. Bij 
de besparing door spouwmuuri-
solatie bijvoorbeeld, noemen ze 
vaak maar de helft van het cor-

recte bedrag. Gemiddeld kost 
spouwmuurisolatie 2.100,- euro, 
de besparing is 550,- euro per 
jaar. Vloerisolatie kost gemid-
deld 1.800,- euro, de besparing 
is € 210,- per jaar.
Via: energiebesparendoejenu.nl 
kunnen huiseigenaren snel en 
eenvoudig bekijken wat isolatie 
kost en bespaart voor hun type 
woning. 
Op de site staat ook welke mo-
gelijkheden er zijn voor subsidie 
en lenen.

Bron 16-2-2017: 
Rijksvoorlichtingsdienst

BeRNHeZe BoUWT
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Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S
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Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

• Professionele werkvoorbereiding
 in de tekenkamer 
•  Advies, ontwerp en realisatie
 is in dezelfde handen 
•  Grote knowhow op één toegankelijke 

plek 
•  Interne kwaliteitscontrole 
•  Bewaking en controle op afstand 
•  Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling
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Waardsestraat 30 
5388 PP Nistelrode 
(0412) 61 21 06
service@bevers.net
www.bevers-installatietechniek.nl
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Ontwerpen, 
installeren en 
onderhouden

is ons vak
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n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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Kwaliteit
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Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Subsidie stimuleert huiseige-
naren hun huis te isoleren
In vijf maanden tijd hebben al ruim 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd voor woningisolatie. 
Wie twee of meer isolatiemaatregelen neemt, kan daarvoor ongeveer 20% subsidie krijgen. Investeren 
in isolatie is voor veel mensen een drempel, zo blijkt uit onderzoek. De subsidie kan mensen daar over-
heen helpen. Er is 60 miljoen euro subsidie beschikbaar, daarvan is al 30 miljoen aangevraagd. Morgen 
start de tweede fase van de overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’. 

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

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

snel en eenvoudig 
bekijken wat isolatie 

kost en bespaart

Zaterdag 8 april 
is de bERNHEZER 

DaG vaN DE 
DUURZaaMHEiD 

met een 
duurzaamheidsmarkt 
van 13.00 tot 17.00 
uur op het terrein 
van Search aan de 

Meerstraat 7 in 
Heeswijk-Dinther.

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther 
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN

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

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Ontdek Boxmeers Tapijthuis
Ontdek de échte binnenhuisadviseur 
in de regio Boxmeer, Venray en Gennep
BOXMEER - Boxmeers Tapijthuis 
is de échte binnenhuisadviseur 
voor de regio Boxmeer, Venray 
en Gennep. 

Samen met 58 andere interieur-
speciaalzaken verspreid over 
heel Nederland wil Boxmeers 
Tapijthuis het sfeervol, op maat 
en in úw stijl aankleden van vloer, 
wand en raam écht leuk maken, 
helpen bij het maken van de juis-
te keuzes en 100% maatwerk en 
zorgeloze service bieden. Omdat 
de 59 binnenhuisadviseurs hun 
krachten bundelen is Boxmeers 
Tapijthuis een door de A-mer-
ken erkende exclusieve dealer 
en heeft dan ook hun meest uit-
gebreide collecties en beste prij-
zen. En een huismerk NL Label; 
A-merk kwaliteit met een heel 
aantrekkelijk prijskaartje. 

Loop gewoon eens binnen 
in onze winkel 

en laat u inspireren!

Wanneer krijg ik een slimme meter?

Voor het einde van 2020 krijgen alle huishoudens en 
kleine bedrijven een slimme meter aangeboden.

Netbeheerder levert de slimme meter
U krijgt van uw netbeheerder een brief met het aanbod voor een slimme me-
ter. Uw netbeheerder is het bedrijf dat in uw woonplaats verantwoordelijk is 
voor aanleg en onderhoud van het energienetwerk. U kunt uw netbeheerder 
vinden op Eancodeboek.nl door uw adres in te vullen.
Uw netbeheerder biedt de slimme meter aan en is ook verantwoordelijk voor 
de plaatsing. Verschillende installateurs plaatsen de meters in opdracht van 
de netbeheerder. Voor het einde van 2020 ontvangt u een aanbod voor een 
slimme meter.

Eerder een slimme meter aanvragen
Wilt u niet wachten tot u aan de beurt bent en wilt u nu al een slimme meter in uw huis? Neem dan 
contact op met uw netbeheerder. De netbeheerder mag dan geld vragen voor het plaatsen van de 
slimme meter.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 20 maart t/m zondag 26 maart 2017. Week 12. 
**Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoonkaarten).

1.19

Witte 
pitloze druiven

BAK 500 GRAM

50% KORTING

2.392.392. 5.69

Page toiletpapier 
original

2 pakken à 16 rollen

11.38

1+1 GRATIS

100 GRAM

1.35
1.1.75751.751.

Blonde d’Aquitaine Blonde d’Aquitaine Blonde d’Aquitaine 
biefstuk

per kilo 13.50

1.35 14.89
15.499.99

Grolsch of Palm bier
krat 16/24 flesjes à 250-450 ml

MAX. 4 
KRATTEN
PER KLANT

SPAAR  NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE  TAPAS THUISSET!

Bij elke € 5,- aan boodschappen**  
ontvang je 1 spaarzegel

Meer informatie op coop.nl/tapasMeer informatie op coop.nl/tapas

ZEGEL

SPAAR  NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE  TAPAS THUISSET!
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Sterke verdediging
Na de midweekse bekerover-
winning tegen eersteklasser  
Bergeijk, konden de Heesche 
dames hun goede vorm verder 
gestalte geven in de competitie. 
Met een ijzersterke verdediging 
als basis hadden de gastvrouwen 
hun tegenstander uit Dongen 

volledig in de tang. Pas na 24 
minuten wisten zij keepster Lie-
ke Reinders voor de eerste keer 
te passeren. Kort daarvoor wist 
zij nog een strafworp te keren. 
Ruststand 12-2. 
Van enige wedstrijdspanning 
was geen sprake en DOS’80 liet 
de tweede helft de teugels wat 
vieren, hierdoor kon Dongen 
vaker het net vinden. Eindstand 
24-11. 

Ontzag
De Heesche heren kregen me-
dekoploper PSV op bezoek. 
DOS’80 speelde met teveel ont-
zag en liep meteen flinke averij 

op, met een tussenstand van 
1-7 halverwege de eerste helft 
als gevolg. PSV was oppermach-
tig en had weinig te vrezen van 
DOS’80. Langzaamaan herpakte 
de Heesche formatie zich. Rust-
stand: 6-13. Dos’80 tapte de 
tweede helft uit een heel ander 
vaatje. Met beter verdedigend 
en aanvallend werk werd er seri-
eus tegenstand geboden. 

Daarnaast zorgde sluitpost Jur-
gen Raaijmakers voor de nodi-
ge stops van open kansen. De 
opgelopen achterstand van het 
eerste kwartier kon niet meer 
hersteld worden, maar door de 
goed gespeelde tweede helft kon 
de thuisploeg met opgeheven 
hoofd het strijdtoneel verlaten.

Winst en verlies bij DOS’80
HEESCH - Zaterdagavond speelden de dames en heren van handbal-
vereniging DOS’80 hun laatste gezamenlijke thuiswedstrijden van 
dit seizoen in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. De dames hadden geen 
kind aan Dongen. De heren speelden een verloren wedstrijd tegen 
PSV, de oorzaak daarvoor was een matige start in de eerste helft. 

handbal

Lieke Reinders 
 Foto: Ruud Schobbers

Eindsprint HVCH te laat

Zo was het binnen een half uur 
verdiend 0-2 door doelpunten 
van Tim de Winter en Steve 

Schalkwijk. De Heeschenaren 
moesten zich vooral bezig hou-
den met schade beperken. Dat 

gebeurde dan ook onder aan-
voering van keeper Rob van 
Erp. Na rust kwam HVCH beter 
in zijn spel, zonder overigens 
grote kansen af te dwingen. 
HVCH-trainer Harry Blokhuis 
had wat omzettingen gedaan in 
zijn team en dirigeerde verdedi-
ger Willem Roefs naar de front-
linie. Deze zorgde voor onrust in 
de GOES defensie en aanvoerder 
Teun Rentmeester haalde Roefs 
neer, waarbij de goed leidende 
scheidsrechter Senders niet an-
ders kon dan de bal op de stip 
leggen. 

Willem Roefs ging zelf resoluut 
achter de bal staan en scoorde 
in de 84e minuut zeer overtui-
gend de 1-2. Zou er voor HVCH 
dan toch nog wat te halen zijn? 
Er kwamen een paar goede mo-
gelijkheden maar de bal viel net 
niet goed genoeg om een gelijk-
spel uit het vuur te slepen.

HEESCH - HVCH heeft de punten aan een sterk GOES moeten laten. 
De op de tweede plek van de ranglijst staande Zeeuwen waren zeker 
in de eerste helft een maat te groot. Met goed en snel combinatie-
voetbal werd HVCH overvleugeld. 

voetbal

Foto: Ruud Schobbers
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Jubilarissen zwemvereniging Gorgo 
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens 
de jaarvergadering van ZV Gor-
go werden vier leden in het zon-
netje gezet. Louis Janssen mocht 
zijn 40-jarig jubileum vieren. 
Daarnaast waren drie leden; Ton 
Verstegen, Nick van de Steen en 
Joost van Zutphen 25 jaar lid. 
Uit handen van voorzitter Robin 
Brugmans werden zij gehuldigd 
met mooie woorden en een bos 
bloemen.

V.l.n.r. Robin Brugmans, Ton Verstegen, Louis Janssen, Nick van de Steen 
en Joost van Zutphen
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Dit geld maakt de aanschaf 
van een personenlift voor de 
nieuwe accommodatie van de 
voetbalvereniging mogelijk. 
HVCH is een vereniging met 
ruim 1.350 leden en is actief in 
vele geledingen. Naast heren- 
en damesvoetbal, senioren en 
junioren (vanaf vijf jaar) biedt 
zij ook G-voetbal aan en sinds 
begin van dit seizoen ‘Walking 
Football’. Met de bouw van de 
nieuwe accommodatie komt de 
kantine niet meer op de bega-
ne grond zoals voorheen, maar 
bovenop de nieuw te bouwen 
kleedlokalen. Om de toeganke-
lijkheid voor alle bezoekers van 
het sportpark te garanderen is 
er een subsidieaanvraag gedaan 
voor de aanschaf van een perso-
nenlift en deze is toegekend! 

De Zwaluwen Jeugd Actie
De Zwaluwen Jeugd Actie wil 
dat iedereen kan genieten van 
voetbal en het verenigingsleven; 
ook kinderen met een beperking! 
Maar liefst 330.000 jeugdspelers 
komen dan ook ieder voetbalsei-
zoen in actie en vormen samen 
het grootste sportieve goede-
doelenteam van Nederland. 
Amateurclubs kunnen een bij-
drage vragen voor bijvoorbeeld 
het rolstoeltoegankelijk maken 
van de accommodatie, een sa-
menwerking met een instelling 
in de buurt of een leuke (voet-
bal)dag voor kinderen met een 
beperking. 
Graag bedanken wij de Zwalu-
wen Jeugd Actie voor de fan-
tastische bijdrage. Ook doen 
wij graag een oproep aan onze 

leden om de Zwaluwen Jeugd 
Actie te steunen. 

Meer informatie staat op 
www.zwaluwenjeugdactie.nl.

HVCH ontvangt € 10.000,- van zwaluwen 
Jeugd Actie voor aanschaf personenlift
HEESCH - Op zondag 19 maart is door de heer Cobben van Zwa-
luwen Jeugd Actie een cheque van € 10.000,- overhandigd aan de 
penningmeester van HVCH, rob van Aalst.

Uitreiking cheque Zwaluwen 
Jeugd Actie

DV Dancing Kids

De uitslagen van het eerste ge-
deelte van de dag zijn:
Lise 271 punten, 2e plaats
Lindsey 275 punten, 1e plaats
Sascha 268 punten, 3e plaats
Minigarde 234 punten, 1e plaats
Melody 243 punten, 2e plaats
Spirit 277 punten, 1e plaats
Miracle 281 punten, 1e plaats
Release 226 punten, 3e plaats 
Karakter Minioren 222 punten, 
1e plaats
Emeralds 278 punten, 1e plaats

Na de middagprijsuitreiking ging 
het toernooi nog even verder en 
behaalden alle deelnemers uit 
Nistelrode een 1e plaats! 

Inspiration met 294 punten, Un-
touched met 291 punten, Jade 
met 290 punten, Guusje met 
288 punten en Diamonds met 
276 punten. 

Allemaal goed voor het hoogste 
blok!

YSSELSTEYN/NISTELRODE - Het toernooi bij de Peeldancers in Ysselsteyn is voor de leden van DV 
Dancing Kids weer goed verlopen, met super uitslagen: elf keer een 1e plaats, twee keer een 2e plaats 
én twee keer een 3e plaats! Miss Beauty of the Netherlands, Kimberley Xhofleer, mocht de prijzen uit-
reiken. Kimberley danste lange tijd bij DV Dancing Kids en werd in 2015 Europees Kampioen. In 2016 
stopte zij met dansen en ging voor een hele andere titel: Miss Beauty of the Netherlands 2016.

dansen

turnsters Sine-Cura plaatsen 
zich voor regiofinale en toestelfinales!
E I N D H O V E N / H E E S W I J K - 
DINTHER - Op zondag 19 maart 
turnden Isabelle van der Linden, 
Merel Megens en Joyce Kaste-
lijn de individuele voorwedstrij-
den voor de regiokampioen-
schappen in Eindhoven.

Het was een gezellige wedstrijd, 
waarin alle drie de turnsters net-
te oefeningen hebben laten zien. 
Hiervoor werden ze beloond met 
mooie punten. Door deze pun-
ten eindigde Merel op de 23e 
plaats, Isabelle op de 17e plaats 
en Joyce zelfs op de 6e plaats. 
Hierdoor hebben ze zich alle drie 

geplaatst voor de regiokampi-
oenschappen. Daarnaast heb-
ben ze zich ook kunnen plaatsen 
voor de toestelfinales. Alle drie 
wisten ze zich te plaatsen voor 
toestelfinale vloer. Joyce en Isa-
belle hebben ook nog toestel-
finale sprong gedaan en Joyce 
wist zich ook nog te plaatsen 
voor toestelfinale balk. 

Gefeliciteerd met deze mooie re-
sultaten!

turnen

Vrouwen binden ook 
Someren aan zegekar

NISTELRODE - In een van beide kanten matig gespeelde wedstrijd 
was het Prinses Irene, dat met 2-0 aan het langste eind trok tegen So-
meren. Dat was terecht, omdat de ploeg uit Nistelrode meer scorend 
vermogen bleek te bezitten. De doelpunten werden gemaakt door 
Renske van den Brand.

voetbal

ARGENTINIË/HEESCH - Glenn 
Coldenhoff van het red Bull 
KTM factory team heeft een 
moeilijke derde wedstrijd om het 
wereldkampioenschap MXGP in 
Argentinie gekend. 

Na zijn podiumplaats, van de 
door regen en modder zeer zwa-
re Grand Prix van Indonesië, trok 
Glenn Coldenhoff met een goed 
gevoel naar Argentinië. Daar-
naast bewaart Coldenhoff goede 
herinneringen aan het technisch 
uitdagende circuit van Neuquen, 
waar hij vorig jaar nog een zes-
de plaats totaal scoorde. Helaas 
kende ‘The Hoff ‘ dit weekend 

tegenslag en kon hij dit niet her-
halen.
Daguitslag Grand Prix MXGP Ar-
gentinie:
1 Tim Gajser 50 Pnt
2 Jeremy van Horebeek 42 Pnt
3 Evgeny Bobryshev 38 Pnt
4 Gautier Paulin 33 Pnt
5 Romain Febvre 31 Pnt
18 Glenn Coldenhoff 7 Pnt
Tussenstand wereldkampioen-
schap MXGP:
1 Tim Gajser 106 Pnt
2 Antonio Cairoli 96 Pnt
3 Clement Desalle 91 Pnt
4 Jeremy van Horebeek 84 Pnt
5 Evgeny Bobryshev 82 Pnt
11 Glenn Coldenhoff 48 Pnt

Glenn Coldenhoff kent moei-
lijke Grand prix in Argentinië

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Kimberley Xhofleer

FIETSPLUS RINI  
LAAR 27  5388 HB NISTELRODE     
T (0412) 61 12 31
W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL       
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!

GRATIS ART 
GEKEURD SLOT

BIJ AANSCHAF 
VAN EEN SCOOTER

FIETSPLUS RINI  
LAAR 27  5388 HB NISTELRODE     
T (0412) 61 12 31
W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL       
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!

GRATIS ART 
GEKEURD SLOT

BIJ AANSCHAF 
VAN EEN SCOOTER

Vrijdag 31 maart
e-bike opstapdag
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Op het onderdeel sparring wer-
den er ook prijzen behaald. De 
klasses waren ingedeeld op leef-
tijd, lengte/gewicht en ervaring.
Imke van der Zande, Bjorn van 

Krieken uit Nistelrode en Dave 
Dekkers en Jesse Broeren be-
haalde een knappe 3e prijs.
Lieke van den Berk behaalde een 
2e prijs. 

Danique Boelhouwer en Stef van 
den Berk mochten met het goud 
naar huis; zij veroverden de 1e 
plek!

Derde prijs voor Bjorn
MIDDELBURG/BERGHEM - Op de Open Zeeuwse kampioenschappen was Taekyon Berghem met een 
grote delegatie te vinden. Daar werden op twee verschillende onderdelen prijzen gewonnen. Op het 
onderdeel tuls werd Huberto van de Wetering 3e bij de senioren. Stef van den Berk werd 2e bij de jon-
gens tot en met zwarte slip.

budo

Zondag zullen een kleine 100 
jeugdspelers van tien verschil-
lende verenigingen afreizen naar 
Heesch om het tegen elkaar op 
te nemen voor de dagprijzen. 
Verdeeld over drie verschillende 
leeftijdscategorieën en drie ver-
schillende spelonderdelen (en-
kel, dubbel en gemengd dubbel) 
zullen de spelers gedurende de 
dag heel wat wedstrijden af-
werken. Naast de strijd om de 
individuele dagprijzen strijden de 
verschillende verenigingen ook 

nog om de titel van ‘Best pres-
terende club’ en de daarbij be-
horende Hebris.nl Wisseltrofee. 
Deze werd de afgelopen twee 
jaar gewonnen door BC’67 uit 
Veghel. 

Het HBV Open Jeugd Toernooi 
wordt aankomende zondag, 
van 9.00 tot 18.00, gespeeld in 
sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. 
Meer informatie over het toer-
nooi is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

Groot jeugdtoernooi bij HBV

HEESCH – De Heesche Badminton Vereniging (HBV) organiseert 
zondag 26 maart de 6e editie van haar HBV Open Jeugd Toernooi. 
De 6e editie van een toernooi dat in relatief korte tijd is uitgegroeid 
tot een van de drukst bezette eendaagse jeugdtoernooien in de regio. 

Van Oort grijpt districtstitel 
judo onder 18 jaar

Vorige maand wist Pieter ook al Districtskampioen 
te worden bij de heren onder 15 jaar tot 46 kg. Met 
deze prestatie heeft hij tevens een startbewijs voor 
het NK judo op 8 april in Leek verdiend. Naast Pieter 
van Oort wisten de volgende judoka’s zich ook te 
kwalificeren voor het NK: Senna van de Veerdonk 
en Laurens Wilms in verband met selectie European 
Cups direct geplaatst: Saar van de Broeke (1), Marin 
Boeijen (2), Tess Sieliakus (3), Oskar van Griensven 
(3) en Jasmijn Linskens (4). 
In Middelbeers was ook nog een flinke groep Van 
Buel Sporters te vinden voor het jaarlijkse Sankawa 
voorjaarstoernooi. 

De volgende resultaten werden behaald:
1e plaatsen: Lester Snellen (Heesch), Bruce To-
masouw (Uden), Lola Verdoorn (Oss)
2e plaatsen: Mika en Lola Kemps (Oss), Pien Ulijn 
(Heesch), Onno Vos (Oss), Sies van der Horst (Oss)
3e plaatsen: Olaf van Boekel (Heesch), Desmond 
van den Bosch (Oss), Rens van Galen (Heesch), 
Bente van Vugt (Oss) en Ted Schaareman (Heesch).

GILZE/OSS - Judoka Pieter van Oort uit Nistelrode (13) van Van Buel Sports uit Oss is afgelopen za-
terdag opnieuw Districtskampioen judo geworden. In Gilze versloeg van Oort achtereenvolgend Staal, 
Oudenhoven, Haurissa en Verhoeven.

budo

Kerkstraat 30 - 34  Erp - Tel : 0413 - 211445 - www.beterwonenerp.nl

OPHEFFINGS 
UITVERKOOP

Meubelen
Tapijt
Gordijnen
Woonaccessoires

2e kerstdag open van 11.00 - 17.00 uur

Kerkstraat 30 - 34  Erp - Tel : 0413 - 211445 - www.beterwonenerp.nl

OPHEFFINGS 
UITVERKOOP

Meubelen
Tapijt
Gordijnen
Woonaccessoires

2e kerstdag open van 11.00 - 17.00 uur
KORTINGEN T/M 75% 

OP=OP
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Rosti 
Naturel, spek of mini
gewicht: 500, 450 
of 350 gram

Elfer

Balkan, broccoli, 
gemengde of Europese

Groentenmixen
1 kilogram

Diepvriesspecialist

Pangasiusfilet
800 gram

Epic
Normaal 3,99

Alle schalen snacks
Ruim 60 varianten

Diepvriesspecialist
Normaal 1,99 / 5,39

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 22 maart t/m dinsdag 28 maart 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

3e 
gratis

GRATIS
spaarkaart

artikel

Soepballen
1 kilogram

Diepvriesspecialist

GRATIS tegen 
inlevering van 
8 spaarpunten

1,69

Fritessaus
of curry

450 ml.

Oliehoorn

€ 2,79

1,79

€ 2,29

1,69

2 voor 
€ 5,99 

Broodje frikandel
8 stuks

DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

€ 0,50 

per stuk

€ 6,99

3,99

€ 5,99

4,99

Officiële wielerwedstrijden
Om 11.00 uur vertrokken 48 ‘junioren’ 
voor hun koers over 70 kilometer. De 
koers werd, mede door de gure wind, 
snel hard gemaakt met diverse ontsnap-
pingen en een aantal serieuze kopgroep-
jes. Maar het peloton kwam uiteindelijk 
toch weer redelijk bij elkaar. Na een wed-
strijd van 1 uur en 38 minuten is de uit-
slag als volgt:
Lars Timmers (Kaatsheuvel)
Jarno van Esch (Sint-Oedenrode)
Daan Hoeks (Amstelveel). 

Het grote peloton met 94 ‘amateurs’, ver-
trok vervolgens voor hun wedstrijdron-
des. Deze wedstrijd kenmerkt zich door 
veel uitvallers als gevolg van – alweer- de 
harde wind. De volgende mannen moch-
ten bij de charmante rondemiss hun bloe-
men ophalen:
Stefan Laurijssen (Oud Gastel)
Christiaan de Rijk (De Meern)
Koen Wulterkens (Boxmeer). 

Slotstuk van de dag was de wedstrijd van 
de ‘elite mannen/beloften’. Er stonden 
om 15.00 uur 61 man aan de start. Vanuit 
het hele land zijn de deelnemers hiervoor 
naar Heeswijk-Dinther gekomen. Na een 

afstand van 90 km en binnen de tijd van 
2 uur en 2 minuten, werd het podium als 
volgt gevuld:
Nick van der Meer (Honselersdijk)
Cor van Leeuwen (Borger)
Robbie van Bakel (Deurne). 

De organisatie van dit sportieve evene-
ment was in vertrouwde handen van 
‘Stichting Wielerevenementen Bernheze’ 
en de ‘Wielersupportersclub Bernheze’. 
Ze kijken met zijn allen terug op een mooi 
evenement en bedanken nogmaals alle 
sponsoren, vrijwilligers, aanwonenden, 
gemeente Bernheze en de jury van de 
KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wie-
ler Unie); voor de medewerking waarmee 
dit wielerspektakel mogelijk is gemaakt. 
Voor de volledige uitslagen en de ge-
schoten actiefoto’s, kun je kijken op de 
website www.wscbernheze.nl.

Mooie wielerwedstrijden Van de Akker 
Aqua Service toer te Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER – Het jaarlijks wielercriterium vond plaats op zondag 19 maart. 
Het betrof dit keer de 51e editie waarbij de start/finish-lijn in de Abdijstraat was ge-
trokken. De deelnemers konden zich dit jaar laten inschrijven bij Gymnasium Bern-
rode. Onder een licht bewolkte lucht en een klein spatje regen, maar wel met een 
gemene westenwind kracht 5, hebben gedurende de dag verschillende categorieën 
wielrenners hun wedstrijdkilometers gereden. 

wielersport

prinses Irene vloert koploper
NISTELRODE - Prinses Ire-
ne blijft een onvoorspelbare 
ploeg. Vorige week werd in 
een paar minuten de wedstrijd 
weggegeven aan rhode. 

Zondagmiddag tegen koplo-
per Oirschot Vooruit werd, net 
als in de thuiswedstrijd, met 
2-0 gewonnen. Goudhaantje 
was Wibe van Rooij. De eer-
stejaars senior scoorde de 75e 
minuut met een kopbal en in 
blessuretijd, op aangeven van 
Tim van den Brand, met een 
bekeken schuiver. Het was een overwinning mede door de geweldige inzet die het 
team had, op het slechte veld in het Kempendorp. Waar het vorige week bepaald niet 
meezat, waren de mannen van Van Tilburg Mode & Sport nu een stuk gelukkiger. 

voetbal

Foto: T. Bevers

Verlies voor VV Heeswijk

Erp begon met meer druk vooruit aan de 
tweede helft en in de 49ste minuut was 
er reden tot juichen voor het thuispu-
bliek. Een voorzet van Jasper van Goor 
werd door Ruud Delisse binnen geknikt, 
1-0. Heeswijk had al snel weer op gelijke 
hoogte kunnen komen, maar het vizier 
stond vandaag niet op scherp. Inzetten 
van Van Dijke, Stef Adank en Danny 
Aarts werden door Wagemans gekeerd 
en een goed schot van captain Tom 

Sleddens verdween in de 75ste minuut 
wederom op de lat. De ingevallen Jules 
Heerkens wachtte net te lang met schie-
ten en opnieuw een inzet van Aarts, die 
de keeper al was gepasseerd, werd door 
Bob Verhagen van de lijn gered. 

In de allerlaatste minuut bracht invaller 
Luuk van der Steen aan alle twijfel een 
einde, toen hij de bal behendig meenam 
en de 2-0 binnenschoot.

ERP/HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk begon sterk aan de wedstrijd en Erp kwam in 
de 6e minuut goed weg toen een scherpe voorzet van links, van Bryan van Deur-
sen, door Danny Aarts goed werd binnengeschoten. Maar de onderkant van de lat 
voorkwam een doelpunt. Daarna was het Erp dat twee keer gevaarlijk was voor het 
Heeswijkse doel. Vlak voor rust was het keeper Michel Wagemans die Erp met twee 
geweldige reddingen in de wedstrijd hield, eerst op een vrije trap en met name daar-
na op de inzet van Wouter van Dijke die de rebound voor het binnenschieten had. 

voetbal

WHV verliest kansloos
LOOSBROEK - Soms heb je van die wed-
strijden die je heel snel wilt vergeten. 
Zondag 19 maart was het zo’n wedstrijd. 

Uit bij VOW was WHV geen schim van de 
ploeg die vorige week zo keurig won van 
Mariahout. Vanaf de eerste minuut liep 
WHV achter de feiten en tegenstander 
VOW aan. In de 8e minuut werd het 1-0 
voor VOW door Bart van de Laar. WHV 
kwam overal te laat en in de 15e minuut 
was het Rick van de Linden die de 2-0 
maakte voor VOW. WHV probeerde het 
wel, maar niets lukte, terwijl bij VOW alles 
lukte. In de 29e minuut was de wedstrijd 
in feite gespeeld toen Rick van de Linden 
de 3-0 maakte voor VOW. Alle ballen wa-
ren voor VOW en toen VOW in de 33e 
minuut nog een penalty kreeg en deze 

werd benut door Bart van de Laar, leek 
WHV rijp voor de sloop 4-0 voor WHV. 
Kansen om iets terug te doen voor WHV 
waren in feite wat afstandsschoten, maar 
deze troffen geen doel. Rust 4-0.
Na rust hetzelfde spelbeeld met gelukkig 
een minder fel VOW, want die geloofde 
het wel met een 4-0 voorsprong. Hierdoor 
kon WHV wat verder van de goal voet-
ballen zonder daarbij gevaarlijk te worden. 
Het was dat het vizier van de spitsen van 
VOW niet op scherp stond, want anders 
was het nog veel erger geworden voor 
WHV. Het was zelfs WHV dat scoorde in 
de 83e minuut. Invaller Roel Lunenburg 
zette de keeper van VOW met een beke-
ken schuiver op het verkeerde been 4-1. 
Met deze stand werd ook het einde be-
reikt.

voetbal
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de oplossing

Aan de clubactie was een wed-
strijdelement toegevoegd. Het 
lid met de grootste opbrengst 
zou beloond worden. Damian 
heeft daarom afgelopen donder-
dag vanuit de club zijn cadeau in 
ontvangst mogen nemen. Voort-
aan kan hij in een officieel tenue 
op de trainingen schitteren als 
een professionele basketbalspe-
ler! 

BC Tenderfeet bedankt Damian 
voor deze geweldige inzet voor 
de club en wenst hem ontzet-
tend veel plezier met zijn cadeau.

BC tenderfeet clubactie 
groot succes
HEESWIJK-DINTHER - BC Tenderfeet heeft dit jaar een succesvol-
le clubactie gehouden. Met het ‘wassen van varkentjes’ werd een 
totaalbedrag van € 1.526,10 opgehaald! De actie is een groot suc-
ces en de club wil daarom al haar leden bedanken voor hun inzet. 
In het bijzonder Damian. Damian is een jeugdlid van de GU12 en 
is ontzettend enthousiast geweest. Hij heeft namelijk maar liefst 
€ 121,- opgehaald!

biljarten

HEESWIJK-DINTHER - Op vrij-
dag 17 maart werd de finale ge-
speeld van het 11e Open Zwaan 
Driebanden Toernooi. 

Na de voorronden en tweede 
ronde werden er twee finalepou-
les gespeeld. De winnaars van 
de poules vochten samen om de 
felbegeerde beker en plaats op 
de siersteen aan de wand in Café 
De Zwaan. 

De strijd om de derde plaats 
werd gewonnen door Hans van 
de Brand. 
Na een spannende strijd om de 
1e plaats werd Martijn Brands 
gekroond tot winnaar van het 
toernooi. 

Op de 2e plaats eindigde Peter 
van Erp. De hoogste serie van 
het toernooi werd gemaakt door 
Hans van de Brand met zeven 
caramboles. Langs deze weg 
wil Café De Zwaan graag alle 
deelnemers bedanken voor hun 
deelname.

Martijn Brands wint Open 
zwaan Driebanden toernooi

proeflessen DV Dancing Kids
NISTELRODE - DV Dancing Kids is een vereniging voor garde- en 
showdans uit Nistelrode die deelneemt aan zowel nationale- als inter-
nationale wedstrijden van de NDO (Nederlandse Danssport Organisatie). Sinds vele jaren behoort deze 
vereniging tot de top van Nederland, maar ook tot de Europese top.

Voor het nieuwe seizoen zijn wij nog op zoek naar versterking!
In mei start het nieuwe seizoen en wij hebben nog plaats in alle leef-
tijdsgroepen vanaf vijf 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? Wil je in een gemotiveerde groep deel-
nemen aan toernooien en zelfs aan het Nederlands Kampioenschap?

Kom dan naar één of beide proeflessen:   
Kinderen van 5 t/m 8 jaar Kinderen van 9 t/m 12 jaar
Maandag 10 april van Donderdag 13 april van
16.15 tot 17.00 uur. 17.00 tot 17.45 uur.

Donderdag 20 april van Donderdag 20 april van
16.15 tot 17.00 uur. 17.00 tot 17.45 uur.

Voor jongens/meiden van 13 jaar en ouder is het nodig om via een 
afspraak te komen kijken bij een groep van de eigen leeftijdsklasse. 
Deze leeftijdsgroepen zitten nu volop in training voor het EK.

Proeflessen
Er zal gestart worden met een gezamenlijke warming-up. Hierna zul-
len enkele stukjes dans, sprongen, lenigheid en acrobatiek uit de diver-
se dansstijlen (garde, mars, show karakter en show modern) aan bod 
komen. De trainingen zijn in de accommodatie van DV Dancing Kids, 
boven de kantine op het sportpark van Prinses Irene. Neem sport-/
turnschoenen en sportkleding mee.

Verdere informatie over de vereniging en de verschillende groepen is te vinden op www.dvdancingkids.nl.
Voor meer informatie over de trainingen of aanmelding, mail naar info@dvdancingkids.nl of bel naar 
voorzitter Rose-Marie van Heumen: 0412-612001.

Release

Melody

Spirit

Wiese naar halve finale NK 

Wiese, die momenteel turnt bij 
Tabitta in Boxtel, begon de wed-
strijd sterk op de brug met lusjes. 
De kip losom ging bijna in hand-
stand en daarna volgden er zes 
uitstekende reuzendraaien. De 
oefening werd beloond met een 
11.133 en daarmee verbeter-
de ze zich in één klap met twee 
punten ten opzichte van de vori-
ge wedstrijd.
Op de balk werd vandaag ook 
voor het eerst de flikflak geturnd 
en perfect uitgevoerd. Helaas 
moest ze eenmaal de balk ver-
laten, maar ondanks dat was de 
score een 10,100 en daarmee 
was ze zeer tevreden.

De vloer werd een prachtige 
vloeroefening. Vooral de eerste 
serie met drie flikflakken was 
een lust voor het oog. Met een 
prachtige wisselspagaatsprong 
zette ze de oefening elegant 
voort en van de jury kreeg Wiese 
een 11,900. Ongekend!

Dat sprong haar sterkste onder-
deel is, dat bleek maar weer. Het 
gemiddelde cijfer van de overslag 
en Yourchenko was een 13,450 
en dat was een 4de score.
Wiese mag nu op 21 mei in 
Alphen aan de Rijn gaan probe-
ren zich te plaatsen voor het NK 
turnen in Ahoy.

REUVER/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag waren in reuver de tweede plaatsingswedstrijden 
voor de Pupillen 1 N1 in reuver. Wiese van de Eertwegh, die dit jaar op dit hoogste turnniveau mag 
meedoen, turnde daar een uitstekende wedstrijd en wist zich boven verwachting te plaatsen voor de 
halve finale door op een uitstekende 14de plaats te eindigen in een sterk deelnemersveld.

Wiese in actie

turnen

Touch Demi

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

gevecht om de 
felbegeerde beker
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 WWW.MOOIBErNHEZE.NL INfOrMEErT, BOEIT EN INTErESSEErT

Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte 
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt, 
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons 
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En 
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij 
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 2 april naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over 
twee weken in de krant vermeld.

Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

De winnaar van week 10 is: Elly Koppers
Het antwoord was: Natuurwandeling in de Maashorst

Home Nieuws

Agenda Bedrijven

VErENIGINGEN
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en 
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie 
komt gratis op de website.

BEDrIJVEN
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie, 
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar 
(prijs exclusief btw).

U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het 
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen. 

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van 
DeMooiBernhezeKrant.

fotoalbum

win € 25,- voor uw boodschappen
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in 
Bernheze een podium op de website www.MooiBernheze.nl. Kent u de website? 
Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van Nistelrode, Heesch, 
Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch online op de hoogte te houden. 

Mooi
gespot

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

Beachvolleybaltoernooi 

Wedstrijden worden gespeeld 
met vier personen per team. 
Daarbij worden de teams opge-
splitst in drie klassen: beginnend, 
gemiddeld en gevorderd. Na af-
loop van het toernooi hebben 
deelnemers de mogelijkheid te 
genieten van een heerlijke BBQ.

Inschrijven
Vanaf zaterdag 1 april om 11.00 
uur kunnen deelnemers zich in-
schrijven via de website 
www.vc-tornado.nl. 

Inschrijven kan vanaf 15 jaar! 
Wees er snel bij, want vorig jaar 
was dit populaire toernooi op de 
eerste dag al vol geboekt! 

Meer informatie
Meer informatie over het toer-
nooi is te vinden op 
www.facebook.com/
tornadobeachvolleybaltoernooi 
en www.vc-tornado.nl. 
De organisatie van Tornado  
Beach hoopt ook dit jaar weer op 
veel enthousiaste deelnemers! 

Samenwerking
Dit jaar werkt Tornado Beach sa-
men met een ander toernooi. Op 
zaterdag 6 mei wordt al gebruik 
gemaakt van het zand, dat ook 
dit jaar weer gesponsord wordt 
door Jos van der Heijden. Er 
wordt dan een ‘Bernheze strand 
Jeu de Boules’ toernooi georga-
niseerd. 
Voor meer informatie over dit 
toernooi kan men contact opne-
men via 
bernhezestrandjeudeboules@hotmail.com.

NISTELRODE - Volleybalvereniging Tornado organiseert het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi op het 
raadhuisplein in Nistelrode. Dit leuke recreatieve beachvolleybaltoernooi, voor jong en oud, is al vijf 
jaar een groot succes. De organisatie staat ook dit jaar weer te popelen de vele deelnemers te ontvan-
gen. Zondag 7 mei is het weer zover! 

Kinderen verdienen het om zich 
prettig te voelen binnen de club 
en binnen het team. Dat geldt 
voor alle kinderen. Ongeacht of 
het een talentvolle speler is of ie-
mand met minder hockeytalent! 
Een nog betere trainer/coach 
kun je worden door af en toe 
kritisch naar jezelf te kijken en te 
luisteren.

Henk de Visser van Fides sociale 
weerbaarheidstraining verzorgt 
op woensdagavond 29 maart van 
20.00 tot ongeveer 21.30 uur een 
interactieve bijeenkomst voor de 
trainers, coaches, ouders en sup-
porters van de club. Tijdens deze 
bijeenkomst kom je onder andere 
het volgende tegen:
- Het belang van positiviteit, 

vertrouwen en verbonden-
heid.

- Tips voor trainers, coaches, 
ouders en supporters.

- Praktijkvoorbeelden, informa-
tie en filmpjes (met inhoud en 
humor).

- Meedenken en meepraten 
door de deelnemers.

- Het verschil dat jij kunt maken!
- De kracht van winnen, de 

kracht van verliezen en de 
kracht van sportiviteit.

Andere belangstellenden dan 
ouders en coaches van HDL zijn 
ook welkom, maar alleen via op-
gave vooraf aan 
voorzitter@hdlhockey.nl.

Hockeyclub HDL presenteert: posi-
tief trainen, coachen en supporteren
HEESWIJK-DINTHER - Iedere vereniging heeft baat bij goede, en-
thousiaste en gepassioneerde trainers, coaches, ouders en suppor-
ters. Mensen die verder kijken dan winnen en verliezen! Trainers en 
coaches die, samen met de ouders en supporters, kunnen bouwen 
aan een team met zelfvertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid 
maken het verschil voor de club, het team, de tegenstander, de indi-
viduele speler, de ouders en supporters.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 23 MAART

Spreekuur Dorpsplein 
Heesch
CC De Pas Heesch

Centrum MAIA: 
Workshop Honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

A capella concert: 
Quatre Vin Rouge
CC Nesterlé Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

HKK De Wojstap: 
Zandwegen in 
Noordoost Brabant
Heemkamer Heeswijk-Dinther

Lezing: Puur en natuurlijk 
eten in de praktijk
Bibliotheek Heesch

VRIJDAG 24 MAART

Keeztoernooi 
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

ZATERDAG 25 MAART

Zonnebloem Nistelrode: 
Muziekmiddag
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Boekenmarkt
Parochiekerk Kerkstraat 2 
Heesch
PAGINA 12

Expositie: 
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek

Kinderproeverij
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Uitwisselingsconcert: 
Muziekvereniging 
De Notenkrakers
De Stuik Vorstenbosch

Finalisten 
Camerettenfestival
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Saturdays
uitgaansavond 40+
Zaal Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 12

ZONDAG 26 MAART

Walking Event 
De Maashorst 2017
De Heische Tip Zeeland

Open Zondag
Nistelrode
PAGINA 11

HBV Open Jeugd Toernooi
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
PAGINA 28

Boekenmarkt
Parochiekerk Kerkstraat 2 
Heesch
PAGINA 12

Koffieconcert Blue Band
CC De Pas Heesch
PAGINA 9

Expositie: 
‘here you are here’
Dorpsstraat 53 Loosbroek

Expositie over 
liturgische kleuren
Heemschuur Heesch
PAGINA 8

Introductie: Witheren Wit
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Voorspeelmiddag 
Harmonie St. Servaes
Muziekfabriek 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

MAANDAG 27 MAART

Annelies Medi Spa
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

Centrum MAIA: 
Tai Chi - Qi Gong
Palmenweg 5 Nistelrode

DINSDAG 28 MAART

Paasworkshop ‘t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

Annelies Medi Spa
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

Spreekuur Dorpsplein 
Heesch
CC De Pas Heesch

Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Maximum Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing Hans Manders: 
Brain under construction
CC De Pas Heesch
PAGINA 6

Kerk 2.0 - hoe verder?
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

WOENSDAG 29 MAART

Annelies Medi Spa 
dubbel toernooi
Tennis vereniging Vorstenbosch

Lezing: Bisschop De Korte
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

Hockeyclub HDL: 
Positief trainen, coachen 
en supporteren
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

DONDERDAG 30 MAART

Annelies Medi Spa
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

Spreekuur Dorpsplein 
Heesch
CC De Pas Heesch

Centrum MAIA: Workshop 
Celzouten & Bloesems
Palmenweg 5 Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: The Danish Girl
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 31 MAART

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

HaDee Kwis
Heeswijk-Dinther

Annelies Medi Spa
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

Centrum MAIA: Reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Wmo Koffie- en 
informatiemiddag
CC De Pas Heesch
PAGINA 13

E-bike Opstapdag
Fietsplus Rini
Nistelrode

ZATERDAG 1 APRIL

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

Start inschrijving: 
Beachvolleybaltoernooi
Nistelrode
PAGINA 31

Annelies Medi Spa
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

Visagie Workshop 
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Ontspanningsmiddag
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

ZONDAG 2 APRIL

Eerste H.Communie
Lambertuskerk Nistelrode

Lentemarkt
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

Annelies Medi Spa
dubbeltoernooi
Tennisvereniging Vorstenbosch

Parochiedag H. Augustinus
Middelrode
PAGINA 6

Benefietconcert 
Soroptimistclub
Dijkstraat 13 Nistelrode

Hollandse Middag
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Concert: Cohda-KREk
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 3 APRIL

Voorlichtingsavond: 
Stichting Gezondheids-
voorlichting Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

DINSDAG 4 APRIL

Paasworkshop ‘t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

Spreekuur Dorpsplein 
Heesch
CC De Pas Heesch

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Maximum Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 5 APRIL

Buurtavond met oude 
filmpjes
Heemkamer Nistelrode

Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

IMeet: Eieren
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 6 APRIL

Walking dinner
De Toren eten en drinken
PAGINA 3

Paasworkshop ‘t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

Spreekuur Dorpsplein 
Heesch
CC De Pas Heesch

Tarot kaartenlegging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Zomertijd
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Elke man en keur 
heeft eigen kleur
Ik heb in mijn jeugd en jonge jaren vaak
stropgedast en vlindergestrikt in allerlei kleuren
en op de dansvloer slow- en quickstepte ik
de Engelse wals met scherpgestreken broek
als pikante prooi voor vele kortgerokte dames.

Met mijn eigenwijze kapsel tjoektjoekte ik,
meestal goedgemutst, door straat en park
en mijn handgebreide sjaal groette iedereen
die met sandaal of hooggehakt mij tegenstreefde.

Ook wist ik hoe bij zon en zachte wind
een mouwloos shirt en opgestroopte korte broek
mijn toch volgroeide bruinend lichaam tooide
in een glitterglans vol open zomervreugd.

Ik ben nooit een vis geweest die altijd zomaar
klak- en stuurloos achter andere vissen zwemt,
maar zoek in pak en parfum steeds een eigen weg
en zelfs onder vindt mijn goed zijn eigen snit.

Zo heeft elke keur zijn eigen kleur
en blijft mijn spiegelbeeld verbaasd.

Ad van Schijndel
11 maart 2017

Knikarmschermen

Een knikarmscherm zorgt voor schaduw terwijl je het gehele terras 
onder het scherm kunt benutten. Bovendien weert dit scherm de zon 
uit je woning. Daarmee blijft de binnentemperatuur in je woning la-
ger en verklein je de kans op verkleuring van de vloer en de meubels.
Knikarmschermen zijn verkrijgbaar in talloze uitvoeringen en kleuren 
en verkrijgbaar tot maar liefst 6,5 meter breed. 

Wij adviseren je graag en desgewenst zorgen wij voor vakkundige 
montage aan huis. Wil je meer weten over de mogelijkheden en welk 
type knikarmschermen wij hebben? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op.

Heb je een terras in de volle zon en ben je op zoek naar het meest geschik-

te zonnescherm? Dan raden wij je een knikarmscherm aan. Zoals de naam al 

aangeeft steunt dit scherm op twee of drie armen met een scharnier in het 

midden. Deze ‘knikken’ als het ware naar buiten als je het scherm uitrolt en 

vormen een stevige draagconstructie.

Buitenzonwering zorgt 
voor een aangename 

temperatuur in je 
woning en een heerlijk 

schaduwrijk terras. 

Er zijn vele soorten 
buitenzonwering, wij 

helpen je graag!

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5 - 5388 GH NISTELRODE
0412-611033
info@hubonistelrode.nl

www.hubo.nl/nistelrode
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MG Service - Nóg sterker in service 
en advies

Bijna twintig jaar geleden begon Mari 
van Grinsven in Nistelrode voor zichzelf 
in professioneel gereedschap met als 
belangrijkste speerpunt service. Inspelen 
op de behoefte en wens van de klant, 
niet bezig zijn met eigen gewin, maar 
met wat de klant echt nodig heeft. Op 
deze unieke wijze werkt hij inmiddels 
al tien jaar onder de naam MG Service 
met een deskundig team gevestigd 
op industrieterrein Kleinwijk aan de 
Canadabaan. 

Naast advies, service en onderhoud van gereedschappen en machines kunt u bij 
MG Service ook terecht voor werkkleding en veiligheidsmiddelen.
Omdat dit binnen MG Service een steeds belangrijkere rol gaat spelen breiden 
ze momenteel de kledingshowroom flink uit, zodat deze maar liefst drie keer 
zo groot wordt! Uiteraard biedt MG Service werkkleding aan in zogeheten 
concepten waarmee u als bedrijf alle medewerkers in één lijn kan kleden, maar 
met de laatste ontwikkelingen kan MG Service ook de zzp’er en de particulier 
prima van dienst zijn. Bedrijfskleding ziet er tegenwoordig per definitie helemaal 
niet meer uit als ‘werkkleding’, maar kan naast praktisch ook juist heel casual en 
modieus zijn.

Deze kleding laat zich dus ook prima dragen als vrijetijds- en outdoorkleding, 
met een zeer hoog draagcomfort voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
Ideaal voor mensen die graag actief bezig zijn, maar er toch netjes en volgens 
de laatste mode bij willen lopen. Het is nu zeker het moment om kennis te 
komen maken, want tijdens de verbouwing biedt MG Service nog een extra 
verbouwingskorting op alle kleding!
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HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29 
Uden
0413 - 28 89 46 
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a 
Heesch
0412 - 47 49 95 
info@haarmodefritz.nl

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar € 12,50
Knippen tot 13 jaar € 16,00

Heren
Wassen en knippen € 19,00

Dames
Knippen € 19,50
Wassen + knippen + kleuren + blowen € 54,50*
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen € 62,50*
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen € 67,50*
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen € 79,50*
permanent all-in € 74,50*

*Toeslag lang haar  € 10,00
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen € 10,00

Haarmode Fritz Heesch voor haar en hem
Onze haren verzorgen we iedere dag om er goed uit te zien. Met regelmaat gaan we naar 
de kapper voor een strakke lijn, een nieuw model, het haar te laten kleuren of krullen. 
Wat is er dan fijner dan naar een goede kapper te gaan, waar de sfeer gemoedelijk is en 
waar tijd en aandacht aan je haren en jou besteed worden? Haarmode Fritz Heesch aan 
’t Dorp 22A is zo’n salon!

Met bijna 34 jaar kapperservaring kan Rina van de Boogaart gerust een kapster met ervaring genoemd 
worden. Een fijn idee als je van model of haarkleur wilt veranderen. Rina wordt bijgestaan door Debbie, 
Sharon en Marijke, allemaal met een dijk aan ervaring en een goede kijk op haren. 

accessoires
Een nieuwe coupe wil soms aangevuld worden met leuke accessoires. Verwen jezelf eens met een tas, 
een sjaal of een kek vestje. Natuurlijk zijn er ook allerlei accessoires te koop voor ín je haar. 
Loop gerust eens binnen bij Haarmode Fritz Heesch en laat je verrassen door de gemoedelijke sfeer en 
de professionele kijk op haren.

Een paar jaar geleden hield Rob 
zich bezig met de boomgaard van 
de Heische Hoeve, maar tegen-
woordig is hij fulltime bezig met 
het distilleren van whisky. “We 

maken een echt streekproduct”, 
zegt de Heeschenaar trots. Het 
graan dat voor de whisky ge-
bruikt wordt, komt uit de Maas-
horst en hetzelfde graan dat naar 

de mouterij wordt gebracht, krijgt 
de Heische Hoeve weer terug. 
Het graan uit de Maashorst wordt 
dus daadwerkelijk verwerkt in de 
whisky. Alleen het tapwater dat 

voor de whisky gebruikt 
wordt, komt niet uit 
de regio, maar de 
Heische Hoeve 
probeert daar 
verandering in 
te brengen. De 
Heische Hoe-
ve is met testen 
bezig om eigen 
wijstwater te ge-
bruiken.

Whisky distilleren
Toen eigenaar Dennis Hurkmans 
whisky wilde produceren, besloot 
Rob zich te verdiepen in het dis-
tilleren van whisky en begon hij 
aan de liquoristenopleiding; een 
studie over alcoholische dranken. 
Op deze opleiding leerde hij om 
kwaliteiten van whisky te her-
kennen en om soorten whisky te 
onderscheiden. “Het is een heel 
puur product. Onze whisky is 
fruitig. Het smakenboeket maakt 
van een whisky een goede whis-
ky. De goede smaken moeten sa-
menkomen”, legt Rob uit. 
Daarnaast zorgt whisky ook voor 
vele geuren. “Je ruikt altijd vanille 
en toffee.”

Smaak
Om de perfecte smaak te creë-
ren, wordt de whisky gedurende 
drie jaar opgeslagen in het vat. In 
dit vat wordt de perfecte smaak 
ontwikkeld. Volgens Rob is de tijd 
die de whisky doorbrengt in het 
vat de enige manier om de beste 
smaak te krijgen. “Tot twaalf jaar 
wordt een whisky alleen maar 

beter. Ook daarna kan 
een whisky nog be-

ter worden, maar 
dat hoeft niet.”

Vrouwen
Bij sterke drank 
wordt er snel ge-

dacht aan man-
nen, maar volgens 

Rob is dat niet hele-
maal waar. “Whisky is 

een trend en steeds meer 
vrouwen drinken whisky”, zegt 
hij. Wie aan whisky denkt, denkt 
wellicht ook aan Schotland en 
haar goede whisky’s. 
Ook daar heeft Rob nog iets op-
merkelijks over te zeggen. “De 
Schotten zeggen dat Nederland-
se whiskyliefhebbers meer ken-
nis hebben over whisky dan de 
Schotten!”

Rob en Dennis zijn samen begon-
nen met het maken van whisky 
en Rob ging zich meer verdiepen 
in het distilleren van alcoholische 
dranken. Toen Rob in de boom-
gaard werkte had hij nooit kunnen 
bedenken dat hij zich fulltime met 
whisky ging bezighouden. “De 
whisky is ons kindje geworden”, 
zegt Rob lachend en besluit: “Ik 
heb kei leuk werk op een mooie 
plek.”

Rob Ulijn, gepassioneerd distillateur Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Marcel van der Steen

Rob Ulijn: fulltime bezig
met distilleren van whisky

De Heische Hoeve beschikt over één van de weinige whiskydistilleerderijen 

van Nederland en daarnaast wordt de whisky geproduceerd met uitsluitend 

gerst uit de Maashorst. “Zoals wij whisky maken, maakt niemand whisky”, 

zegt distillateur Rob Ulijn van de Heische Hoeve.

De goede smaken 
moeten samenkomen
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MEER...MEEST...MITRA
Met een assortiment van méér dan 350 speciaalbieren wordt Mitra met 

recht bierspecialist genoemd. Mocht je jouw favoriete bier niet in je 

Mitra slijterij aantreffen vraag er dan naar bij de slijter.

Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88
5384 MC Heesch
0412-454630
www.mitra.nl Geen 18, geen alcohol

In 2008 verliet Mathijs zijn woon-
plaats Heesch om civiele techniek 
te gaan studeren op de Universi-
teit van Twente in Enschede. De 
studie heeft betrekking op weg- 
en waterbouw, maar ook verkeer. 
“Het kan bijvoorbeeld gaan over 
de aanleg van dijken of wegen”, 
vertelt Mathijs, die zich na zijn 
bachelor vanaf september 2012 
verdiepte in de verkeerstak door 
een master civiele techniek met 
specialisatie in verkeer te vol-
gen. “Ik deed een master met 

techniekvakken zoals wiskunde. 
Omdat ik dat zo leuk vond heb ik 
er een master technische bedrijfs-
kunde bij gedaan. Dat ging voor-
al over productie en logistiek, dus 
dat sloot prima aan bij verkeer. 
Hoe verplaats je nu iets?”, vraagt 
hij zich hardop af. Of Mathijs de 
fileproblemen in Nederland op 
kan lossen? Lachend schudt hij 
zijn hoofd.

silicon Valley
Een van de hoogtepunten uit zijn 
studententijd was zijn buiten-

landstage op de verkeersafde-
ling van de gemeente Palo Alto 
in het Amerikaanse Silicon Valley 
in het najaar van 2014. “Het was 
een heel proces om die stage te 
regelen. Dat heeft wel een jaar 
geduurd”, vertelt Mathijs, die 
zich in Amerika bezighield met 
elektrische fietsen en parkeer-
vergunningen. “Ik heb gekeken 
naar hoe mensen daar meer kun-
nen gaan fietsen. De afstanden 
zijn in Amerika wat groter dan in 
Nederland, dus een elektrische 

fiets kan de oplossing bieden”, 
aldus Mathijs, die op zijn stage-
plaats overal bij werd betrokken 
en mocht meekijken.

In januari 2016 sloot Mathijs een 
van zijn twee masters af en sinds 
vorige maand is hij helemaal 
klaar met studeren. Mathijs, in-
middels verhuisd naar Den Haag, 
deed zijn afstudeeropdracht bij 
ORTEC in Zoetermeer en hier is 
hij na zijn studie blijven hangen. 
“Bij ORTEC maken we software 
waarmee we distributie kunnen 

plannen”, legt de Heeschenaar 
uit. “Ik heb te maken met reken-
regels. Het is echt puzzelen voor 
gevorderden.”

Het leven in de Randstad bevalt 
hem goed. “Ik werk bij een leuk 
bedrijf en iedereen werkt met 
datgene wat hij leuk vindt om te 
doen.” Zo nu en dan keert Ma-
thijs terug naar Heesch en dat 
doet hem altijd goed. Bij Scouting 
Heesch is hij al vanaf zijn zesde lid 
en nog steeds komt Mathijs daar 
graag. 
“Sommige dingen zoals doorzet-
tingsvermogen en creativiteit heb 
ik niet geleerd op de universiteit, 
maar bij de scouting. Niet in de 
stad, maar juist in Heesch bij de 
scouting heb ik geleerd om sa-
men te werken. In Heesch voel ik 
me altijd thuis en de gezelligheid 
zoals hier is ongeëvenaard”, be-
sluit hij.

Techneut Mathijs Waegemakers 
dankt basis aan Scouting Heesch

HEESCH - Mathijs Waegemakers uit Heesch deed drie technische studies en een buitenlandstage in Amerika. Na ruim acht jaar is 

zijn studententijd voorbij en is de campus in Enschede omgewisseld voor de werkvloer in Zoetermeer. Hij leerde veel op de univer-

siteit, maar de basis lag bij Scouting Heesch.

Mathijs Waegemakers woont in Den Haag, maar komt nog steeds graag bij 
de scouting in Heesch. De deur staat hier altijd voor hem open.

Het is echt 
puzzelen voor 
gevorderden

Een van de hoogtepunten 
uit zijn studententijd 

was zijn buitenlandstage

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

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

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

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

Mitra schenkt meer!
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Oud-marinier
Afgelopen februari was Toon 50 
jaar lid van de vereniging voor 
‘Oud- en actief dienende ma-
riniers’. Hij is daarvoor door de 
Commissaris van de Koning ge-
huldigd. Toon vertelt bescheiden: 
“Ik heb alleen mijn dienstplicht 
van 27 maanden vervuld, voor-
namelijk in Doorn en op Texel, 
waar ik hulpinstructeur en storm-
specialist was. 
Na mijn diensttijd ben ik bij de 
vereniging gegaan en contact-
persoon geworden. Deelnemen 
aan schiet- en sportwedstrijden 
zit er de laatste jaren niet meer in, 
maar ik ga nog elk jaar in decem-
ber naar de corpsverjaardag en 
naar algemene vergaderingen.” 

POlitiek
Toon werkte jarenlang bij het 
Ministerie van Volkshuisvesting, 
onder andere als secretaris van de 
Huurcommissies in de Brabantse 
Kantongerechtressorten. In de 
avonduren maakte hij verslagen 
van de raadsvergaderingen van 
de gemeente Nistelrode. Vanwe-
ge zijn kennis en betrokkenheid 
werd hij gevraagd om raadslid 
te worden. Dat is hij uiteindelijk 
28 jaar geweest, waarvan 20 jaar 
wethouder en locoburgemeester. 
Aanvankelijk parttime, later full-
time. In 1979 en 1980, en later in 
1988 en 1989, was hij zelfs waar-
nemend burgemeester. Na de 

herindeling was hij nog vier jaar 
wethouder voor Bernheze. Toon: 
“In die tijd kostte de verkoop van 
het voormalige gemeentehuis van 
Nistelrode me heel wat hoofdbre-
kens.” Hij is nu niet meer politiek 
actief, maar volgt de ontwikkelin-
gen nog op de voet. 

maatschaPPelijk 
betrOkken
Toon is ook maatschappelijk ac-
tief. Dat gold voor de Moluk-
se Gemeenschap en geldt nog 
steeds voor de Stichting Het Zor-
genkind de Nistel en de Stichting 
Ruitersport Nistelrode. Sinds zijn 
pensionering is daar nog meer bij 
gekomen: Ontspanningsvereni-

ging The Winning Mood, Geco-
ordineerd Ouderenwerk Nistel-
rode, Vrienden van Bejaarden, 
het Ouderen Overleg Bernheze, 
de Wmo-raad Bernheze en sinds 
kort de Adviesgroep Sociaal Do-
mein Bernheze. 

Zijn bestuurswerk heeft ook een 
internationaal karakter. Voor de 
stichting Samenwerking Bern-
heze-Kobylin (Polen) is hij pen-
ningmeester en organiseert hij 
hulpkonvooien. Voor het Plat-
form Contact der Continenten 

Oost-Europa reist hij de halve 
wereld af voor bijeenkomsten om 
informatie-uitwisseling te bevor-
deren. Toon: “Niet alleen interes-
sant, maar ook gezellig!” 
Zijn inspanningen zijn beloond 
met de Koninklijke onderschei-
ding ‘Ridder in de orde van 
Oranje Nassau’ (1991) en de ge-
meentelijke ‘Algemene Penning 
van Verdienste’ (2008). Bij die 
laatste grapte toenmalig burge-
meester Heijmans dat de eerste 
slechts een ‘aanmoedigingson-
derscheiding’ was. 

Dat blijkt ook uit zijn nieuwste 
functie, die van schuldhulpma-
tje. Toon: “Het is mooi als men-
sen met wat hulp na een tijdje op 
eigen kracht weer verder kun-
nen. Met sommigen heb ik daar-
na nog regelmatig contact.” 

Op de vraag hoe hij dat allemaal 
doet, antwoordt Toon: “Niet alle 
functies kosten veel tijd. Ik vind 
sociale contacten belangrijk. Met 
mijn familie en vriendin, maar 
ook met andere mensen. En die 
geraniums, die komen later wel!”

NISTELRODE - Toon van Dijk kent alles 
en iedereen in het dorp en het lijkt alsof 
er geen bestuur of vereniging is, waar hij 
niet bij betrokken is. Hij is 82, maar barst 
nog van de energie. 

‘Ik vInd socIale contacten belangrIjk’

Geen tijd voor geraniums!
Groepsfoto van na de huldiging met commissaris van de Koning Wim van de Donk en Marco Kroon Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

• Er altijd verzorgd uitzien!

• Geen uitstel van kappersbezoek meer nodig

• Zo vaak als je wilt

• Vooraf precies weten waar je aan toe bent

• Handig voor het hele gezin

• Schrijf je vandaag nog in

HAARABONNEMENT

Onbeperkt naar de kapper!
Vanaf nu kunt u bij ons een haarabonnement 
afsluiten zodat u er altijd verzorgd uitziet. 

Het uitstellen van uw kappersbezoek is nu niet meer 
nodig! U kunt het hele jaar door onbeperkt naar de 
kapper voor een vast en laag maandtarief. Wij hebben 
verschillende soorten abonnementen; informeer in de 
kapsalon naar de mogelijkheden. Alle abonnementen 
zijn maandelijks opzegbaar. 

heren service-abonnement € 20,- per maand. knippen & drogen.

Toon van Dijk

Winnaar Coiffure Award

‘t Dorp 68  5384 MC  Heesch  T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nl
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Theo Lucius heeft over werk niet te klagen
OVERDAG TRAINEN EN ’S AVONDS IN DE KROEG

Als voormalig profvoetballer 
speelde Theo Lucius bij PSV, FC 
Utrecht, Feyenoord, FC Gronin-
gen, FC Den Bosch, RKC Waal-
wijk en FC Eindhoven. Hij speel-
de in het Nederlands elftal en 
heeft kortom qua voetballen zijn 
sporen verdiend. Die ervaring, 
kennis en kunde zet hij dagelijks 
in bij het trainen van de toe-
komstige profs van PSV. “Ik ben 
assistent-trainer bij de A1 van 
PSV. Dat doe ik samen met Twan 
Schepers en jeugdtrainer Geert 

Brusselers. Twee keer in de week 
komen ook Mark van Bommel en 
Ruud van Nistelrooy. Er zijn erbij 
die nu al een contract als prof-
voetballer hebben. Ze worden 
klaargestoomd om in het 1e van 
PSV te gaan spelen”, legt Lucius 
uit. 

Ondertussen is hij ook doende 
met een trainerscursus. “Ik ben 
bezig met TC2 wat wil zeggen 
dat ik trainingen mag geven aan 
de 2e klasse. Pas als je dat een 

jaar gedaan hebt, mag je TC1 
volgen. Daar streef ik naar”, al-
dus Lucius.

Zelf voetballen is, meldt hij, nog 
steeds het leukste om te doen. 
“Dat zit er op hoog niveau ech-
ter niet meer in. Ik speel nog bij 
Oud PSV, Oud Feyenoord, Oud 
Internationals en af en toe een 
wedstrijd bij VV Heeswijk. Verder 
concentreer ik me nu op jonge ta-
lenten die nog aan het begin van 
hun carrière staan. Het is super-

leuk om die jongens en het team 
beter te laten presteren”, laat 
hij enthousiast weten. Ook ana-
lyseert de voormalig prof sinds 
kort voetbalwedstrijden voor een 
groot landelijk dagblad. “Dat mo-
gen alleen (oud) internationals. 
Ik krijg een wedstrijd toegewe-
zen waarbij ik na afloop een ver-
slag maak en cijfers toeken aan 
spelers. Ik ben altijd eerlijk in mijn 
bevindingen want de punten tel-
len mee voor het klassement van 
de voetballer van het jaar”, doet 
Lucius uit de doeken. Ondanks 
dat hij (bijna alle dagen van de 
week op het veld staat, runt hij 
ook nog een horecagelegenheid. 
De geruchten die onlangs de kop 
opstaken dat de tent gaat sluiten 
verwijst hij naar het rijk der fa-
belen. “Waar dit vandaan komt 
is me een raadsel. Iedereen kan 
ook de komende jaren bij mij ‘in 
d’n Ollie raken’. Ik vind het nog 
steeds hartstikke leuk om dit erbij 
te doen.” Resoluut: “Als dat niet 
zo zou zijn, stopte ik ermee, want 
ik heb het druk genoeg.” Dan la-
chend: “Overdag ga ik trainen en 
’s avonds ben ik in de kroeg.” 

HEESWIJK-DINTHER - Voormalig profvoetballer Theo Lucius verveelt zich niet. Hij is assistent-trainer bij de A1 van 
PSV, gelijktijdig bezig met een trainerscursus om in de toekomst ook oudere talenten klaar te stomen voor het echte 
werk, analist bij een groot landelijk dagblad en runt daarbij nog een plaatselijke horecagelegenheid waar hij, anders 
dan het gerucht dat in zijn woonplaats de ronde doet, echt de stekker niet uittrekt. 

Foto en tekst:  Wendy van Lijssel

Theo Lucius 
staat dagelijks 

op het veld, maar 
is ook geregeld 

in de kroeg 
te vinden

Witheren Wit, klaar voor de zon

In september 2016 is de Abt Tripel met veel succes geïntrodu-
ceerd en in het begin van de lente, op zondag 26 maart, wordt 
Witheren Wit geïntroduceerd. Klaar voor de zon, een heerlijk 
fris witbier van hoge gisting met een zacht bittertje en 4,5% 
alcohol. 
Gebrouwen door onze brouwmeester Constant Keinemans en 
brouwers in opleiding, waar maanden met proefbrouwsels aan 
vooraf gingen. De speciale introductiehandeling is op zondag 26 
maart om 14.00 uur op de Abdij van Berne bij het Proeflokaal. 
Er kan dan worden geproefd tot 18.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER - het vierde berne abdijbier, Witheren Wit, wordt geïntroduceerd door stichting 
berne abdijbier. anderhalf jaar geleden is berne abdijbier met norbertijn blond en Prior dubbel inge-
zegend door abt denis hendrickx op de abdij van berne te heeswijk. daarmee was de introductie van 
berne abdijbier een feit en herleefde het enige nederlandse norbertijnenbier. 

De speciale introductiehandeling is op zondag 26 maart 
om 14.00 uur op de Abdij van Berne bij het Proeflokaal

Ik 
concentreer 
me nu 
op jonge 
talenten

Witheren Wit, klaar voor de zon
het vierde berne abdijbier, Witheren Wit, wordt geïntroduceerd door stichting 

berne abdijbier. anderhalf jaar geleden is berne abdijbier met norbertijn blond en Prior dubbel inge-
zegend door abt denis hendrickx op de abdij van berne te heeswijk. daarmee was de introductie van 
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Tekst en foto: Matthijs van Lierop 

‘Op mijn zestiende had ik al 
veel discotheken gezien’

Roy is opgegroeid in ‘de hei’ 
van Heeswijk-Dinther waar on-
geveer zestig jaar geleden cafe/
zaal Stanserhorn bij zijn opa en 
oma, Huub en Marie van Veghel, 
in de familie kwam. In zijn fami-
lie zaten vooral motorcrossers en 
paardensporters. 
Na een paar jaar op ponyclub de 
Vallianten te hebben rondgehob-
beld was één pk niet meer ge-
noeg en ging hij motorcrossen. 
Eerst solo en daarna in de bak 
van de zijspan. Roy reed, los van 
de clubcross, geen echte wed-
strijden. 

Vanaf zijn dertiende ging hij als 
vaste supporter mee naar alle 
zijspancrosswedstrijden in bin-
nen- en buitenland van Marco 
van Heugten en met medeorga-

nisator van het 24-uurs Solexrace 
Festival Merlin van Heugten. 
“Dat waren leuke weekendjes”, 
zegt Roy, die toen al in discothe-
ken binnenkwam. “Op mijn der-
tiende was ik al 1 meter 86 lang. 
Toen lustte ik nog geen bier en 
koffie”, zegt Roy met een lach. 
Toen zijn vrienden zestien jaar 
werden en voor het eerst uit 
mochten gaan, had Roy al veel 
discotheken gezien.

Horeca en feest zit er van jongs 
af aan in en daarom startte hij in 
2005 samen met zijn compag-
non, Martijn van Grinsven, feest-
café Xanadu. Vanuit dat café 
blies Roy met een paar vrienden 
carnavalsclub De Heikneuters 
nieuw leven in. 

“Mijn opa heeft die club in de 
jaren zestig opgericht”, vertelt 
Roy. Tegenwoordig bestaat de 
vereniging uit zo’n 25 personen 
die samen carnaval vieren in 
café In d’n Ollie. “We zijn alle-
maal liefhebbers van carnaval. 
Lekker ouwehoeren en feest vie-
ren”, zegt Roy, die voorzitter is 
van De Heikneuters. Ook bij De 
Heikneuters organiseert hij een 
hoop, maar dat hoort er volgens 
Roy bij. Na vijftien jaar niet meer 
te hebben gecrosst, toert Roy nu 
weer rond op een Enduro motor. 
Uiteraard staat er ook een solex 
in de schuur.  Verder is Roy te 
vinden op het voetbalveld van 
VV Heeswijk en sinds kort ook 
op de tennisbaan bij tennisver-
eniging De Balledonk. 
Het is duidelijk dat Roy van 

snelheid en gezelligheid houdt. 
Als hij geen snelheid maakt op 
een motor, dan wel op het wa-
ter of in de sneeuw. “Ik ga ook 
graag wakeboarden in Duitsland 
of snowboarden in Oostenrijk. 
Meestal ga ik ieder jaar wel op 

wintersport. Het après-skiën 
vind ik net zo belangrijk als het 
snowboarden”, zegt Roy, die 
in het dagelijks leven werkt als 
zzp’er in de metaalbouw.

Met de 24-uur Solexrace krijgt hij 

het steeds drukker. Hij houdt zich 
bezig met vele zaken zoals het 
muziekprogramma, de promotie 
en de socialmedia-kanalen. Ieder 
jaar steunt de solexrace stichting 
KiKa. 

De overhandiging van de che-
que aan Kika is een kippenvel-
moment, net zoals de start en de 
finish. 
“Als ik al die enthousiaste men-
sen zie, weet ik waar ik het voor 
doe”, besluit hij trots.

HEESWIJK-DINTHER - rOY Van der heijden is 
een man die houdt van snelheid, gezelligheid en 
van dingen aanpakken. Vanaf de eerste editie in 
2007 is hij betrokken bij de organisatie van het 
24-uurs Solexrace Festival en samen met vrienden 
blies hij in hetzelfde jaar carnavalsclub de 
Heikneuters nieuw leven in.

‘De overhandiging 

van de cheque 

aan Kika is een 

kippenvelmoment’

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

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Hoi meiden,

Papa is nu even v
oor 

z’n voeten en ha
ren 

bij Thea en Eline

Kus Wim

Een perfecte huid ook voor mannen
Wat een man van deze tijd nodig heeft is een goed kapsel en een verzorgde huid.

Wist u dat mannen bij ons ook terecht kunnen voor:

- Pedicure
- Manicure
- Reinigen van gezicht
- Anti-aging behandeling
- Harsen
- Kapsels
- Verzorgende producten.

Eline en Thea

Als hij geen snelheid maakt op 
een motor, danwel op het water 

of in de sneeuw
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Stichting Vrienden Cunera/De Bongerd vraagt 
aandacht voor: Grietje met de lange arm!

Stichting Vrienden van 
Cunera/De Bongerd
De stichting heeft als doel het 
welzijn en leven van de bewo-
ners op locatie Cunera/De Bon-
gerd te verhogen door projec-
ten te realiseren die niet betaald 
kunnen worden uit de exploitatie 
van Laverhof. Zo werd er afgelo-
pen jaar een elektrische duofiets 
geschonken en is de stichting 
nu druk bezig met de BeleefTV. 
Maar projecten kosten geld! Blij 
verrast was de stichting dan ook 
met het initiatief van Hans.

Hans van der Mispel
Sinds 1976 is Hans, geboren in 
1958, al werkzaam in de zorg. 
Na jaren gewerkt te hebben als 
manager was het tijd voor iets 
anders. Als activiteitencoach is 
Hans al weer vijf jaar werkzaam 
op de afdeling Elstar/Sterappel. 
Dagelijks komt hij met de motor 
naar het werk. De rit is altijd een 
mooi moment om de dagelijkse 
zaken eens te overdenken. Hans 
had van jongs af aan al de wens 
om een kinderboek te schrijven. 
Het kwam er door de jaren nooit 
van, maar opeens was de tijd rijp. 
Het idee dat al jaren in zijn hoofd 
zat, stond in korte tijd op papier. 
Hans woont zijn hele leven al in 
Cothen, een klein plaatsje aan 
de Kromme Rijn, vlakbij Wijk bij 
Duurstede. De titel van zijn boek 
komt dan ook uit zijn jeugd. Om-
dat zijn moeder hem wilde waar-

schuwen voor het gevaar van het 
water zei ze altijd: “Niet te dicht 
bij het water want dan komt 
Grietje met de lange arm.”Jaren 
heeft Hans zich afgevraagd wie 
Grietje is.

Grietje met de lange arm
In het dorpje Cothen is er begin 
jaren ‘60 sprake van angst. In het 
riviertje De Kromme Rijn huist 
Grietje met de lange arm. Die-
ren aan de rivierkant verdwijnen 
onder water. Winters schaatspret 
eindigt met grote gevolgen. Een 
paar mannen gaan in de nach-
telijke uren met een boot jagen 
op Grietje met fatale afloop. Niet 
iedereen in Cothen is het eens 
met de jacht op Grietje. Voordat 
de jacht kan worden geopend, 
zijn er diverse incidenten voorge-
vallen. De georganiseerde jacht 
heeft een onverwachts einde tot 
gevolg. 
‘Grietje met de lange arm’ is een 
spannend verhaal om te lezen bij 
het kampvuur of stiekem onder 
de dekens. En is voorzien van 
herkenbare illustraties. 

Het boek ‘Grietje met de lange 
arm’ is verkrijgbaar voor €19,99 
bij ’t Winkeltje van Laverhof en 
van ieder verkocht boek gaat er 
€ 2,50 naar de Stichting Vrien-
den Cunera/De Bongerd. 

Alvast bedankt voor je aankoop 
en veel leesplezier!

HEESWIJK-DINTHER - met het schrijven en uitgeven van een kinderboek kwam een wens uit voor hans 

van der mispel, activiteitencoach op laverhof in heeswijk-dinther. hans werkt inmiddels al weer vijf 

jaar op laverhof en in de afgelopen jaren heeft hij gezien dat ook stichting Vrienden van cunera/de 

bongerd wensen uit laat komen. reden voor hem om het boek te koop aan te bieden in ’t Winkeltje 

van laverhof en van ieder boek dat verkocht wordt in ’t Winkeltje doneert hij € 2,50 aan de stichting.

Hans van der Mispel met zijn kinderboek

Mooi voor kinderen verschijnt op 9 april in week 16 

aan alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar!
WIE ZOU JIJ WILLEN INTERVIEWEN?

Wij kunnen je helpen om de vra-
gen te maken en dan gaan we 
samen op pad. Maar jij mag je 
vragen stellen. Wij zorgen dat de 

vragen en antwoorden met de 
foto die we maken in de krant 
komen te staan. Het kan van al-
les zijn en het maakt niet uit of 

iemand oud of jong is. Als het 
maar leuk of interessant is en je 
kunt vertellen waarom jij nu juist 
deze persoon wil interviewen.

Wij kiezen uit alle aanmeldingen 
een paar kinderen voor wie wij 
het gaan proberen te regelen en 
maken er dan graag een mooi 
verhaal over.

Stuur je reactie vóór 29 maart 
naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

Vermeld in je mail:
- je naam, leeftijd, woonplaats 

en telefoonnummer
- met wie je een interview wilt 

doen: een bedrijf of organisa-
tie, of een persoon

- kort, waarom je dat wilt.

BERNHEZE - Wil jij graag jouw idool of iemand die doet wat jij graag zou doen interviewen? benieuwd 
wat je oom, moeder, trainer of jouw sportheld(in) allemaal moet doen om die bijzondere resultaten te 
bereiken? Onze lezers zijn ook benieuwd en jij kan zorgen dat zij te weten komen hoe het zit. de enige 
regel: jij en wie je wil interviewen wonen in bernheze. 

ken jij iemand die iets doet of gepresteerd heeft wat je interessant lijkt vanwege het werk, 
een sport of hobby. bijvoorbeeld een oom die boer is of directeur van een bedrijf. 
Of misschien is je zus wel stagiaire op school. schrijft je neef bij een krant of is je moeder de 
beste trainster bij hockey? Of wil jij keeper worden bij het eerste van de club of tennissen als de 
tenniskampioene van je vereniging?

Wij zijn heel 
benieuwd wie 

jij opgeeft!

Oproep
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