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Toerwielertocht

Prohair ediS

met ook Ladies ride op 8 april

Gedeelte Heesch

eetCaFÉ ‘t Laar
Gedeelte Bernheze

FOLDERS DEZE WEEK

Winnaars horecawedstrijd
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Meer informatie is te vinden op
www.twcdevoorsprong.nl.
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tochten te fietsen.
Op dit moment kent de club zes
fietsgroepen waaronder twee
damesgroepen. Iedere groep
fietst met een eigen afstand en
snelheid zodat een ieder op een
passend niveau kan fietsen.
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TWC De Voorsprong is een actieve club voor en door
leden. iedere activiteit of evenement wordt georganiseerd door een commissie die bestaat uit vrijwilligers
binnen de club. Deze commissies werken uiteraard nauw
samen met het bestuur. Daarnaast zijn er ook tijdelijke
commissies, bijvoorbeeld voor nieuwe clubkleding,
GPS gebruik, jubileum en sleutelavonden.
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toertoChten FietSen
TWC De Voorsprong biedt iedereen met een racefiets de mogelijkheid om in groepsverband
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Hans: “We zijn ooit begonnen
met het organiseren van een
Ladies Ride om het wielrennen
voor vrouwen te promoten en
met als achterliggende gedachte om meer vrouwen geïnteresseerd te maken om zich aan te
sluiten bij onze club.”
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Naast bestuurslid
Hans van Oort bestaat
het bestuur uit
bestuurslid Marc Peters,
voorzitter Theo
Gevers, secretaris
Mari van Nistelrooij en
penningmeester Jeroen
van den Hurk.

mp

Hans van Oort, bestuurslid:
“Gezien wielrennen nu niet de
goedkoopste sport is, denk aan
dure wielerkleding die om de
vijf jaar nieuw aangeschaft moet
worden en de wielrenfietsen zelf
die nogal wat te verduren krijgen, komt de ‘entree’ geheel ten
goede aan Toerwielerclub De
Voorsprong zelf.
We willen het voor iedereen mogelijk maken om zich aan te sluiten bij ons, daarom houden we
de contributie zo laag mogelijk.”

LadieS ride
Om 9.00 uur start de Ladies Ride;
alle sportieve vrouwen met een
racefiets kunnen aansluiten bij
één van de damesgroepen van
TWC De Voorsprong voor een
groepstocht over het 75 kilometer lange parcours. Afhankelijk
van het aantal dames worden er
verschillende snelheidsgroepen
gevormd.

Open huizendag
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We willen
het voor
iedereen
mogelijk
maken om
zich aan te
sluiten bij ons

De route is volledig uitgepijld.
De afstand is naar keuze 75 of
100 kilometer.
Inschrijven kan van 7.30 tot 9.00
uur bij startlocatie café ’t Tunneke, ’t Dorp 148 in Heesch.
NTFu-leden kunnen met hun
pas inschrijven via ‘scan en go’,
zij betalen € 3,-, niet-leden betalen € 4,-.

g

De toerwielerclub uit Heesch,
met ruim 120 leden die voor het
grootste gedeelte afkomstig zijn
uit Heesch, Nistelrode en Oss,
organiseert op zondag 8 april
haar jaarlijkse voorjaarsklassieker
Toch(t) Effe Weg voor wielertoeristen. Het parcours is grotendeels vernieuwd en voert over
mooie landelijke wegen door de
Meierij met halverwege de route
een pauzeplaats.
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HEESCH - Viervoudig olympisch kampioen Leontien van Moorsel is de naamgever en organisator van Leontien
Ladies Ride, een wielerfietsevenement voor vrouwen. De eerste editie van het evenement vond plaats in 2005
in ‘s-Hertogenbosch met maar liefst 5.000 deelneemsters! Maar wat Leontien kan kunnen tourwielerclubs in het
algemeen en TWC De Voorsprong in het bijzonder natuurlijk ook, zij het wel met een iets kleiner aantal deelnemers!
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Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170
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Woensdag 4 april 2018
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HEESCH - Vocalgroup FEMM zingt haar eeste zondagconcert in cc
De Pas op zondag 8 april.
Vocalgroup FEMM bestaat uit
een zestal dames die elkaar hebben gevonden in de muziek en
zang. Ze hebben een gevarieerd
repertoire voor de bezoekers
samengesteld, waarbij ze soms
worden bijgestaan door een pianist of gitarist, maar ook zingen
ze enkele a capella nummers.

Het café gaat open om 10.45 uur
en het concert begint om 11.00 uur.
De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage nadien wordt zeer
gewaardeerd.
De dames van FEMM hopen dat er
veel belangstellenden komen luisteren.

Boek & Babbel april

Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

DE LEKKERSTE
HAPJES!

Bij het schrijven van deze
column ga ik in op het verzoek
om eens iets te schrijven over
onze lekkere hapjes! In augustus
2006 hebben we Bon Fromage
in Heesch overgenomen en een
van de eerste vragen van een
klant was: “Maken jullie ook lekkere hapjes?” En inmiddels,
bijna twaalf jaar later, weten de mensen ons nog steeds te
vinden als zij bijvoorbeeld een feestje, een verjaardag of
wat dan ook te vieren hebben. Niet alleen particulieren,
maar ook veel bedrijven en scholen maken gebruik van
de mogelijkheid om digitaal of via een bestellijst die je in
onze winkels op kunt halen, de hapjes te bestellen. Maar
ook kaas- en tapasplanken worden met regelmaat besteld
en zelfs voor een kaas-bruidstaart draaien we onze hand
niet om. Voor het maken van de hapjes wordt altijd een
selectie gemaakt door de klant, of soms geven ze ons de
opdracht om een mooie schaal samen te stellen. Omdat
we uitsluitend werken met verse producten worden de
hapjes altijd op de dag zelf gemaakt. Dat betekent dat we
soms al vroeg in de ochtend de eitjes aan het vullen zijn of
kruidenkaas aan het maken zijn voor de cervelaatrolletjes.

BERNHEZE – Désirée de rooij, bibliothecaris in de bibliotheek in
heesch, nodigt je weer uit voor de BOEK & BABBEL bijeenkomsten in april, waarbij de bijzondere grens van 50 x BOEK & BABBEL
wordt overschreden!

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

COLUMN
Ton Bens

In een ongedwongen sfeer
neem je kennis van een deel van
de nieuw binnengekomen romans en informatieve boeken in
Heeswijk-Dinther, Nistelrode en
Heesch. Aanmelden voor BOEK
& BABBEL is niet nodig, je kunt
gewoon aan de leestafel aanschuiven.
De reeks bijeenkomsten begint
op maandagmiddag 9 april,
van 14.45 tot 15.30 uur, in de
bibliotheek in Nistelrode. Vervolgens donderdagmiddag 12
april, van 14.45 tot 15.30 uur
in de bieb in Heesch en vrij-

dagmorgen 13 april in vestiging
Heeswijk-Dinther, van 10.30 tot
11.15 uur.
Voor het rooster van 2018: zie
www.mooibernheze.nl.

Daarom is het ook fijn dat de hapjes tijdig worden besteld
zodat we ook voorbereidingen kunnen treffen. En dan is het
zover; de hapjes worden opgehaald! De hapjes presenteren
wij op mooie schalen, verpakt in een doos met uiteraard
ons logo erop! En natuurlijk zijn onze hapjes gemaakt op
de caisses met onze eigen naam erop! Want dat is de beste
reclame die er is.
Deze mond-tot-mond reclame zorgt er voor dat we
continu nieuwe klanten mogen verwelkomen uit diverse
windstreken die op deze wijze kennis maken met onze
hapjes.
Voor meer informatie over onze hapjes kijk op de site
www.bonfromage.nl of vraag een bestellijst in onze winkels
in Heesch en Oss.
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens.

Het is lente.
Uitbre iding bij
Hof van Don
zel

kloosterkapel kunst-, educatie en cultuuragenda
Donderdag 5 april: Lezing door
Liesbeth van Beekveld over levenslessen van oudere mensen,
met muziek door Agnes van de
Loo. Liesbeth heeft de afgelopen twee jaar 100 ouderen geinterviewd met als doel het ‘vangen’ van een levensles. Liesbeth:
“Deze lezing gaat over levende
kennis die overal om ons heen
te zien en te voelen is. Ik geloof
in het besef dat er wijsheid leeft
in ouderen en dat het een taak
is om deze wijsheid in de vorm
van levenslessen, in de wereld te

brengen.” Aanvang 20.00 uur,
kosten € 7,50, contant te betalen
bij binnenkomst in de zaal.
Aanmelden via:
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
0413-366032 of 06-53483923.
Zondagmiddag 8 april: Concert
door Gitarando. Een groep van
dertien mensen spelen en zingen met hun gitaren Engelse- en
Nederlandse liedjes. Gitarando is
een gitaarschool, die zeer divers
is in het lesgeven van jonge kinderen tot senioren 70+. Er is een

tiental enthousiaste docenten/
leidinggevenden, die de lessen
verzorgt. Aanvang 15.00 uur,
kosten € 5,- contant te betalen
bij binnenkomst in de zaal. Aanmelden via:
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586
info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl
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Column hieke Stek
Fioretti-leerlingen winnen
finale landelijke horecawedstrijd
HEESWIJK-DINTHER/VEGHEL - Twee eerste plaatsen, één tweede plaats en voor jouw school de meeste
punten binnenslepen. het zal je maar overkomen! Op dinsdag 27 maart namen drie leerlingen van het
Fioretti college uit Veghel deel aan de landelijke finale van de VShO wedstrijden 2018. Deze jaarlijkse
culinaire wedstrijden vonden dit jaar plaats op de François Vatelschool in Den haag. Voor de VMBO-wedstrijd mochten de zeven beste scholen elk twee koks en één gastheer/gastvrouw afvaardigen.
Dat werden hugo hoefs uit Veghel en Peter haerkens en Miryanne ruijs uit heeswijk-Dinther.

gemeentedichter

Ik draai mijn lichaam,
niet door seizoenen ingekleurd,
om de ander te plezieren,
dit verstoort mijn eigen gevoel.

Ik spreek dan ook liever,
via mijn hart, denken en voelen,
dat doet vreugdevol bevrijden,
in al haar facetten.
Ik leen lichte lucht,
die tussen ons woont,
waar rode dauw vervloeit,
in liefde die glimlacht.

Een culinair hoogstandje

Ik buig de wind van klankmelodieën,
zoen jouw lippen die teder smaken,
naar zon zuivere omhelzingen,
zonder dat het verveelt.
Ik laat mijn geweten ontdooien,
spoel het met hemelwater schoon,
in naaktheid vallen de maskers af,
en dan, dan zie jou in het echt.

V.l.n.r.: Maurice Bissels, Hugo, Peter, Miryanne en Will Hanegraaf

De heren kookten de sterren van
de hemel. De jury, bestaande uit
een zwaar kaliber vakdeskundigen, was onder de indruk. Jeroen
van Brecht van Savarin in Rijswijk, Mike Meijer van Bel Air en
sommelier Allard Sieburgh gaven
Hugo en Peter de meeste punten, waardoor zij eerste werden.
De prestaties van de gastheren
en gastvrouwen in het restaurant werden beoordeeld door
Ruben Dorland, oud-Nederlands
kampioen gastheer, Sermad
Wartan van Hofstede Meerzigt
in Zoetermeer, Joey de Kruijf van

Miryanne
vervulde
haar rol
met verve

Slagerij Meat Story
Profiteer van vrijdag 6 april tot en met
zaterdag 14 april van onze eurotoPPers

eurotoppers per stuk

€ 1,-

• Kippenbout • saucijs • Gehaktbal •
Hamburger • slavink • Filetlapje • schnitzel
• speklapje • Kipfilet • tartaartje

€ 1,-

Zoals een dromerig kind,
blijft hartstocht groeien,
tot zoet geluk,
in hoopvol verlangen.
Miryanne

Central Park in Voorburg en Krishan de Jong van Engelbertha
Hoeve in Rotterdam. De veertienjarige gastvrouw Miryanne
vervulde haar rol met verve en
dat leverde haar, als jongste deelnemer ooit, de tweede prijs op.
Dankzij deze knappe prestaties
behaalde het Fioretti College als
school ook nog eens de meeste punten. Knap werk van deze
jonge talenten! Dit alles is een
felicitatie meer dan waard, ook
voor de begeleidende docenten
Pieter van Boxtel, Maurice Bissels en Will Hanegraaf. Dank aan
oud-leerlingen Teun Horck, Thomas Krachtwijk, Danny Beekman
en Thomy Kleijngeld voor het geven van de vele goede adviezen
aan de finalisten.

Hugo, Peter en Miryanne

€ 1,-

Ik zocht de liefde,
steeds in het rose, zachte violet,
verstrengeld dicht,
vlak naast mij in stil verbond.

€ 1,-

€ 1,-

Bij iedere 10 euro of meer,
stukje leverworst gratis.
Wij staan voor u klaar. Team van Slagerij Meat Story
Raadhuisplaza 8 - 5473 CX Heeswijk-Dinther- 0413-289350

Ik zocht jouw troostende lippen,
liefde dragend, blij begroetend,
wat mijn hart verlangt,
‘k heb je lief, liever dan mijzelf.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

4

gezondheid in BaLanS

ZOrG EN hULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BErNhEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
ThUISZOrG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
hEESch
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
hEESWIJK-DINThEr
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELrODE / VOrSTENBOSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBrOEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Samen lezend leren
BERNHEZE - Lezen is leuk en leerzaam. En samen
met anderen lezen is gezellig. Eerst thee of koffie
drinken en lekker bijpraten. Daarna de boeken op
tafel. Om de beurt wordt er hardop gelezen om zo
de kennis van de Nederlandse taal te verbeteren.
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

De boeken worden in overleg gekozen. Als een bepaald boek je leuk lijkt, dan kun je dat voorstellen.
We lezen dus gewone boeken, maar dan omgezet
in zo begrijpelijk mogelijk Nederlands. Ook worden er soms boeken gelezen die verfilmd zijn. Het
is dan erg leuk om het boek met de film te vergelijken en daarover te discussiëren. Zo hebben we
een tijdje terug ‘Hoe duur was de suiker?’ gelezen.
De Leeskring is bedoeld voor mensen die moeite
hebben met lezen of voor wie Nederlands de tweede taal is. Er is er weer plaats voor nieuwe deelnemers, want sommige leden hebben een baan gekregen of zijn verhuisd.
Wil je meedoen? Neem dan contact op met Arianne van Assouw. Zij begeleidt al vier jaar met veel
enthousiasme de Leeskring. Je kunt haar bereiken

Collecteweek van de
hartstichting van start

via 06-51000599. Mailen kan ook:
assouw001@home.nl. Je kunt ook contact opnemen als je twijfelt en eerst wat meer wilt weten.
Op elke dinsdag van de even weken, van 13.15 tot
14.45 uur komt de Leeskring samen in het pand
van Talent Centraal aan de De La Sallestraat in
Heesch.

Lezing: Gezonde voeding
met Proeverij

30 collectanten in Heesch dragen bij aan een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland

HEESCH - De jaarlijkse collecteweek van de hartstichting vindt van
8 tot en met 14 april plaats. ruim 30 collectanten gaan die week
langs de deuren in heesch om geld op te halen voor een bijdrage
aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in
Nederland. Dankzij giften kunnen meer levens worden gered.
Levens redden met de AED
De Hartstichting geeft met de
collecteopbrengsten 2018 een
stimulans aan de plaatsing en
registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit
initiatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend
netwerk van AED’s in Nederland.
Zo kunnen meer levens worden
gered. Jaarlijks worden 15.000
mensen buiten het ziekenhuis
getroffen door een hartstilstand,
vaak onverwachts. Reanimatie
en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een
landelijk dekkend netwerk van
burgerhulpverleners én AED’s
die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu,
kunnen er jaarlijks naar schatting
2.500 levens gered worden.
hartweek: méér dan huis-aanhuis-collecte
Dit jaar wordt er op drie verschillende manieren gecollecteerd:
langs de deuren met een collectebus met QR-code, vanaf de
bank met de mobiele telefoon
en door sponsoring van een collectant. De QR-code is een goed
alternatief voor mensen die geen
kleingeld in huis hebben. De ge-

ver kan eenvoudig geld overmaken door de QR-code te scannen
met de Mobiel Bankieren App of
Tikkie App op de smartphone.
Daarnaast is het ook mogelijk
om online te doneren via
www.hartstichting.nl.
Over de hartstichting
Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan
concrete oplossingen om ieders
hart zo sterk mogelijk te houden,
zodat iedereen uit het leven kan
halen wat erin zit. Stap voor stap
en op verschillende fronten tegelijk wordt er gewerkt aan een
hartgezonde samenleving.
Dat doet de Hartstichting samen
met medewerkers, patiënten,
vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en
business partners. Haar ambitie
is om hart- en vaatziekten zo
vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed
mogelijk te behandelen. Daartoe
financieert de stichting wetenschappelijk onderzoek, geeft zij
voorlichting en wordt er gewerkt
aan vernieuwing in de zorg en
hulpverlening.
Voor meer informatie kijk op
www.hartstichting.nl.

NISTELRODE - high care 3000 uit Neerloon geeft bij ‘t Bakhuys bij
Van Tilburg Mode een lezing over gezonde voeding met een proeverij erbij. Zo kun je zelf proeven dat gezond ook erg lekker kan zijn!
De lezing en de proeverij zullen op zondag 8 april van 11.00 tot
ongeveer 13.00 uur plaatsvinden. Kijk alvast op de Facebookpagina
van high care 3000 voor de foto’s die gemaakt zijn tijdens de tryout van dit evenement.
Therapeutisch zet High Care
3000 de allernieuwste ontwikkelingen in uit de biofysica, onder
meer op het gebied van licht en
elektromagnetisme. High Care
3000 beschikt over moderne
apparatuur én enthousiaste en
bekwame medewerkers. 8 April

vanaf 11.00 uur ben je van harte
welkom. Meld je aan via
info@highcare.nl of op
www.highcare.nl.
Voor meer informatie kun je op
eerdergenoemd mailadres ook
terecht met je vragen.

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl
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Lekker eten voor Bombo
‘Met € 1,- kan ik een kind al 3 á 4 dagen te eten geven’
kinderen tussen de 4 en 14 jaar
en naast onderwijs, krijgen ze
twee keer per dag te eten”, legt
Maureen uit.
Haar goede werk wordt betaald
met geld via in Nederland door
Stichting Bombo op poten gezette activiteiten, donateurs en
andere geldverstrekkers. Peter
van Mierlo en Jan Verkuijlen zijn
als bestuursleden nauw en actief
betrokken bij de Stichting. Beide
heren dragen graag hun steentje bij want: “stichting Bombo
verricht goed werk. Er zijn geen
tussenpersonen. Alles gaat rechtstreeks naar Maureen die hartstikke transparant is in waar zij
het ingezamelde geld aan besteedt”, melden ze.
Nu Maureen weer even in Nederland is, staat er op vrijdag 20
april een sponsordiner op het
menu waarvoor ook voormalig
Dintherse slager Ton de Laat is
gestrikt om zijn kookkunsten te
laten gelden in de bereiding van
een driegangendiner.

V.l.n.r.: Jan Verkuijlen, Maureen van der Zandt en Peter van Mierlo

Tekst: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Peter van Mierlo en Jan Verkuijlen zijn als bestuursleden actief betrokken bij
Stichting Bombo. Een kleine liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor kansarme kinderen in Nepal
en die in 2012 door de Veghelse Maureen van der Zandt in het leven geroepen werd. Zij woont in
Nepal en is momenteel even in Nederland. Om geld in te zamelen wordt op vrijdag 20 april een driegangensponsordiner gehouden in het Oldtimer museum in Zijtaart. Voor € 50,- inclusief ontvangst met
bubbels, aperitief, driegangenmenu, bijpassende wijn en aangeklede koffie kan aangeschoven worden.
Er is slechts ruimte voor 50 personen en vol=vol!
In 2012 kwam Maureen van der
Zandt voor het eerst in Nepal. Ze
werd geraakt door het grote aantal vaak nog jonge kinderen dat
niet naar school ging, al werkte,
lijm snoof en nauwelijks te eten
had. Toen ze daarbij ook nog verliefd raakte op Aditya, “maar we

noemen hem Ady”, waren er, zo
vertelt ze lachend, meerdere redenen om huis en haard in Nederland op te geven en uiteindelijk te verkassen naar Nepal. Daar
is ze nog steeds gelukkig met genoemde en onder de vlag van de
door haar nog voor vertrek in het

Een driegangen
sponsordiner
in het Oldtimer
museum

leven geroepen Stichting Bombo,
vangt ze kansarme kinderen op.
“Ik heb een educatieprogramma
ontwikkeld voor kinderen uit de
sloppenwijken van Kathmandu.
Samen met enkele leerkrachten
krijgen zij onderwijs op maat met
als doel hen te laten herintegreren in het reguliere onderwijs
daar. Momenteel komen er 50

“We ontvangen iedereen vanaf 18.30 uur met een glaasje,
aansluitend is er een aperitief,
voor,- hoofd- en nagerecht met
bijpassende wijn en tot slot een
kopje koffie/thee met iets lekkers”, vertellen Maureen, Jan
en Peter opgewekt. Wat de pot
schaft, daar doen ze geen uitspraken over. “Niet Nepalees,
maar gangbaar”, wordt verteld.
Het hoeft geen betoog dat de
opbrengsten bestemd zijn voor
Stichting Bombo. Maureen:
“Met € 1,- kan ik een kind al 3 á
4 dagen te eten geven.”

Aanmelden kan via www.bomboforchildren.com/
dineren-voor-bombo.
Informatie via info@bomboforchildren.com.
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parochienieuws

Bernhezefamilieberichten

God weer vinden

Wij hebben afscheid moeten nemen van ons Mam.

En waarom je Hem niet hoeft te zoeken - Zacharias Heyes

Zij had talent voor het leven.

An van Bakel-Broeksteeg
✩ Heesch, 6 mei 1923

† Heesch, 30 maart 2018

Dit boek laat aan de hand van
Bijbelse figuren zien, hoe God
de mens vindt, vaak ook onverwachts, en hoe de mens zich vinden laat.
Een tweede deel gaat over de
vraag welke consequenties daaruit voortkomen, bijvoorbeeld
waar en hoe de mens zich in
deze tijd kan laten vinden.

echtgenote van

Toon van Bakel †
Rosmalen
Vinkel
Heesch
Heesch
Nistelrode
Heesch
Nistelrode
Heesch
Heesch

José en Clemens
Ria en Adri
Harry en Josien, Bets †
Cor en Nell
Will en Rieky
Tonny en Anny
Mieke en Nick
Hans en Ria
Anthony en Manon
Klein- en achterkleinkinderen

Mozartlaan 2, kamer 102,
5384 CG Heesch
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 6 april om 11.00 uur
in de St. Petrus Banden Kerk te Heesch. Aansluitend leggen
we ons mam te ruste bij ons pap op de begraafplaats bij de
kerk.
Indien u zich betrokken voelt,
bent u van harte welkom.

HEESWIJK-DINTHER - God hoef je niet steeds te zoeken. Eerder gaat het om het ontwikkelen van de
innerlijke bereidheid door God gevonden te worden. Om Hem daarna zelf midden tussen de mensen te
vinden. De gedachte dat God steeds weer de mensen zoekt en vindt, kan en mag ons ontspannen. Die
gedachte maakt ons vrij, ook van het traditionele denken dat je tegenover God iets goed zou moeten
maken.

In het derde deel onderzoekt de
auteur wat dit voor de kerk betekent, welke horizon- en grensverbredingen daarin kunnen liggen. Misschien wel een nieuwe
pelgrimsweg voor de kerk van
vandaag.

Zacharias Heyes is benedictijner
monnik van de abdij Münsterschwarzach en werkzaam als
godsdienstleraar en pastor. In
2017 verscheen bij Berne zijn
boek ‘Thuis bij jezelf’.
Lezing
Op zaterdag 14 april verzorgt
Zacharias Heyes een lezing in de
Abdij van Berne naar aanleiding
van zijn nieuwe boek ‘God weer
vinden’ en wordt hij geïnterviewd door Franck Ploum over
zijn visie op de toekomst van de
kerk en het geloof.
Meer informatie op
www.berneboek.com/agenda.

Lezing door Erik Borgman
Naar aanleiding van zijn boek ‘Zielen Winnen’.
Op zoek naar de kerk buiten de gebaande paden.
HEESWIJK-DINTHER - De meest invloedrijke theoloog van de Lage Landen weet als geen ander zijn
inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek. In ‘Zielen Winnen’ maakt Erik Borgman een verrassende reis door zijn eigen leven: langs scharniermomenten die soms ook confronterend waren, maar
zijn betrokkenheid en visioen alleen maar deden groeien en langs teksten en overwegingen die hij de
afgelopen decennia op diverse plekken heeft uitgesproken. Zo is dit boek een persoonlijke tocht door
zijn leven en zijn werk geworden, met vergezichten over kerk, geloof en God die je als lezer nooit meer
wilt vergeten.
Een inspirerend boek van een
gedreven theoloog die altijd op
een verrassende manier naar de
toekomst van leven en geloof
kijkt. Een pleidooi voor een leven vanuit de eigenzinnige vrijheid die ons als mens ten diepste
kenmerkt.
Erik Borgman (1957) is hoogleraar Publieke Theologie aan de
Universiteit van Tilburg en directeur van het Cobbenhage Center. Hij preekt, schrijft columns,
levert bijdragen aan bundels en

symposia. Hij is als leek verbonden aan de Orde van Dominicanen. Rode draad in het werk van
deze gedreven theoloog is de
zoektocht naar de resonans van
God in de samenleving.
Datum: zaterdag 7 april.
Plaats: Abdij van Berne,
Abdijstraat 49 Heeswijk.
Aanvang: 14.00 uur.
Entree: € 15,(inclusief consumptie).
Plaatsen dienen vooraf gereserveerd te worden via
activiteiten@bernemedia.com.

Communieviering
Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

NISTELRODE - Zondag 8 april
om 11.30 uur ontvangen 34
kinderen uit Nistelrode de Eerste Heilige Communie.

naam, Wij zijn gedoopt en Delen met elkaar. Ook was er een
interessante rondleiding door de
kerk.

De afgelopen periode hebben
zij verschillende bijeenkomsten
gevolgd zoals Geroepen bij je

We wensen alle kinderen en ook
hun familie veel plezier op deze
bijzondere dag.

20/04/16 10:25
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Uitbreiding diëtistenpraktijk
Suzanne Bekkers in Nistelrode
NISTELRODE - Eind 2016 startte Suzanne Bekkers met haar eigen diëtistenpraktijk in Sint-Oedenrode.
Ruim een jaar later is het tijd om daar een nieuwe locatie aan toe te voegen en kun je vanaf nu ook in
Nistelrode bij haar terecht.
“Omdat ik zelf uit Nistelrode
kom, merk ik dat ik steeds meer
aanloop krijg van mensen uit
deze regio. Een mooie reden om
te starten op een nieuwe locatie,
zodat ik makkelijker te bereiken
ben en nog meer mensen kan
helpen. Met ingang van april zal
ik iedere vrijdagochtend spreekuur houden bij Wolbert Fysio
aan Laar 53c. Een toplocatie met
samenwerkingen voor de beste
zorg binnen handbereik.”

Aanbiedingen geldig van
5 t/m 11 april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Denk bij een diëtiste ook aan voedingsadviezen bij
diabetes, hoge bloeddruk of vermoeidheidsklachten

ne
Suzan s
er
Bekk

Veel mensen associëren de diëtist vooral met overgewicht en
afvallen, maar denk ook aan
voedingsadviezen bij diabetes,
hoge bloeddruk, maagdarmklachten of vermoeidheidsklachten. Daarnaast ben je bij Suzanne aan het juiste adres wanneer
je fanatiek sport of gewoon éénmalig je voedingspatroon wilt laten analyseren. Andere vragen?
Neem gerust contact op, er zijn
veel mogelijkheden!

Appelfleur nu

Waldcornbollen

4+2
gratis

5,95

6 personen. Gevuld met
appels uit de streek

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Laar 53c - Nistelrode
06-43157785
info@suzannebekkers.nl
www.suzannebekkers.nl.

Nistelrode
0412-611282

Gebraden gehakt

De AVG komt er aan!
Wat is de AVG? De AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze wet treedt 25 mei in werking.
Voor wie is de AVG van belang?
De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Als u gegevens
over klanten of andere personen vastlegt, moet u in een privacyverklaring uitleggen wat u met die gegevens doet. Dat moet volledig en in eenvoudige taal.

100 gr.

H.O.H. gehakt
100 gr.

€ 0,70

€ 1,25
Rundergehakt
100 gr.

€ 0,90

Anita Fransen

In de privacyverklaring staan in ieder geval:
- uw bedrijfsgegevens
- het doel van de gegevensvastlegging
- welke gegevens u verzamelt
- aan wie u de gegevens eventueel doorgeeft
- hoe lang u de gegevens bewaart
- uitleg over cookies en de reden van gebruik (bij gebruik van cookies)
- de door u toegepaste beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens
- het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)
- het recht op intrekking van verleende toestemming
- het recht om een klacht in te dienen.
ACCOUNTANCY
Kortom, voor veel bedrijven er organisaties is er werk aan de winkel.

Fransen

Wordt vervolgd...

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

& ADVI E S

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl - www.faara.nl

MINEOLA’S 5+1 GRATIS
PAPRIKA 500 gram € 0.95
STOOFPEREN (kant en klaar)

500 gram € 2.50

NosTos
radio

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

het gevoel
van toen!

WWW.FINOVION.NL

www.radionostos.nl

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

Verse asperges geschild/ongeschild
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo dinther

KBO Bernheze

inspirerend
actie. Zo krijgt je oude gereedschap een tweede leven en geef
je de mensen in ontwikkelingslanden een toekomst. Wie in
Geffen, Heesch, Nistelrode,
Nuland, Vinkel of Vorstenbosch
woont kan vanaf 19 maart overbodig of verouderd gereedschap
inleveren bij de plaatselijke kerk
van de parochie De Goede Herder. Wanneer materialen te groot
zijn om mee te nemen kunnen
ze bij je thuis worden opgehaald.

Inspirerende
viering
HEESWIJK-DINTHER - Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van KBO-Dinther
op woensdagmiddag 21 maart
ging deken Vincent Blom voor
in een eucharistieviering met
medewerking van Seniorenkoor
Cantando.
Zo kon het gebeuren dat het
op een doordeweekse dag echt
druk was in de St Servatiuskerk
in Dinther. Er waren niet alleen
KBO-leden aanwezig, maar ook
familieleden van leden die afgelopen jaar overleden waren
en met naam genoemd werden.
Voor de aanwezige KBO-leden
is het wellicht een vanzelfsprekendheid het verenigingsjaar te
beginnen met een viering. En
door de familieleden werd met
dankbaarheid gesproken over
de manier waarop de overleden

leden zijn herdacht en dat hen
de gelegenheid werd geboden
daarbij aanwezig te zijn.
Bemoedigd door de mooie en
inspirerende viering gingen de
mensen daarna naar CC Servaes
om voor aanvang van de vergadering een heerlijk kopje koffie
te nuttigen.

HEESCH - Solidariteitswerkplaats Uden en omgeving biedt
praktische ontwikkelingshulp
door het inzamelen, opknappen
en versturen van gereedschap
naar ontwikkelingslanden.
Met gerecycled gereedschap
helpt zij startende ondernemers.
KBO Heesch ondersteunt deze

Voor meer informatie bel of mail;
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Geef het een tweede
leven in de derde wereld!

NISTELRODE - Aanstaande zaterdag 7 april haalt Fanfare Sint Lambertus vanaf 9.00 uur oud ijzer op. Zet alstublieft het oud ijzer klaar,
maar niet aan de weg. Ben je niet thuis dan kun je contact opnemen
via 06-20836850 of 0412-850940.
Door de opbrengst die dit oud
ijzer oplevert, kan de fanfare
onder andere de jeugd uit Nistelrode blijven opleiden tot muzikant. Hierdoor is continuïteit
gewaarborgd en kan de fanfare
onder andere op straat blijven
optreden tijdens dorpsaangelegenheden zoals bij een jubileum
of Koningsdag. Alvast bedankt!

Inschrijfgeld Keeztoernooi naar goed doel
De actie is gestart op 19 maart
omdat dat de feestdag van Sint
Jozef is. Jezus leerde van hem
het beroep van timmerman en
deelde zo met ons de dagelijkse
inspanning en voldoening die je
uit werk kunt halen. Het hebben
van betaalde arbeid betekent niet
alleen dat je een inkomen hebt,
maar dat je je ook erkend voelt
als burger in onze maatschappij.
Met je oude gereedschap bied
je mensen in de Derde Wereld
toegang tot betaald werk en zo
de kans tot zelfontplooiing en de
mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De inzamelingsactie duurt
tot 1 mei, de Dag van de Arbeid.

Gereedschap
over?

Fanfare Sint Lambertus
haalt oud ijzer op

NISTELRODE - Het achtste Keeztoernooi staat weer op de agenda.
Vrijdag 13 april is de eerstvolgende keer dat er gespeeld kan worden en de keer daarop zal 25 mei zijn. De organisatie hoopt op een
drukbezette zaal. Met 23 speeltafels was het zevende Keeztoernooi,
dat plaatsvond op 2 maart, een druk bezochte. Er werd fanatiek,
gezellig en sportief gespeeld en er kan teruggekeken worden op een
zeer geslaagde avond.
“Tijdens de avond zelf werd er
alweer ingeschreven door verschillende teams voor de volgende datum.

vrijdag 13 april
keeztoernooi
Het inschrijfgeld gaat naar een
goed doel, dat weten de deelnemers. De volgende keer sturen we enkele vragen, een enquête over goede doelen, en

kijken we wat er bij de deelnemers leeft. Meer vragen of
nu al inschrijven kan ook via
keezetoernooi@gmail.com”,
besluiten Dorien Romme en
Sandra Elschot.

Informatiemiddag meerdaagse
Seniorenreis en dagtochten
HEESWIJK-DINTHER - In 2017 startte Teddy Thenu stichting Goeie Reis! Deze stichting organiseert
reizen en dagtochten voor senioren die geen aansluiting meer hebben bij een reguliere vakantie. De
stichting organiseert met veel succes korte vakanties en dagjes uit en biedt daarbij zorg en ondersteuning aan.
Teddy is lang werkzaam geweest
op het reisbureau van Rabobank
in Heeswijk-Dinther en daarna heeft zij vijftien jaar in de
ouderenzorg gewerkt waar zij
organiserende en coördinerende
werkzaamheden op zich nam.
“Nu heb ik mijn ervaringen bij
elkaar gebracht; reizen organiseren voor senioren met zorg
en ondersteuning. Het lijkt me
erg leuk om op de plek waar ik
vroeger voor veel mensen een
vakantie mocht regelen, nu vakanties en dagtochten aan te
bieden met zorg, ondersteuning
en persoonlijke aandacht”, vertelt Teddy enthousiast.
Teddy: “Bij de meerdaagse reizen
en dagtochten houden we rekening met de toegankelijkheid en
mogelijke zorg of ondersteuning.
We werken kleinschalig zodat er
ruimte is voor aandacht en persoonlijke wensen. Vakantiegangers worden op het huisadres
opgehaald en na de vakantie

De lente is er weer

weer thuis gebracht. Alle medewerkers van de stichting hebben
ervaring op het gebied van het
begeleiden van senioren. Bij alle
reizen en dagtochten is een gediplomeerd verpleegkundige en/
of gediplomeerd verzorgende
aanwezig.”
De persoonlijke aandacht beperkt zich niet alleen tot de
vakanties van vakantiegasten.
“Vooraf vindt een persoonlijk
gesprek plaats. De reisbescheiden komen we persoonlijk overhandigen, waarbij we duidelijk
uitleggen hoe de vakantie verloopt, ook de laatste aanpassingen worden dan doorgenomen.
Na de vakantie krijgt iedere deelnemer een reisverslag met veel
foto’s zodat deze met vrienden
en familie herinneringen kan ophalen. Op het eind van het jaar
vieren we de verjaardag van de
stichting mét alle vakantiegangers van dat jaar”, doet Teddy
uit de doeken.

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

en ook onze asperges
en aardbeien

Teddy Thenu

Op donderdag 12 april is Goeie
Reis! in CC Servaes voor een informatiemiddag; van 14.30 tot
16.00 uur. Wim Smits is er voor
de muzikale ondersteuning en de
entree, koffie en thee zijn gratis.
Op www.goeie-reis.nl krijgt
u een eerste indruk en een
sfeerimpressie van het aanbod.
Hier kunt u ook een reisbrochure
aanvragen. Bellen kan natuurlijk
ook.

se
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Verse Herges
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s
Dagelijk
aar.
verkrijgb
hild
Ook gesc .
aar
verkrijgb

Hollandse
aardbeien,
appels en
peren.
Diverse
fruitsappen
en jams.

Dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur.
Ook in onze automaat.
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koninklijke uitnodiging voor
oranjefeest heesch
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verkeersexamen

HEESCH – Op donderdag 12 april krijgen de heesche basisscholen koninklijk bezoek. Die dag komen
de Koning en Koningin zelf op de scholen om de heesche kinderen persoonlijk uit te nodigen voor hun
Koningsfeest op vrijdag 27 april. Dan wordt de Oranjeloper op de Misse uitgerold en opent het koninklijk paar samen met fanfare Aurora om 10.30 uur het Oranjefeest.
Na de officiële opening gaat het
feest van start. Kinderen kunnen
naar hartenlust spelen, springen,
spelletjes doen of spullen verkopen. Ondertussen kunnen jong
en oud genieten van een 45 minuten durend concert van het
jeugdorkest en van Con Brio van
Aurora.
Zij spelen de sterren van de hemel met rock, pop, musical en
andere vrolijke muziek, die ook
herkenbaar is voor de kinderen.
Het concert vindt plaats op De
Misse, maar bij slecht wordt er

uitgeweken naar de grote zaal
van CC De Pas.
Het verdere programma van
deze Koningsdag biedt voor jong
en oud allerlei activiteiten, zodat
er met z’n allen een geweldig
feest van gemaakt kan worden.
Vrijwilligers die een handje mee
willen helpen kunnen zich aanmelden via
oranjecomiteheesch@outlook.com.
Koningsdag wordt financieel
mogelijk gemaakt door gemeente Bernheze, CC De Pas, Jumbo,
Vloerenbedrijf van Berkel, Maas

Coating, Van de Wetering Materieel, Kapsalon Jos Wingens,
Schoonheidssalon Thea en Eline
van Dijk en Marvy’s Speelwereld.
Facebook:
Oranjecomité Heesch.

HEESWIJK-DINTHER - Groep 7 is zich op dit moment aan het klaarmaken voor het theoretisch- en praktisch verkeersexamen.
Om het praktijkexamen te mogen fietsen maken kinderen voorafgaand een theorie-examen. Vervolgens zal op vrijdagochtend 6 april
het praktijkexamen plaatsvinden voor de scholen ’t Mozaïek, De Bolderik en ’t Palet. De route die kinderen afleggen zie je hierboven.
Veel succes allemaal!

Stop nooit met spelen
Organiseer jij ook een speelactiviteit?
heel Nederland naar buiten tijdens de Buitenspeeldag

(Marktplaats) website voor
het onderwijs gelanceerd
BERNHEZE/OSS - Een nieuwe Marktplaats speciaal voor het onderwijs; een website die vandaag, op
woensdag 4 april, gelanceerd wordt. Wethouders Van Geffen (Oss) en Glastra van Loon (Bernheze) verrichten de ‘lancering’, omhuld door een interessant programma met onder andere een lezing door Tessa van
Zadelhoff.
Alle scholen, culturele aanbieders en andere geïnteresseerden
zijn uitgenodigd om de lancering
bij te wonen. Het programma
start om 14.00 uur. De nieuwe
(marktplaats) website voor het
onderwijs brengt de scholen
en het culturele aanbod bijeen.
Scholen zien middels deze website alle mogelijkheden op het
gebied van cultuureducatie op
een rij en kunnen dit aanbod zélf
plannen en boeken. Muzelinck
waarborgt de kwaliteit van het
aanbod dat op de website staat.

De website is na 4 april te bezoeken via www.muzelinck.nl/
onderwijs.
Expertisecentrum
Muzelinck fungeert richting het
onderwijs als expertisecentrum
op het gebied van cultuureducatie.
Binnen deze rol begeleidt en adviseert Muzelinck de scholen en
organiseert zij teamtrainingen en
workshops naar behoefte. Ook
coacht Muzelinck de scholen bij
het programma De Cultuurloper.

Daarnaast is Muzelinck heel duidelijk een verbinder tussen de
scholen en de culturele aanbieders met kwaliteit. Muzelinck
heeft een breed cultureel netwerk en kent de behoeften van
de scholen. Deze nieuwe website is een belangrijke ‘tool’ die
deze verbinding vergemakkelijkt
voor alle partijen.

BoBz nistelrode
NISTELRODE - BOBZ heeft de
komende tijd weer verschillende activiteiten, zet ze vast in je
agenda.
BOBZ black light party: Vrijdag
13 april wordt er voor de groepen 7 en 8, van 19.30 tot 22.00
uur, een black light party met DJ
georganiseerd! De entree bedraagt € 1,- en een consumptie
€ 0,80. Het verzoek is om je mobiele telefoon thuis te laten. Als
je je telefoon toch meeneemt,
omdat je bijvoorbeeld alleen
naar huis moet fietsen, kun je je

telefoon bij ons in bewaring geven.
BOBZ open voor scholieren
Voortgezet onderwijs
Zaterdag 23 juni opent BOBZ
haar deuren voor jongens en
meiden die in het eerste of tweede leerjaar van het voorgezet
onderwijs zitten, ook voor hun
vrienden/vriendinnen die niet uit
Nistelrode komen.
Jullie zijn van 20.30 tot 22.30 uur
welkom om te komen chillen in
het dorpshuis. De entree bedraagt

€ 3,-. Hiervoor krijg je twee consumptiebonnen. Legitimatie aan
de hand van je schoolpas.
BOBZ open middag voor iedereen
Zondag 1 juli wordt er een open
middag georganiseerd van 14.00
tot 16.00 uur. Deze middag is
bedoeld om ouders te laten zien
wat BOBZ is.
We hopen dat jullie samen met
jullie kinderen een kijken komen
nemen om de sfeer van een
BOBZ-avond te proeven.

BERNHEZE - Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op om van de bank te komen en in hun buurt speelactiviteiten voor kinderen te organiseren. Op woensdag 13 juni
wordt Nederland één grote speelplek tijdens de Buitenspeeldag.
Na de record-editie van vorig jaar met meer dan 105.000 spelende kinderen, is het de bedoeling dat er dit keer nog meer kinderen buiten gaan spelen. Laat zien wat jij doet op de elfde editie
van de Buitenspeeldag. Meld je speelactiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl.
Jantje Beton en Nickelodeon roepen speeltuinen, buurten, ouders,
scholen, clubs, bedrijven, gemeenten en iedereen die spelen leuk
en belangrijk vindt op om een Buitenspeeldag te organiseren zodat zoveel mogelijk kinderen op 13 juni buitenspelen. Hopelijk
organiseert iedereen een buitengewoon leuk en actief programma
waarbij kinderen een gat in de lucht springen.
Organiseer een Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag is voor veel kinderen dé kans om in hun buurt
gewoon buiten te spelen! Organiseer samen met kinderen een
knikkertoernooi, tover de straat om tot een hindernisbaan, bouw
hutten of ga stoepranden. Van grote tot kleine activiteiten en van
knutselen tot hinkelen. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk!
Meld nu je activiteit aan op jantjebeton.nl/buitenspeeldag en ontvang een gratis ‘Stop nooit met spelen’ spandoek! Alle aangemelde activiteiten komen op de landkaart te staan, zodat kinderen
kunnen zien waar wat te doen is.
Jantje Beton en Nickelodeon
Juist in deze tijd is spelen nog steeds van groot belang. Spelen
is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven,
het is ook nog eens het leukste. Daarom zegt Jantje Beton STOP
NOOIT MET SPELEN! Jantje Beton zet zich al 50 jaar in voor spelen door het creëren van speelplekken en het organiseren van
speelactiviteiten. Ook kindertelevisiezender Nickelodeon vindt
het belangrijk dat kinderen buitenspelen en gaat elk jaar op zwart
tijdens de Buitenspeeldag. Heel Nederland speelt buiten op de
Buitenspeeldag; daar zet jij je toch ook voor in?
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De voetjes van de vloer met
Mustang 66
NISTELRODE – Op zaterdag 28 april komt Mustang 66 weer naar cc Nesterlé! Twee jaar geleden was
de dansavond een groot succes! “Die mogen gerust nog eens terugkomen!”, zeiden veel bezoekers na
afloop. En dat gaat dus gebeuren op 28 april met hun optreden ‘Back to the sixties 2’.
voor de muziek is gebleven. Het
enthousiasme en plezier spat er
nog steeds van af tijdens hun
optreden. Met gemak vullen zij
een avond met covers van Elvis,
Creedence Clearwater Revival,
Cliff Richard, Chuck Berry, The
Shadows, The Rolling Stones en
nog veel meer artiesten met hun
overbekende evergreens!

ACTIVITEITENAGENDA
ZO. 8
APRIL

THEATER: MA – HUGO BORST

(Door: Eric Corton)
AANVANG: 14.30 UUR
Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu
draait ‘meneer Alzheimer’ de rollen om.
Maar hoe zorgt een zoon voor zijn moeder? De tragikomische solovoorstelling
Ma is gebaseerd op het liefdevolle boek
dat Hugo Borst schreef over de aftakelende geest van zijn moeder.

VR. 13
APRIL

MUZIEKTHEATER:
KARIN BLOEMEN

DO. 19
APRIL

THEATERCOLLEGE:
ABDELKADER BENALI, BRAM
BAKER & HANS KOELEMAN

AANVANG: 20.15 UUR
Karin Bloemen brengt met ‘Volle Bloei’ een programma
vol energie en inspiratie, zodat u als publiek na afloop
weer helemaal opgeladen bent en voelt: de bloei van
mijn leven is nu! Vol overgave zet ze al haar talenten in
om dat doel te bereiken. Ja, wie houdt er nou niet van
Bloemen in volle bloei?

Titel: ‘Wat beweegt de hardloper’
AANVANG: 20.15 UUR
Bram Bakker, Abdelkader Benali en Hans Koeleman. Drie
mannen die hardlopen alleen al om het hardlopen zelf.
Ze bieden de theaterbezoeker een negentig minuten
durend en buitengewoon inspirerend literair hardloopspektakel vol woorden, gelardeerd met muziek, beeld en
beweging.

ZO. 22
APRIL

FAMILIE: HET FEESTELIJKE
FIEPBOEK (3+)

AANVANG: 11.00 UUR
Fiep, de buurkat, is vandaag 100 jaar geworden. Dat
gaan Pim en Pom natuurlijk vieren met een feestelijke
voorstelling over jarig zijn en héél oud worden! Vol met
muziek en vrolijke liedjes. En de kinderen doen natuurlijk ook gezellig mee! Maar… hoe doe je dat eigenlijk,
een knal feest geven?

DO. 26
APRIL

MUZIEK: THE BEST OF BRITAN
THE4TH! (Met: Syb van der Ploeg,

Edward Reekers e.a.)
AANVANG: 20.15 UUR
Een avondvullend muziekspektakel met de allergrootste
hits van Engelse bodem. Van The Beatles tot Coldplay
en zo’n beetje alles daar tussenin passeert de revue en
biedt u deze avond een feest van herkenning!

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl

Foto: Ad Ploegmakers

Mustang 66 is een sixties coverband die nummers speelt uit de
jaren ‘50 en ‘60, die iedereen
kent, maar die je niet vaak op de
podia hoort. Liedjes waarop lekker gedanst kan worden of, voor
wie dat liever doet, waar je al luisterend enorm van kunt genieten.

Back tot the sixties
De vier mannen van Mustang
66 waren in de jaren ‘60 pubers
en zijn hun muziekcarrière begonnen met lange haren en hier
en daar misschien zelfs nog een
‘vetkuif’. Inmiddels zijn de kapsels veranderd, maar de liefde

De tribune in de grote zaal is op
die zaterdagavond ingeschoven
zodat er ruimte is om een dansje
of een twist te wagen. Dat betekent ook dat er een maximum zit
aan het aantal bezoekers. Reserveer dus bijtijds als je wilt genieten van deze gezellige, nostalgische avond!
Zaterdag 28 april – 20.30 uur. De
laatste kaartjes à € 10,- zijn nog
verkrijgbaar.

Pubquiz in CC de Pas
HEESCH – ‘Meedoen blijft belangrijker dan winnen’ is het motto van de avond, maar het kan er flink
knallen in het café! het spant er soms om wie er met de eer mag gaan strijken, maar als een paal boven
water staat dat teams meedoen voor de gezelligheid, een avond uit, het testen van de parate kennis en
ontmoeten.
Op vrijdag 6 april is het Café van
CC De Pas weer het strijdtoneel
van de Pubquiz. Inmiddels een
traditie geworden door de uitvoering van de bevlogen quizmasters Wouter en Jens.

groep dan kun je ook met twee
teams inschrijven. Aanmelden
kan via info@de-pas.nl en de
deelname is gratis. De aanvang
is om 20.00 uur en zorg dat je op
tijd aanwezig bent!

Een quiz met wisselende categorieën, met open– en meerkeuzevragen, een finaleronde en
uiteindelijk een winnaar. Teams
bestaan maximaal uit vijf personen en ben je met een grotere

De datum van de volgende Pubquiz is ook al bekend: vrijdag 25
mei, ook weer om 20.00 uur.
Goed je weer te zien in CC De
Pas. De Misse 4, Heesch
0412-461634.

‘uurtje klassiek’ Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - Anne-Mieke Post-Smetsers (sopraan) en Monique van de Ven (piano) geven een
concert in de grote kapel van de Laverhof op zondag 8 april. hun optreden valt binnen de serie ‘Uurtje
Klassiek’. het ‘Uurtje Klassiek’ bestaat nu ruim een jaar en vindt om de week plaats. De concerten zijn
voor de bewoners georganiseerd, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! De toegang
is gratis en het concert begint om 15.00 uur.
Anne-Mieke Post-Smetsers en
Monique van de Ven kennen
elkaar van het Zwijsen College
in Veghel. Monique was daar
leerling en Anne-Mieke lerares
Frans. Toen Anne-Mieke stopte met lesgeven heeft ze haar
levenslange passie, zingen, tot
beroep gemaakt.
Zij geeft nu regelmatig concerten met bijzondere thema’s en
luistert kerkdiensten en andere
vieringen muzikaal op. Daarnaast helpt ze families een afscheidsdienst vorm te geven bij
het verlies van een dierbare en
is ze Buitengewoon Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand.

Monique van de Ven studeerde
piano aan het utrechts Conservatorium. Ze heeft jarenlang
concerten gegeven als kamermusicus. Monique van de Ven

is pianodocente aan de muziekschool van Dokkum. Toen haar
moeder in Laverhof ging wonen
heeft ze de serie ‘uurtje Klassiek’
opgezet.
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Nisserois feestje en iedereen
mag meedoen
NISTELRODE - De eerste berichten komen in de media en op Facebook langs, veel
verenigingen en stichtingen hebben het Pinksterweekend weer vrijgehouden om
zichzelf te laten zien. Stichting Pinksterfeesten Nistelrode is blij met de organisaties
die aansluiten en zal deze in de jaarlijkse evenementenkrant ruim aandacht geven.
Deze Pinksterkrant valt in de week vooraf aan het evenement in de brievenbussen
van Bernheze.

Dance Team Nistelrode

De ondernemers, braderie, artiesten,
pinksterloop enzovoort, komen allemaal
aan bod. En het is na bijna 45 jaar nog
steeds een Nisserois feestje met veel gezelligheid, ook van over de dorpsgrenzen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan braderiekraamhouders en artiesten.
Pinksterfeesten Kapellenfestijn 20 mei
Op zondag 20 mei komen de muzikanten
van vele muziekkapellen naar Nistelrode
voor een groot glas gezelligheid en enthousiasme. De stroom van voorbijtrekkende bezoekers, kunnen niet anders dan
even stilstaan bij de muzikale klanten. Het
resultaat is een veelvuldig toegeworpen
glimlach, zwaaiende handen; wat zorgt
voor een succesformule die nu al enkele jaren op het evenement te vinden is.
Onder de bezielende leiding van muziekkapel de Durzakkers, hofleverancier van
muziek tijdens Pinksterfeesten, maar ook
menig feestje in Nistelrode.
De Durzakkers heeft een groot aantal

kapellen uitgenodigd om tijdens Pinksterfeesten de bezoekers mee te laten genieten van de gezellige muzikale kunsten.
Wil jij erbij zijn en zelf de handen uit de
mouwen steken? Geef je dan op als vrijwilliger, welke tijd en dag dat jou het beste ligt mag je helemaal zelf bepalen! Je
komt dan in een warm bad van vrijwilligers en feest mee terwijl je de organisatie
een hand toesteekt.
Kortom, genieten in de breedste zin van
het woord!
www.pinksterfeestennistelrode.nl.

Lezersvraag
voor gratis kaartjes

BZB

gooit Alle Remmen Los

en DeMooiBernhezeKrant
doet mee!
Wij verloten in samenwerking met het festival ‘Alle Remmen Los’
via de krant 3 x 2 kaarten
voor het festival tijdens Hemelvaartsweekend.
Wanneer jij het juiste antwoord weet op de vraag:

Braderie

Durzakkers

‘Welk jubileum wordt gevierd
met dit festival?’
kun jij twee kaarten winnen. Er zijn 6 kaarten:
2 kaarten voor 9 mei
en 2 kaarten voor 10 mei
en 2 combitickets voor beide dagen,
die verloot worden onder alle goede antwoorden.

Mail je antwoord voor maandag 9 april 9.00 uur
met je voor- en achternaam en je woonplaats naar:
lezersactiealleremmenlos@gmail.com.
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Een van sterkste regionale stijgers is Bernheze
Populairste gemeenten van Nederland kennen een aantal topscoorders
BERNHEZE - De vraag op de woningmarkt breidt zich steeds verder uit. De druk op gemeenten rondom
de grote steden neemt daarmee steeds verder toe. Zo staan de gemeenten Breda, ‘s-Hertogenbosch,
Tilburg en Eindhoven hoog genoteerd in de lijst van de meest populaire gemeenten. Het aantal woningtransacties in Nederland steeg in het afgelopen jaar met 13%. Ook de gemiddelde koopsom nam
met 8% toe.

In tegenstelling tot vorig jaar
kleuren kleinere plaatsen rondom grote steden nu donkerrood.
Dit geldt voor bijvoorbeeld de
Brabantse stedenrij. Daarentegen neemt de druk iets af bij
wat meer ‘geïsoleerde’ steden
zoals Maastricht, Groningen en
Enschede. Grensgemeenten die
Nederland verbinden met het
buitenland scoren ook hoog.
Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD, licht
de resultaten toe: “Het staat
onomstotelijk vast; de druk op
de grote steden is zo hoog dat
dit zich als een olievlek uitbreidt
naar aangrenzende gemeenten.

De Randstad breidt zich uit. Het
aantal transacties loopt voor het
eerst sinds jaren terug. Dit is zorgelijk vooral voor woningzoekenden. Het is hoog tijd dat de
betrokken partijen - overheid,
woningcorporaties,
beleggers,
bouwers en gebiedsontwikkelaars - gezamenlijk investeren in
zorgvuldige ingrepen die de druk
snel en adequaat verlichten. We
moeten er gezamenlijk voor zor-

zwakke gebieden op de woningmarkt in kaart. Een hoge score op de ‘Hittekaart’ kenmerkt
zich door hoge prijzen en of veel
huizenverkopen, maar ook een
sterke (verwachte) huishoudensgroei. Om te voorkomen dat de
omvang van een gemeente te
zwaar telt, wordt er gecorrigeerd
door het marktvolume te delen
door de voorraad koopwoningen. Het Kadaster is de bron voor

We moeten er gezamenlijk voor
zorgen dat wonen voor iedereen
betaalbaar en beschikbaar blijft
gen dat wonen voor iedereen
betaalbaar en beschikbaar blijft.”
Over het onderzoek
In dit jaarlijkse terugkerende onderzoek brengt BPD op basis van
diverse factoren de sterke en

de prijzen en het aantal transacties. Het CBS registreert de omvang van de woningvoorraad en
het onderzoek wordt uitgevoerd
op gemeenteniveau.
Bron: www.bpd.nl.

De sterkste regionale stijgers zijn Gennep, Gemert-Bakel en Bernheze.
De diepste regionale dalers zijn Haaren en Geertruidenberg.

DEELNEMERS OPEN HUIZEN ROUTE OP
ZATERDAG 7 APRIL TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR

Vraagprijs: € 199.000,= kk

Vraagprijs: € 309.000,= kk

Mercuriusplein 64
Berlicum
Woonopp: 113m² Inhoud: 349m³

De Streepen 4 Heeswijk-Dinther
Woonopp: 136m² Inhoud: 549m³
Perc.opp: 242m²

Vraagprijs: € 415.000,= kk

Vraagprijs: € 425.000,= kk

Kastanjelaan 36 Vinkel
Woonopp: 145m² Inhoud: 581m³
Perc.opp: 465m²

Torenstraat 3 Heeswijk-Dinther
Woonopp: 120m² Inhoud: 577m³
Perc.opp: 635m²

Vraagprijs: € 310.000,= kk

Edm. van Dintherstraat 6
Heeswijk-Dinther Woonopp: 120m²
Inhoud: 400m³ Perc.opp: 260m²
Vraagprijs: € 425.000,= kk

Sint Servatiusstraat 8
Heeswijk-Dinther Woonopp: 188m²
Inhoud: 695m³ Perc.opp: 487m²

Vraagprijs: € 339.000,= kk

Lindenlaan 39a
Vinkel Woonopp: 245m²
Inhoud: 616m³ Perc.opp: 716m²

Vraagprijs: € 395.000,= kk

Hoofdstraat 43 Heeswijk-Dinther
Woonopp: 163m² Inhoud: 642m³
Perc.opp: 665m²

Vraagprijs: € 450.000,= kk

Vraagprijs: € 449.000,= kk

Gastenhuis 20 Heeswijk-Dinther
Woonopp: 226m² Inhoud: 935m³
Perc.opp: 692m²

Dorpsstraat 36 Loosbroek
Woonopp: 168m² Inhoud: 675m³
Perc.opp: 4.305m²

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER
(0413) 29 15 23 - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Verkoopplannen?
Bel voor een vrijblijvende
waardebepaling.

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl
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Tips en trics voor de Open Huizendag 2018
bernheze - Het is weer zo ver; de eerste Open Huizen Dag van 2018 staat weer voor
de deur. Op zaterdag 7 april kunnen er van 11.00 tot 15.00 uur veel huizen zonder
afspraak bezichtigd worden. In Bernheze staan op dit moment ruim 285 woningen
en appartementen te koop waarin er dus in een groot aantal, 37 om precies te zijn,
tijdens de Open Huizen Dag een kijkje kan worden genomen. Twee keer per jaar
organiseert de NVM de landelijke NVM Open Huizen Dag. Ruim 29.000 verkopers
deden de laatste keer hieraan mee. Voor zowel de verkoper als de koper een mooie
kans!

Bekijk vooraf je financiële
mogelijkheden
Aandachtspunten verkoper:
• Zorg voor een opgeruimd en
schoon huis. Verwijder zo veel
mogelijk persoonlijke accenten.
• Creëer een prettige woonsfeer.
• Zorg voor een verzorgde tuin.
• Laat het bezoek rustig rondkijken. Volg het bezoek op gepaste afstand.

Stel je doel van de dag

• Leid het bezoek met maximaal
één persoon rond.
• Geef eerlijk antwoord op vragen. Verwijs bij twijfel altijd
naar je makelaar.
• Besef dat veel bezoekers zich
slechts komen oriënteren.
• Verwijs bij interesse en/of een
bod altijd door naar je makelaar.
• Je hebt het recht om mensen

te weigeren. Het is immers
jouw huis.

wensenlijst, zoals aantal slaapkamers, afstand woon-werk-

Aandachtspunten bezoekers
Tijdens je bezoek aan de deelnemende huizen, de deelnemende
huizen vind je op funda, kun je
je vragen stellen aan de eigenaar
van het huis die altijd aanwezig
is. Daarnaast kun je vooraf al wat
voorwerk doen. Heb je al een

Een mooie kans voor zowel
de koper als de verkoper
verkeer, winkels, duurzaamheid
van het huis en scholen? Bekijk
vooraf wat je financiële mogelijkheden zijn, welke huizen in

aanmerking komen qua prijs en
locatie, zodat je niet achteraf teleurgesteld wordt. Stel een maximum aan het aantal te bezoeken
huizen. Stippel een handige route
uit en beperk het bezoek tot een
maximum tijd. Ga gewoon weg
als de eerste indruk niet goed is,
soms hoef je verstandelijk geen
reden te hebben, om te weten
dat je beter kunt gaan.
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bedrijvig
Vorstenbosch
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20 jaar Vorstenbossche biljartkampioenschappen
VORSTENBOSCH – Wat in 1994 begon als een klein toernooi waarbij 40 deelnemers streden om het
kampioenschap biljarten Vorstenbosch, is uitgegroeid naar een evenement wat niet meer weg te denken
is in Vorstenbosch. Jaarlijks strijden minimaal 80 biljarters om het kampioenschap. De grondleggers
van dit evenement waren van mening dat iedereen kampioen moet kunnen worden, of het gemiddelde
nu 0,5 of 3 is.
Dit uitgangspunt wordt nog
steeds uitgedragen. In de loop
van 25 jaar is er gestreden tussen jeugd, vrouwen en mannen.
Diverse jeugdspelers hebben een
doorstart gemaakt naar het volwassenen toernooi en dat werd
soms ook bekroond met het
kampioenschap.

10 spelers in het zonnetje gezet
omdat ze al 25 jaar mee hebben
gedaan.
Natuurlijk hebben ook biljarters
hun grote voorbeelden, onder
andere Ceulemans en Sayginger
hebben op het groene laken laten zien wat biljarten is!

‘Een sportieve, fanatieke en
eerlijke strijd waarbij de emoties
soms hoog oplopen’
Het volwassenen toernooi, met
alleen deelnemers uit Vorstenbosch, heeft 23 verschillende
kampioenen gehad uit 170 deelnemers. Vrijdag 23 maart zijn

Naast het biljarten is er ook altijd
ruimte geweest voor het verzamelen van financiële middelen
voor diverse goede doelen. Een
sportieve, fanatieke en eerlijke

Met support van bedrijven

strijd waarbij de emoties soms
hoog oplopen, samengaand met
gezelligheid in een gemoedelijke
omgeving (De Schaapskooi), typeren dit toernooi!
De organisatie, die in de loop
der jaren ook diverse wisselingen
heeft gehad, bedankt alle deelnemers, sponsoren, vrijwilligers
en oud-leden van de organisatie

De kampioenschappen worden altijd goed bezocht

voor alles wat men de afgelopen
25 jaar heeft gerealiseerd! Tijdens een gezellige feestavond is
dit jubileum gevierd en natuurlijk
werd ook stilgestaan bij alle deelnemers die in de loop der jaren
zijn overleden.
Hoe groot kan een kleine organisatie in een klein dorp zoals

Vorstenbosch zijn! William van
Daal werd als kampioen 2018
gehuldigd en Luuk Somers, Theo
Hurkmans en Harrie van Dommelen werden respectievelijk
tweede, derde en vierde.
Natuurlijk gaat volgend jaar medio april de 26e editie van start.

Schildersbedrijf Dekkers
Schildersbedrijf Dekkers uit Vorstenbosch is een bedrijf met al ruim 30 jaar ervaring op het gebied van
binnen- en buitenschilderwerk, glas– en behangwerkzaamheden.
Na jaren een bedrijf te hebben
gehad met acht tot vijftien medewerkers, is een aantal jaren
geleden bewust gekozen om
als kleiner bedrijf en met minder
personeel verder te gaan zonder
de schilderswinkel.
Het bedrijf werkt nu voorname-

lijk voor particulieren en bedrijven die al jaren klant zijn.

een goed product, wat weinig
geur achterlaat en snel droog is.

TELEFOON (0413) 340 006

Er wordt gewerkt met professionele verfproducten zoals bijvooorbeeld Sigma verf, waarbij
binnen geschilderd wordt met
watergedragen producten zoals
een Sigma S2U nova semigloss;

Voor buiten wordt er meer gewerkt met de traditionele producten zoals Sigma schakelverf
of Sigma S2u gloss of Sigma S2U
allure.

U kunt bij ons terecht voor:

• Glas
• Behang
• Schilderwerk

Vraag tijdig uw offerte aan voor schilderwerk

Er wordt gewerkt met
professionele verfproducten

Schildersbedrijf Dekkers BV
Heuvel 9 - 5476 KG Vorstenbosch
0413-340006
dekkers-schildersbedrijf@home.nl

Pinball Magic International

Inkoop, verkoop en verhuur van:
• Flipperkasten
• Airhockeytafels
• Photoplay automaten
• Videokasten zoals Pacman, Mortal Combat
• Boxbalautomaten
• Voetbaltafels
• Poolbiljarts
Wij zijn er voor bedrijven en particulieren
Bezoek showroom: alleen op afspraak
Pinball Magic International BV

Heuvel 9 - Vorstenbosch - 06-53674644 / 0413-340006
pinballmagic@live.nl - www.pinballmagicinternational.nl

Wie heeft geen mooie herinneringen aan het geluid van flipperkasten? Pinball Magic International uit Vorstenbosch kan er voor
zorgen dat het niet alleen bij herinneringen hoeft te blijven.
Ruim tien jaar geleden is Andre
Dekkers, naast zijn schildersbedrijf, een tweede bedrijf gestart
namelijk Pinball Magic International. Dit bedrijf, uit hobby ontstaan, is inmiddels uitgegroeid
tot een bloeiend bedrijf waarbij
flipperkasten en allerlei andere
speelautomaten worden verkocht of verhuurd, aan bedrijven
en particulieren. Ook gaan er
veel automaten naar het buitenland.
Steeds meer particulieren schaffen zelf een flipperkast, een photoplay, een videokast zoals Pac
Man of een voetbaltafel aan.

Behalve dat je er veel plezier aan
beleeft is de aanschaf van een
(gebruikte) flipper ook een goede investering.
Veel bedrijven huren steeds vaker een flipperkast, airhockeytafel of een andere speelautomaat
voor in de kantine.
Pinball Magic International is
een vertrouwd adres voor de
aanschaf van nieuwe en gebruikte flipperkasten. Bij Pinball
Magic International kunt u ook
terecht voor voetbaltafels, boxbalautomaten of andere speelautomaten.
Er is een ervaren technische
dienst aanwezig voor de reparatie en revisie van uw eigen
speelautomaten. Op de website
staan de items die te koop staan,
www.pinballmagicinternational.nl.

Bezoek onze showroom
op afspraak
Pinball Magic International BV
Heuvel 9, Vorstenbosch
pinballmagic@live.nl
06-53674644 / 0413-340006
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Annelies Medi Spa is sinds 26 jaar actief in Vorstenbosch, waar we ons richten op duurzame verbetering van huid en lichaam, met een specialiteit op healthy-aging. Met een team van 7 huidspecialisten,
een huidtherapeut, cosmetisch arts en masseur bieden we een uniek concept. Ons bedrijf is doordrenkt
met een missie: mensen laten stralen. Letterlijk en figuurlijk. Samen werken we aan een gezonde huid,
lichaam, welbevinden en zelfvertrouwen. Een stukje aandacht voor jezelf, daar waar alles begint.

ant

afw

eg
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De Beauty & Health concept store is vijf dagen per week geopend
voor vrijblijvend advies en producten voor gezondheid en
verzorging. Naast een regionale
functie hebben we nu ook een
landelijke met de distributie van
Éminence Organic Skin Care.
Deze huidverbeterende natuurlijke lijn is uiteraard bij Medi Spa
verkrijgbaar en verdelen we ook
in Nederland en België naar andere beauty instituten onder de
naam A & P Nature Products.

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Soprano Ice

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van definitief ontharen is
aangebroken. Met betere en snellere resultaten
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in
de zomer, zelfs op een gebruinde huid.

voor EEN grati�
D�� advertenti� i� goe�
sel� per persoo�
behandelin� va� d� ok

Als derde poot is hieruit Annelies
Academy ontstaan met lezingen
en workshops voor consumenten en professionals. Op 18 april
komt gastspreker Erik Alexander

Richter de lezing ‘Master Your
Health’ verzorgen. Voor meer
grip op je eigen lijf.
Voel je welkom.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

‘Een stukje aandacht voor jezelf, daar waar alles begint’

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

Annelies, britt en liv

Zie: Mooi voor vrouwen pagina 10
garage van der Pas, ervaar het verschil!
Garage Van der Pas is al meer dan 30 jaar een garagebedrijf in Vorstenbosch dat steeds is blijven groeien. Wij zijn gestart in 1986 met een werkplaats voor reparatie en onderhoud. De verkoop van auto’s was
nog maar een klein deel van het geheel. In 2006 is het bedrijf uitgebreid met een showroom voor ruim
20 auto’s en een buitenterrein voor ruim 15 auto’s.

We zijn een echt familiebedrijf
en gaan samen met ons personeel voor een goede service en
klantvriendelijkheid. Ieder mens
is anders en heeft zijn eigen
wensen voor een auto.
Daarom hebben wij verschillende auto’s in uiteenlopende prijsklassen. Voor ieder wat wils dus.
De tijd van nu vraagt om veel
technisch inzicht en dat wordt
door het volgen van diverse cursussen goed op peil gehouden.

V.l.n.r.: Bram, Sander, Geert, Siebert en Anja

Ons bedrijf is gevestigd aan
Broekkant 1 in Vorstenbosch.
U kunt bij ons terecht voor:
- Aankoop van personenauto’s
en lichte bedrijfswagens

- APK, onderhoud en schadereparaties
- Opslag van uw winterbanden
- Airco-reparatie.
u bent van harte welkom!

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

bedrijvig vorstenbosch 17

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Woensdag 4 april 2018

Vorstenbosch
0413-363645

Ambachtelijke Slagerij
Van den Tillart

Nistelrode
0412-611282

Slagerij Van den Tillart is een ambachtelijk familiebedrijf, dat al bijna 80 jaar bestaat en een begrip is
geworden in Vorstenbosch en omstreken. De slagerij in Vorstenbosch waarvan de derde generatie, Dirk
en Sandra van den Tillart, al jaren voor een (h)eerlijk stukje vlees voor u klaarstaat, heeft er sinds drie
jaar een tweede winkel bij. Deze is gevestigd in Nistelrode en wordt gerund door Bram en Dirk van den
Tillart.

Gebraden gehakt

€ 1,25

100 gr.

H.O.H. gehakt
100 gr.

Onze kracht is vooral het ambacht waarmee wij onze producten maken. Doordat we alles zelf maken, kunnen we ons
onderscheiden en inspelen op de
wensen van onze klanten en horecaklanten.

Rundergehakt

€ 0,70

100 gr.

€ 0,90

Zo leveren we bijvoorbeeld
heerlijke achterham en beenham
voor bij asperges aan een groenteboer hier in de buurt. Lekkere
boerenmetworstjes voor bij de
borrel aan een café in Uden en
verzorgen we het vlees voor diverse restaurants.

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

Tijdens
de
barbecueperiode hebben we verschillende
bbq-pakketten waar u uit kunt
kiezen. Maar ook hebben we
bijvoorbeeld glutenvrij vlees en

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

vleeswaren. De wensen van de
klant staan bij ons hoog in het
vaandel.

U vraagt, wij draaien!
Graag tot ziens in een van onze
winkels!

MINEOLA’S 5+1 GRATIS
PAPRIKA 500 gram € 0.95
STOOFPEREN (kant en klaar)

500 gram € 2.50

Verse asperges geschild/ongeschild
Hoveniersbedrijf Arie Hendriks is

een hoveniersbedrijf dat zich met
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
name bezig houdt met aanleg en
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl
onderhoud van tuinen,
bij particulieren en bedrijven.

Hoveniersbedrijf
Arie Hendriks V.O.F.

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
Wij zoeken een

vakbekwaam hovenier
om ons team te versterken

Functie-eisen:
* afgeronde vakopleiding Hovenier
* beschikken over goede communicatieve eigenschappen
* zelfstandig en in teamverband kunnen werken
* in bezit van VCA
* in het bezit van rijbewijs BE
wij bieden:
* een veelzijdige functie
* een prettige werksfeer
* goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
* salaris volgens cao voor Hoveniersbedrijf
* uren in overleg

Hoveniersbedrijf Arie Hendriks is een
bedrijf dat al 30 jaar gespecialiseerd is in
het aanleggen en onderhouden van tuinen bij particulieren en bedrijven.

interesse in deze functie?
Stuur je CV en motivatie per e-mail naar: info@ariehendriks.nl
Hoveniersbedrijf Arie Hendriks
Oude Veghelsedijk 16

5476 KE Vorstenbosch
06-25 34 25 29

info@ariehendriks.nl
www.ariehendriks.nl

We zijn bezig om de toepassing van groen
in de tuin te promoten. Het gaat vooral
om het creëren van een prettige, gezonde en duurzame leefomgeving, waarbij
men kan genieten van ‘de levende tuin’
(zie foto). Bij een levende tuin worden
veel bloemen en planten bezocht door
allerlei insecten, zoals bijen, hommels en
vlinders. Dit is goed voor de gezondheid,
luchtkwaliteit, hittestress en zorgt voor

minder wateroverlast. De oplossing is
GROEN!
Dit alles kunnen we realiseren met een
tuinontwerp en/of offerte. Wij mogen
regelmatig een offerte maken voor het
onderhoud van de tuin op jaarbasis, wat
meestal resulteert in een jaarcontract.
Wilt u ideeën opdoen?
Kijk dan op www.ariehendriks.nl.
Als u interesse heeft kunt u ons altijd bellen of mailen voor het maken van een afspraak; info@ariehendriks.nl of
06-25342529.
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De ultieme gelegenheid voor een heerlijk avondje uit. De Ketel heeft een uitgebreide menukaart met
de meest heerlijke gerechten, zoals onze unieke spareribs. Bent u klaar met eten? Dan kunt u genieten
van een lekker drankje in ons bruin café, waar het altijd gezellig is met een potje darts, een spelletje of
gewoon gezellig samenzijn.

4

Ook op uw feest mag het aan
niks ontbreken. Daar dragen wij
met ons enthousiast team graag
aan bij. Of het nu gaat om een
verjaardagsfeestje, bruiloft, koffietafel, receptie of zomaar een
gebeurtenis: wij staan voor u

klaar met een buffet, lunch of
geheel verzorgd feest. Ook op
locatie doen we er alles aan om
deze gebeurtenis voor u tot een
unieke herinnering te maken.
Voor meer informatie en onze

mogelijkheden, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Wij zorgen ervoor dat het u aan
niets ontbreekt.
Graag tot ziens bij Bar & Eetcafé
De Ketel.

Theo van der Heijden

Rietdijk 15a - 5476 Vorstenbosch
06-53643572 - 0413-229152
info@heijdenautocenter.nl
www.heijdenautocenter.nl

Kerkstraat 13 Vorstenbosch - 0413-363239
bar_de_ketel@hotmail.com - www.bar-eetcafedeketel.nl

Woensdag en vrijdag
afhaalspareribs
Openingstijden:
woensdag, vrijdag, zaterdag
en zondag vanaf 16.30 uur.

€10,-

Aannemersbedrijf Hans van der Velden

Na ruim 25 jaar ervaring in de bouw is aannemersbedrijf Hans van der Velden inmiddels bijna 10 jaar
geleden opgericht en staat voor kwaliteit, service en vakmanschap. Van voorbereiding tot en met de
oplevering spreken wij alles met u door, zodat u op de hoogte blijft en we samen met u een gewenst
resultaat bereiken.
Wij zijn een erkend leerbedrijf en
delen ons gedegen vakwerk met
leerlingen en met onze klanten.
Onze persoonlijke benadering

geeft korte lijnen en duidelijkheid. Wij zijn heel trots op de
projecten die we mochten maken en de tevreden klanten die

we op de referentielijst hebben
staan. Hierdoor weten we dat
onze werkwijze gewaardeerd
wordt.

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl
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’n ‘Zwerfse’ zaterdag…
Vorstenbosch is een bijzonder dorp. En bovendien een ondernemend dorp. Niet alleen door alle ondernemers, maar ook door de
vele verenigingen en vrijwilligers blijft het dorp groot in bedrijvigheid. Kom je op een ‘zwerfse’ zaterdag door het dorp gereden, dan tref je
ook vele vrijwilligers aan. Zij doen vrijwilligerswerk, maar niet voor niets. Wanneer je even stilstaat bij de mannen, in dit geval, dan blijkt dat
Wim Rijkers, Hein Geenen en zijn maat Cor hier ook bezig zijn met hun zaterdag voor het goede doel in te zetten. Cor doet iedere zaterdag
vrijwilligerswerk waarvoor hij stempels verdiend waarmee hij voor iets leuks kan sparen. Hij geniet zichtbaar. Ook Hein en Wim worden om de
paar minuten aangesproken en dat geeft een hoop dorpse gezelligheid op deze zaterdagmorgen. Heel anders dan slechts een week geleden,
toen zij bij -3 graden en een Siberische oostenwind aan de klus begonnen.

Soms
vrijwilligerswerk
voor het leven

Daar bij die mooie molen. Nu nog in de opbouwende fase, maar de redactie van DeMooiBernhezeKrant belooft terug te komen, wanneer de helling in bloei staat, voor een mooie foto.

Wim Rijkers

Hein Geenen en zijn maat Cor

Binnenkort van binnen en buiten helemaal opgeknapt

En zeg je molen, dan zeg je Jan Smolenaars. Hij kreeg twee weken geleden niemand minder dan de burgemeester op bezoek in de molen. Een bijzondere molen blijkt.

Jan komt langs voor een praatje
met de harde werkers
En als de molenaar mag vertellen over de molen, dan laat hij het liefst de molen ook maar meteen zien.
Zoals iedereen onlangs heeft kunnen lezen in DeMooiBernhezeKrant is het mooi gerestaureerde molenwiel weer op molen Windlust geplaatst. De molen ziet er weer prachtig uit, kan weer draaien en dat
is weer genoeg reden voor de voorbijgaande fietsers en wandelaars om even halt te houden, de mooie
molen te bezichtigen én gezellig een praatje met elkaar te maken. Molenaar Jan is weer in zijn nopjes nu
de molen weer zo mooi draait. Het is dan ook prachtig dat de handen ook flink uit de mouwen gestoken
worden rondom de molen.

Een pareltje, de molen

Jan Smolenaars in zijn geliefde molen

Dat zeg ik…
Vorstenbosch,
een pareltje
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Zonnepanelen op de daken
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Machinaal Timmerbedrijf
van Heertum B.V.
4

Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum B.V. is een traditioneel timmerbedrijf, opgericht in 1970 en
sinds 1979 gevestigd aan de Peelstraat in Vorstenbosch. In onze ruime werkplaatsen maken wij al vele
jaren, samen met onze enthousiaste werknemers, met grote zorg houten kozijnen, ramen en deuren. Wij
staan garant voor goede en degelijke producten, in alle soorten, maten en aantallen.
Ronde, getoogde of schuine kozijnen, een verbouw of aanbouw
voor een woonhuis, nieuwbouw
of renovatie van bijvoorbeeld
100 woningen; wij maken het
graag!
Ons moderne en geautomatiseerde machinepark zorgt voor
de nauwkeurigheid die het maken van onze producten vraagt.
Met daarnaast onze kennis van
het ouderwetse ambacht maken
wij timmerwerk waar we trots op
zijn!

nemers en particulieren! En daar
doen wij het voor!

en deuren kunt u bij ons terecht.
Wij staan u graag te woord.

Al ruim 48 jaar is Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum B.V.
een vertrouwd adres voor aan-

Ook voor een vakkundig advies
of extra informatie op het gebied van houten kozijnen, ramen

Kwaliteit en service, gecombineerd met Brabantse gemoedelijkheid, staan bij ons bovenaan!

Samen met onze
vakkundige
werknemers staan
wij garant voor
goede en degelijke
producten, in alle
soorten, maten
en aantallen.

Peelstraat 2b - 5476 LD Vorstenbosch - 0413-35 09 92
info@van-heertum.nl - www.van-heertum.nl

Complement reclame:
Samen een idee hebben
Bij Complement reclame in Vorstenbosch werken ze klantgericht. Dat wil niet zeggen dat ze alleen maar
klakkeloos maken wat de klant wil, daarmee verras je namelijk niemand. Het zijn vaak kleine voorzetjes
van de klant die door het ontwerpteam worden ingekopt.
Meestal in de hoek waar de opdrachtgever nog niet keek en
daardoor juist origineler dan verwacht. Met klantgericht werken
bedoelen ze dus ook doelgericht.
Vragen als “Wat wil je met deze
campagne bereiken?”, “Voor
wie is de boodschap bestemd?”
en “Wat is het budget waarmee
we mogen werken?” zijn vragen
die in een oriënterend gesprek
vaak gesteld worden.
Bij Complement reclame analyseren ze uw verhaal zodat
ze samen met u een succesvol
project kunnen maken. Projecten als vormgeving van logo’s,
brochures of websites horen tot
de dagelijkse werkzaamheden,
maar ook beletteringsklussen,
drukwerk en groot formaat printing zijn dagelijkse kost voor het
team van Complement reclame.
Samen maken zij uw verhaal
compleet.
Een verhaal dat verrast! Kijk ook
op www.jouwverhaalcompleet.nl.

William Verkuijlen
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geenen gardening:
Wij stralen plezier uit in de tuin

Even kennismaken.
Wij zijn Geenen Gardening,
een hoveniersbedrijf wat
samenwerkt met jongens
die psychisch of verstandelijk
beperkt zijn.

ZOEKTOchT NAAr ENThOUSIASTE, STOErE hErEN

Voor

VACATURE

VORSTENBOSCH – Ze hebben een passie voor elkaar, zorg en tuinieren. Dat opgeteld staat gelijk aan
Geenen Gardening aan de Kerkstraat 24. het hoveniersbedrijf van Judith Spierings en hein Geenen
werkt met jongens en mannen vanaf zestien jaar met een verstandelijke of psychische beperking én met
een pgb of dagbestedingsindicatie via de WLZ. Onder leiding van hein worden de handen uit de mouwen gestoken bij vakkundige bestratingen, tuinaanleg en tuinonderhoud. Er is momenteel nog ruimte
voor enkele enthousiaste, stoere heren uit genoemde doelgroep.
Judith werkte al decennia lang
met veel plezier in de zorg en
met datzelfde enthousiasme was
Hein Geenen al jaren doende als
hovenier toen het stel vier jaar
geleden besloot om samen in
het diepe te springen. “Ik werkte
met mensen die van alles meegemaakt hebben in het leven.
Hein kwam wel eens langs. Voor
de gezelligheid, soms ter ondersteuning van activiteiten zoals
met Kerst en Sinterklaas, maar
ook om af en toe met hen in de
tuin te werken”, blikt Judith terug. Het bleek al snel dat Hein
niet alleen tuinieren in de vingers
had, maar dat hij evengoed in de
zorg had kunnen werken. Daarop ontkiemde, om maar eens in
termen te blijven, het idee en

werd later Geenen Gardening
geboren.
Het hoveniersbedrijf van Judith
en Hein doet alles wat een reguliere hovenier doet en combineert dit door jongens vanaf
zestien jaar met psychische problemen of een verstandelijke beperking een werkplek te bieden.
“Zij ondersteunen mij bij onder
andere tuinonderhoud, zoals
schoffelen, snoeien, maaien,
verticuteren en dat soort zaken.
Daarnaast leggen we compleet
nieuwe tuinen aan en tot slot
doen we ook bestratingen”, vat
Hein samen.
De kracht van Geenen Gardening zit in vakmanschap gecombineerd met de bijzondere

constructie. “Wij stralen plezier
uit in de tuin”, meldt Hein en
vervolgt: “Er wordt altijd met
enthousiasme gewerkt.” Judith
voegt toe: “En als er iemand
niet lekker in zijn vel zit, dan
zien we dat direct, zetten we net
dat stapje extra en ondernemen
we stappen op dusdanige wijze
zodat de medewerker zich snel
weer lekker voelt.”

Ter uitbreiding van het team is Geenen Gardening nog op zoek
naar enkele jongens/mannen vanaf 16 tot 40 jaar,
met psychische problemen of een verstandelijke beperking,
met een persoonsgebonden budget of dagbestedingsindicatie via de
WLZ, die op zoek zijn naar een werkplek.

Aanpakkers
Ben jij:
- een enthousiaste, stoere kerel
- iemand die graag buiten werkt
- niet bang om vies te worden
- iemand die het hovenieren wil leren
… en wil jij leren makkelijker met mensen om te gaan?
Neem contact op via onderstaande gegevens:

Kerkstraat 24, Vorstenbosch
Tel: 06-30230395

www.geenengardening.nl
geenengardening@live.nl

/geenengardening
@geenengardening

‘Bijzonder werk met bijzondere mensen’

Ter uitbreiding van het team is
Geenen Gardening nog op zoek
naar enkele jongens/mannen
vanaf 16 tot 40 jaar uit genoemde doelgroep met een persoonsgebonden budget of dagbestedingsindicatie via de WLZ.
“We zoeken enthousiaste, stoere kerels. Mannen die graag buiten werken, niet bang zijn om
vies te worden en willen leren
hovenieren. Ze leren niet alleen
het vak, maar ook met mensen
omgaan”, brandt het stel enthousiast los.
Zij hebben nog geen dag spijt
van hun bijzondere hoveniersbedrijf. “Het plezier en de vrolijkheid die de jongens ons en
de klanten geven, daar halen
we veel voldoening uit en dat is
precies waar we het voor doen”,
klinkt het resoluut.
Tekst: Wendy van Lijssel

Na

GEENEN GArDENING
Kerkstraat 24 - 5476 KC Vorstenbosch - 06-30230395
geenengardening@live.nl - www.geenengardening.nl.

dierenartsenpraktijk vorstenbosch
Wij zijn een gezellige dierenartsenpraktijk, gelegen in de kom van Vorstenbosch, die zich heeft toegelegd op de behandeling van gezelschapsdieren. Ons enthousiaste team bestaat uit tien mensen, waaronder vier dierenartsen en drie paraveterinairen.
Voor de behandeling van uw
zieke dier beschikken we over de
volgende faciliteiten:
• Röntgenapparatuur
• Echoapparatuur
• Laboratorium voor bloed-,
urine- en ontlastingsonderzoek
• Behandelruimten
• Operatieruimte voorzien van
gasnacrose met bewaking
• Opnameruimte voor verzorging en observatie.
Behalve voor uw zieke dier kunt
u ook bij ons terecht voor preventieve zorg, zoals vaccinaties,
ontworming en bescherming te-

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag: 8.00-12.30 uur.
Maandag tot en met donderdag: 13.30-18.00 uur
en vrijdag 13.30-17.00 uur
gen teken en vlooien.
We vinden persoonlijke aandacht voor u en uw dier belangrijk en proberen samen met u de
juiste keuze(s) te maken voor de

behandeling van uw viervoeter.
Graag heten wij u en uw huisdier hartelijk welkom bij ons op
de praktijk.

Kerkstraat 5A - 5476 KA Vorstenbosch
0413-342423
www.dapvorstenbosch.nl
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Verstegen Elektro
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Verstegen Elektro heeft een duidelijke visie waarbij de klant,
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Verstegen Elektro is een familiebedrijf dat bijna 50 jaar bestaat. In 1969 is het bedrijf opgericht door
Christ en Joke Verstegen en in 2018 heeft Rens Verstegen het gelijknamige bedrijf Verstegen Elektro
overgenomen.
duurzaamheid en de kwaliteit
van het werk hoog in het vaan-
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Verstegen Elektro is actief in de
utiliteitsbouw, woningbouw, industrie en agrarische sector. Wij
installeren in de breedste zin van
het woord. En niet alleen voor
nieuwe installaties, maar ook
bij storingen of onderhoud aan
bestaande installaties staan wij
24 uur per dag voor u klaar.
Verstegen Elektro; net iets meer
in techniek.
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del staan. Vanuit Vorstenbosch
staan wij dan ook met een enthousiast en goed opgeleid
team van 25 medewerkers elke
dag voor u klaar; voor zowel de
zakelijke- als voor particuliere
markt ontzorgen wij u bij iedere
technische installatie.
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Rens Verstegen

P.A.M van Kessel

tevens zijn we op zoek naar
zelfstandig personeel

Aannemersbedrijf P.A.M. van
Kessel werkt in opdracht van zowel bedrijven als particulieren.
Na 35 jaar ervaring is het bedrijf
voortgezet van vader op zoon.
We hebben in de afgelopen 35
jaar menig klant in Bernheze
en omringende regio’s tevreden
weten te stellen.
Onze bouwwerkzaamheden zijn
onder te verdelen in:
• Stallenbouw
• Utiliteitsbouw

‘Het is geweldig dat door middel
van massage veel klachten verholpen
of verlicht kunnen worden,
dat geeft erg veel voldoening’

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

Hondstraat 10, 5476 KT Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

• Betonwerken
• Woningbouw
• Verbouw
• Renovatie & onderhoud
• Metsel- en timmerwerken
Verhuur kraan
Sinds 2017 is Aannemersbedrijf P.A.M. van Kessel in het
bezit van een Spieringskraan
SK477AT4 (38m lengte).
Deze kraan is met machinist te
huur. Voor een offerte bel
06-51183893.

Brakkensedijk 10, Vorstenbosch
0412-611016
patrick@pamvankessel.com.
www.pamvankessel.com.

Brabantmassage
In een rustige omgeving met een verwarmde massagetafel ben je van harte welkom. Of je nu voor je
ontspanning komt, om nieuwe energie op te doen of
om pijnlijke spieren te verlichten, wij bieden je een
professionele massage met aandacht voor jou als
persoon.
Bert van der Linden, sport- en
wellnessmasseur, lid van het Nederlands genootschap sportmassage en eigenaar van Brabantmassage, is tevens enkele dagen
per week werkzaam als masseur
op de Wellnessboot in Mill.
Bij Brabantmassage kun je terecht voor sportmassage, ontspanningsmassage en meer
klachtgerelateerde massages.
Ook voor bedrijven is er een
stoelmassage beschikbaar. Daarmee wordt bereikt dat het aantal nek- en schouderklachten bij
jouw personeel sterk verminderd! Deze massage duurt per
persoon ongeveer 20 minuten
en vindt plaats op jouw locatie.

Deze massage gaat via drukpunten gewoon over de kleren heen.
Bert: “Het is geweldig dat door
middel van massage veel klachten verholpen of verlicht kunnen worden, dat geeft erg veel
voldoening. Speciaal bij mensen
met chronische nek-, schouderen rugklachten heb ik veel goede resultaten geboekt. Ook als
het allemaal even teveel wordt
of alles zit tegen kun je met
een ontspanningsmassage weer
energie opdoen om de dag weer
door te komen.”
Hondstraat 10, Vorstenbosch
06-20480277
www.brabantmassage.nl.
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Kozijnenbesteller.nl
Houten kozijnen bestellen via een webshop? Dat klopt! We hebben er zelfs
bewust voor gekozen om ons bedrijf op
deze manier in te richten.
De consument van nu is erg druk en dat
weten wij. Met een online webshop kunt
u snel en gemakkelijk nieuwe kozijnen in
huis halen, met de service en kwaliteit die
u van een vakbekwame timmerfabrikant
gewend bent. Onze webshop zit namelijk
direct aan onze fabriek verbonden.
Wilt u een kijkje nemen op onze webshop
www.kozijnenbesteller.nl? Daar staan onder meer reacties en reviews van klanten.

Wij scoren hier een 8,8 en daar zijn we
stiekem best wel trots op.
Daarnaast kunt U, indien het ideale kozijn niet direct op de website te vinden is,
contact opnemen met onze klantenservice via 0413-321258.
Alle voordelen op een rij:
• Gefabriceerd in eigen fabriek
• Snelle levering
• 10 jaar garantie
• Meerdere keurmerken
• Breed assortiment
• Eenvoudig bestellen
• Eventueel inclusief glas leverbaar

Ad Donkers
Machinaal Timmerbedrijf

Kozijnen
•Deuren
•Ramen

••
Kozijnen Deuren Ramen
Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf, gevestigd aan de Hondstraat in Vorstenbosch,
vervaardigt al ruim 25 jaar succesvol kozijnen, ramen en deuren. We hebben in een
kwart eeuw niet alleen in de regio, maar ook ver daarbuiten naam gemaakt als vernieuwend familiebedrijf dat streeft naar de beste prijs-kwaliteitverhouding.

‘Wij werken het
liefst duurzaam en
verantwoord’

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

• Ruim 25 jaar ervaring.
• Afspraak is afspraak!

• Kozijnen Deuren Ramen

Dat het bedrijf meegaat met de tijd blijkt
wel uit de online webshop die twee jaar
geleden is gelanceerd, maar ook uit ons
moderne machinepark. Verder zorgt een
geavanceerde en volautomatische spuitkelder van 750 vierkante meter ervoor
dat wij zowel in grondverf, voor,- en aflak
kunnen leveren. Bovendien is het mogelijk om de producten in onze fabriek te
beglazen.

• Perfecte prijs-

kwaliteitverhouding
• Hondstraat
Kozijnen
Deuren
Ramen
•
FSC-certificering:
3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533voor
We blijven in de kern een familiebedrijf
dat vakwerk levert. Het ambacht is inmiddels doorgegeven aan de volgende
generatie; de zonen Ruud en Noud zitten
inmiddels ook in het bedrijf.

verantwoord bosbeheer
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl
• Kozijnen
Deuren Ramen
• Duurzaam karakter
Daarmee
we een mooie
toekomst
Hondstraat
3 gaan
- 5476
KT Vorstenbosch
- 0413-343533
Wij werken het liefst duurzaam en ver- tegemoet waarin we blijven leveren aan
antwoord. Zo wordt het zaagsel gebruikt
aannemers, zzp’ers, timmermannen- en
info@addonkers.nl
www.addonkers.nl
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
voor de verwarming van onze werkplaats
en recentelijk zijn er zonnepanelen op het
dak van de fabriek geïnstalleerd.

particulieren. Iedereen is welkom bij Ad
Donkers Machinaal Timmerbedrijf B.V.,
die koffie staat altijd klaar.

info@addonkers.nl - www.addonkers.nl
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van den akker aqua Service; Waterbehandeling,
beregening, pompen, hogedrukreinigers
‘WIJ DOEN ALLES OP GEBIED VAN WATEr’
vraag van de klant zetten we de
mogelijkheden op een rijtje en
wordt zo in goed overleg met
de klant bepaald wat we gaan
doen”, legt Fred uit.
Zoals gemeld is Van den Akker
Aqua Service actief voor bedrijven, particulieren, de industrie
maar ook de agrarische sector.
“Daar zorgen we onder andere
voor een goede inrichting van
de waterhuishouding in kippen-,
varkens- of koeienstallen. Daar
installeren we complete drinkwaterinstallaties. We zuiveren het

’WE HELpEN iEDErEEN
GrAAG VOOrUiT MET GOED
ADViEs EN iNFOrMATiE’

Fred van den Akker

Tekst en foto:Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Informatie, advies en een passende oplossing inzake al het denkbare op gebied
van waterbehandeling. In goed overleg, op maat gesneden en gemaakt met kwalitatief hoogwaardige
producten door ervaren professionals. Dat is wat Van den Akker Aqua Service, gelegen aan de Morgenstond 33 in heeswijk-Dinther, doet.
Hij had al jarenlang ervaring en
kennis opgedaan in die branche
toen Fred van den Akker circa zestien jaar geleden Van den
Akker Aqua Service startte. Dat
deed hij om te beginnen vanuit
zijn garage thuis. Daar groeide hij
echter al snel uit. Vervolgens begon hij in een klein bedrijfspand
op ’t Retsel. Ook hier groeide hij
uit zijn jasje, waarna nieuwbouw
aan de Morgenstond volgde. Van
den Akker Aqua Service is een
specialist op gebied van waterbehandeling, beregening, pompen
en hogedrukreinigers voor grote

en kleine bedrijven, particulieren
en de industrie.
“Wij doen alles op gebied van
water”, vertelt directeur Fred
van den Akker. Hij vervolgt: “Wij
ontwerpen en installeren onder
andere
beregeningssystemen
voor tuin(en) en (sport)park(en).
Hij vervolgt: “Maakt niet uit hoe
groot of klein. We zorgen dat het
in elk hoekje nat wordt en doen
dat zo dat ijzerhoudend water
door ons gezuiverd wordt zodat
muren en paden niet bruin worden.” Van den Akker legt uit: “Er

zijn ontzettend veel mogelijkheden toegespitst op oppervlak.
Zo is er bijvoorbeeld een pop-up
sproeier voor het beregenen van
kleinere oppervlaktes zoals borders en groenstroken. Die kan
zowel op de buitenkraan als op
de pomp. Dat geldt ook voor diverse druppelaars en nevelaars.
Het is slechts één voorbeeld.
Een andere geeft afgepast water op specifieke plaatsen zoals
bloembakken en potten. Het is
ondoenlijk om elk systeem uit de
doeken te doen want er is veel
op dat gebied. Afgestemd op de

samen
Ondernemend
bernheze

opgepompte water tot drinkwater en monteren (drink)water- en
hogedrukleidingen voor hogedrukreinigers. Ook die hebben
we in talloze uitvoeringen met
divers prestatievermogen. Ze zijn
allemaal gemakkelijk te bedienen
en verwijderen vuil in een mum
van tijd. Niet alleen in stallen,
maar ook voor auto’s en boten
en van paadjes en tuinmuren tot
gevels en terrassen. Je hebt ze
voor koud water, maar er zijn ook
warmwater
hogedrukreinigers
voor bijvoorbeeld het reinigen
van zwembaden, die ook nog
eens gelijktijdig desinfecteren.
Tot slot is Van den Akker Aqua
Service een deskundige op gebied van pompen. “Geschikt
voor schoon tot ontzettend smerig water, van vijver tot riool en
van bouw tot industrie”, vat Van
den Akker het samen. Iedere

specifieke situatie heeft iets anders nodig is en daar zijn diverse
mogelijkheden voor. Ook in deze
geldt dat erover in gesprek gegaan wordt.
Samengevat is Van den Akker
Aqua Service hét adres en dé
specialist als het over waterwerkzaamheden gaat. Een statement
wat bevestigd wordt door de
doorlopend klinkende winkelbel
en telefoon. Van den Akker: “We
worden vaak benaderd met specifieke vragen.” Opgewekt: “We
helpen iedereen graag vooruit
met goed advies en informatie”,
om lachend te besluiten: “Maar
we maken het nóg liever.”
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van
8.00 tot 12.00 uur.

De Morgenstond 33
5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218
06-53708630
www.vandenakkeraquaservice.nl
info@waterpomp.eu.
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PraktiSChe inForMatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
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nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd
Op 29 maart zijn de leden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De gemeenteraad ziet er als volgt uit:

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

SP: Jan Prinsen, burgemeester, Cor van Erp en Rein van Moorselaar

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

cDA: Erik van der Wijst, Edwin Daandels, Erwin van Kessel, Peter van
Boekel, Ezra Leeger en Mart Smits

Progressief Bernheze: Ellen Neelen, burgemeester en Jesse Jansen

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

Lokaal: Gerjo van Kessel, Bas van der Heijden, burgemeester, Rien
Wijdeven, Frans van de Ven en Jan Bouwman

5 april 2018
Duurzaam wonen thematour
Nistelrode
19.00 uur

aangepaste
openingstijden
het gemeentehuis is op de
volgende dagen gesloten
27 april 2018
Koningsdag
10 mei 2018
Hemelvaartsdag
11 mei 2018
Collectieve vrije dag

D66: Luuk Verstegen, burgemeester, Mathieu Bosch en Annemieke Boellaard

Politieke Partij Blanco: Ad Donkers en Marko Konings

Als de coalitie bekend is, kan de samenstelling van de raad nog veranderen, omdat sommige raadsleden wethouder kunnen worden.
Informatie: Met vragen over de gemeenteraad kunt u terecht bij de
griffie, telefoon 14 0412, e-mail griffie@bernheze.org.

verbouwing publiekshal

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

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

Doe gft-afval niet bij restafval
maar in de gft-container;
goedkoper en beter
voor het milieu

VVD: Rico van Duijnhoven en Jack van der Dussen

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

In april vinden verbouwingswerkzaamheden plaats in de publiekshal
in het gemeentehuis. Om u in de toekomst nog beter van dienst te
kunnen zijn. Onze dienstverlening gaat gewoon door, maar u kunt bij
uw bezoek wat hinder ondervinden van de werkzaamheden. Alvast
onze excuses daarvoor.

uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan

het bijhouden van de persoonsgegevens van deze personen
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben.
Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de
gemeentepagina’s in deze krant
en op
www.officielebekendmakingen.nl.
- K.J. Owczarek,
geboren 30-08-1992
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- Z.G. Majrowska,
geboren 30-08-1992
- A.G. Wasilik,
geboren 03-08-1984
- L. Kaleta,
geboren 12-07-2010
- W.K. Smolen,
geboren 24-07-1977
Heeft u informatie over de feitelijke verblijfplaats van deze personen of heeft u vragen, neem
dan contact op met de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
K.A.M.A. van de Steeg-Pennings, Veldstraat 42, 5473 AJ
Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan
van het maken van een uitweg
naar Veldstraat 42 in Heeswijk-Dinther. De melding is op
27 maart 2018 geaccepteerd.
Verzenddatum: 27 maart 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Kampvuur
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 29 maart
2018 besloten een kampvuurontheffing te verlenen aan:
- mevrouw V. Ouahmar-van
Dalen, Parkietendonk 23,
5467 DS Veghel op Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther
van 30 maart 2018 tot en met
31 december 2018
- de heer A.M.G. van den Heuvel, De Geerden 10, 5388 RL
Nistlerode op Achter de Berg

14-16 in Nistelrode van 1 april
2018 tot en met 31 december
2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Oranjecomité Heeswijk-Dinther voor het organiseren van diverse activiteiten
voor Koningsdag op 27 april
2018 van 9.00 tot 17.00 uur
op Plein 1969 e.o., 5473 CA
Heeswijk-Dinther. Plein 1969
is afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn verzonden
op 29 maart 2018.
- Stichting Centrum Management voor het organiseren
van een Lentemarkt op 8 april
2018 van 12.00 uur tot 18.00
uur op het Centrumplein aan
’t Dorp in Heesch. ’t Dorp is
afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetgangers
vanaf de Schoonstraat tot aan
’t Dorp 62, 5384 MC Heesch.
De beschikkingen zijn verzonden op 3 april 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Verleende terrasvergunning
- aan Patatterie ‘t Rul is een
vergunning verleend om terrasmeubilair te plaatsen op
het voor publiek toegankelijke (verharde) gedeelte van
de weg, gelegen bij Akkerveld
1a, 5384 DX Heesch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Vaststelling Wegsleepverordening gemeente
Bernheze 2018
De gemeenteraad heeft in de
raadsvergadering van 15 maart
2018 de Wegsleepverordening
gemeente Bernheze 2018 en de
bijbehorende Tarievenlijst vastgesteld. Deze verordening treedt
in werking op de dag na deze
publicatie (5 april 2018). In deze
verordening staan regels ten behoeve van het wegslepen van
voertuigen. De Buitengewone
opsporingsambtenaren van de
gemeente Bernheze zijn namens
het college belast met de uitvoering van deze verordening. Zij
kunnen dus opdracht geven om
voertuigen te laten wegslepen.
Het wegslepen zal plaatsvinden
door een door de gemeente ingeschakeld bergingsbedrijf.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten
- een
gehandicaptenparkeerplaats in in stellen nabij Balledonk 33 te Heeswijk-Dinther
- ten behoeve van de herinrichting van ‘t Dorp de blauwe zone
in het centrum van Heesch
tijdelijk te wijzigen.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Weijen 40a
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uitbreiden woning en bouw
garage
Datum ontvangst: 26-03-2018
- Korenstraat 11
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (kamergewijze verhuur)
Datum ontvangst: 28-03-2018
heesch
- Narcislaan 25
Verbouw woonhuis en bouw
berging
Datum ontvangst: 27-03-2018
heeswijk-Dinther
- Graaf Wernerstraat 16
Plaatsen duivenhok
Datum ontvangst: 28-03-2018
- Mgr. van Oorschotstraat 21
Aanbouw woning
Datum ontvangst: 28-03-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Verzenddatum: 27-03-2018
- De Morgenstond 11a
Wijzigen brandcompartimentenindeling
Verzenddatum: 27-03-2018
- Plan Rodenburg kavel KB01
t/m KB09
Oprichten 9 woningen
Verzenddatum: 28-03-2018
- Plan Rodenburg kavel KD02
Oprichten woning
Verzenddatum: 29-03-2018
- Schanseweg 1
Oprichten woning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 29-03-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Loo 49
Bouw woning met schuur/stal
Verzenddatum: 26-03-2018
- Weijen 49
Verbouw woonhuis en bijgebouw
Verzenddatum: 29-03-2018
- Donzel 21a
Oprichten woning
Verzenddatum: 29-03-2018
- Kloosterhof ong.
Verbouw pand tot woning
Verzenddatum: 27-03-2018
- Korenstraat 6
Wijzigen voorgevel en vervangen dak
Verzenddatum: 27-03-2018
heeswijk-Dinther
- Veldstraat 42
Bouw woning

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.

Uitgebreide procedure

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Loosbroek
- Achterdonksestraat 15
uitbreiden varkenshouderij,
bouwen stallen, veranderen
milieu en handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 03-04-2018
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum
van dit besluit bezwaar indienen
bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze.
Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft
geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep
indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus

90125, 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 besluit beroep
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Het beroep
heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend

bezwaar- of beroepschrift, de
voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam
en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het
onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking
indient en uw handtekening.
WWW.Bernheze.org
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ivn Bernheze: natuur is
van levensbelang
BERNHEZE - De wereld om ons heen bevindt zich in een snelle transitie, waarin de kloof tussen mens en natuur steeds groter wordt.
Gemiddeld zitten kinderen vijf uur per dag achter een beeldscherm
en er wordt steeds meer druk gelegd op de ‘buitenruimte’ door toenemende woningbouw en de intensieve landbouwmethode op het
platteland. De biodiversiteit is in de afgelopen honderd jaar met
75 procent afgenomen; de natuur staat wereldwijd onder druk. Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van de negatieve
effecten van het gebrek aan natuur en biodiversiteit om ons heen.
Er is dan ook een verandering nodig naar een leefwereld waarin het
contact tussen mens en natuur weer voor iedereen normaal is.

Vanuit IVN vragen we aandacht
voor de natuur in gemeente
Bernheze. IVN doet dit door op
een viertal thema’s in te zoomen
en daarbij concrete voorstellen
en handreikingen te doen, als
inspiratie voor het politieke programma voor de nieuw te vormen coalitie voor het gemeentebestuur van Bernheze.
Kind en natuur
De afstand tussen kind en natuur
moet worden gedicht, waarbij
we streven naar een leefwereld
waarin natuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk
kinderleven; waarin kinderen
dagelijks in contact komen met
de natuur in hun vrije tijd, in
de kinderopvang en in het basis- en voorgezet onderwijs. De
gemeente kan hierin bijdragen
(met extra menskracht) door in
het onderwijs het buiten leren
en beleven weer normaal te maken en het schoolplein groen in
te richten, waarmee de seizoenen als het ware de schoolklas
in worden gehaald. In zo’n leefwereld is de natuur dichtbij en
groeit onze jeugd gezond op en
wordt de maatschappij uiteindelijk gelukkiger.
Natuur in de buurt
Nog dichter bij huis zijn buurten socialer, gezonder en leuker dankzij natuur in de woonomgeving; groen in de buurt
vermindert stress en zorgt voor
meer geluk. Wij streven naar
een leefwereld waarin natuurlijke tuinen weer de norm worden
en het groen in de woonwijken,
dorpscentra en bij openbare gebouwen geen sluitpost is, maar
een belangrijk onderdeel van
de openbare ruimte; een wereld
waarin onze inwoners dagelijks
met natuur in aanraking komen.

Ook kan de gemeente faciliteren
met het aanleggen van buurttuinen, natuurterreinen en natuurlijke verbindingen. Een groene
buurt draagt bij aan bewustwording met de natuur en zorgt bovendien voor meer biodiversiteit
in de woonomgeving. Hetzelfde
geldt voor ecologische blauwgroene verbindingen in het buitengebied.

Groen is
gezond!
Natuur en recreatie
Met het Aa-dal aan de zuidzijde
en de Maashorst aan de oostkant is Bernheze ideaal gelegen
om recreatief op de kaart gezet te worden. We hebben veel
mooie parels in onze gemeente,
maar er kan nog zoveel meer
door betere promotie en faciliteren van groene instellingen en
ondernemers.
Er is meer aandacht nodig voor
‘educatie’; het verhaal achter
onze natuurdoelen moet beter
worden uitgedragen. In de beekdalen en de Maashorst blijft het
ontwikkelen van nieuwe natuur
nodig, niet alleen voor recreatie
maar ook om de doelstellingen
wat betreft (herstel van) biodiversiteit te kunnen waarmaken.
Procesnatuur in de Maashorst
met grote grazers, is daar een
wezenlijk onderdeel van.
Natuur en gezondheid
Groen is gezond! In de gezondheidszorg is dan ook een
‘groene revolutie’ noodzakelijk,
waarin mensen de natuur gaan
gebruiken om gezond te blijven
en waarin instanties de natuur
benutten voor het herstelproces
van hun cliënten. De gemeente
kan hierin faciliteren door alle
inwoners, ook kwetsbare groepen zoals ouderen, de toegang
tot natuur en natuurbeleving te
bieden. Dit kan onder andere
door (in samenwerking met de
zorginstanties) activiteiten zoals
biowalking te stimuleren en te
faciliteren.

Op naar een nieuwe raadsperiode
Twee weken geleden alweer waren de gemeenteraadsverkiezingen en heeft
53,6% van de kiezers in Bernheze zijn stem uitgebracht. Soms vragen mensen
zich af of hun stem er wel toe doet, maar uit het feit dat er vorige week woensdag een hertelling plaatsvond om welgeteld één stem, bleek maar eens te meer
dat iedere stem echt telt. het kan zomaar een zetel schelen.
Wij zijn bij D66 in de gelukkige omstandigheid dat we, ondanks de landelijke
tendens, onze drie zetels hebben behouden. Met dank aan de inwoners van
Bernheze die ons hun vertrouwen wederom hebben gegeven. We zullen hier
zorgvuldig mee omgaan! Tijdens het duidingsdebat hebben de politieke partijen
aangegeven hoe zij de uitslag van de verkiezingen interpreteren. Er zijn natuurlijk een heleboel verschillende stemmen uitgebracht en met al die stemmen
moet rekening worden gehouden. Maar wat heeft ‘de kiezer’ in zijn algemeenheid gezegd? De coalitie van de afgelopen vier jaar behoudt haar ruime meerderheid. Van de oppositiepartijen heeft alleen de VVD een zetel gewonnen.
Daarnaast hebben de progressievere partijen gezamenlijk zeven zetels behaald.
Deze uitkomst nemen we mee in ons gesprek met de informateur.
Daarbij blijft D66 zich inzetten voor onze speerpunten die we tijdens de campagne steeds hebben benoemd: meer inspraak van inwoners en gelijke kansen
door goed onderwijs en zorg op maat in een groen en gezond Bernheze.
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie zie www.d66bernheze.nl Facebook en Twitter.

ik ben

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter.

iedere stem telt dus!
Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze
De afgelopen verkiezingen in Bernheze bewezen het. Iedere stem telt! Op 21
maart ging Bernheze naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Na de
eerste telling van de stemmen had de SP vier zetels. Na de tweede – definitieve - telling waren het drie zetels geworden. het verschil kwam neer op 1,4
stemmen! De hele gemeenteraad van Bernheze steunde de SP in het voorstel
om de stemmen te hertellen. De SP bleef daarna op drie zetels staan. het
uiteindelijke verschil was drie stemmen.
Ga altijd stemmen
Natuurlijk zijn we als SP teleurgesteld door verlies van een zetel in de gemeenteraad. Dit op
basis van een verschil van drie
stemmen. Maar dat is de democratie en de keuze van de kiezers.
Eigenlijk de keuze van de mensen die wel zijn gaan stemmen.
Dat was 53,3% van de kiezers.

De keuze van de kiezers respecteert de SP Bernheze. Onze gelukwensen aan de collega’s die
zetels gewonnen hebben. Jammer genoeg bleef 46,7% van de
kiezers thuis op 21 maart. Dat is
wel teleurstellend. Zeker als je nu
ziet dat je stem wel degelijk het
verschil kan maken. Nu was dat
voor de SP aan de orde. Maar in

komende verkiezingen kan dat
een andere partij treffen. Ieder
stem telt, dat is een belangrijke
les uit de verkiezingen in Bernheze. Thuisblijven helpt niet. Gaan
stemmen wel. Laat iedereen gebruik blijven maken van zijn of
haar recht. Het recht om een keer
in de vier jaar te mogen kiezen
voor een nieuwe gemeenteraad.

Bedankt voor uw vertrouwen!
Peter van Boekel, lijsttrekker CDA
Bedankt voor uw vertrouwen, bedankt voor uw stem! het stof is neergedaald. De stemmen zijn geteld.
De balans is opgemaakt: wat een prachtig resultaat! Zes zetels!
We zijn heel erg blij met, en
vooral ook dankbaar voor het
vertrouwen dat u ons heeft gegeven. u hebt er voor gezorgd
dat het CDA Bernheze een stevige basis heeft gekregen in de
gemeenteraad van Bernheze.
En dat is een mooie, belangrijke
verantwoordelijkheid die u ons
heeft gegeven.
Met een fris team van zes zeer
gemotiveerde raadsleden staan

we klaar om de taak die u ons
heeft gegeven in te vullen. Wij
staan te popelen om samen
hard aan de slag te gaan met en
voor onze mooie gemeente. Om
zo samen Bernheze steeds een
beetje mooier en steeds een bétje beter te maken.
Samen leven, samen wonen, samen werken in Bernheze.
cda.nl/bernheze

inForMatie voor de kernen
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Wij hebben er zin in!
Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze
Vorige week donderdag zijn de nieuwe gemeenteraadsleden benoemd. Best
bijzonder zo’n benoeming. Voor mij persoonlijk voelt het echt als een verantwoordelijkheid om de inwoners van onze gemeente te vertegenwoordigen.
Aansluitend was er een duidingsdebat. In een duidingsdebat geven de raadsleden hun kijk op de verkiezingsuitslag. Ook kijken ze vooruit naar welke
partijen misschien de coalitie gaan vormen.

CDA en Lokaal zijn de grootste
partijen. Daarom gaan zij, wat
ons betreft, het voortouw nemen
in het vormen van een nieuwe
coalitie. Daarbij speelt Progressief Bernheze, in eerste instantie,
geen grote rol.
Wel hebben wij aangegeven dat
we open staan voor samenwerking met alle partijen, mits die
partijen bereid zijn afspraken te
maken over thema’s die ons aan
het hart liggen. Bijvoorbeeld de
zorg, betaalbaar wonen en een

gezonde leefomgeving. Ook
hebben we gevraagd om wekelijks openbaar te maken hoe het
met de onderhandelingen staat.
Zodat inwoners weten wat er gebeurt.
Daarnaast vinden wij dat ook
de raad zelf moet veranderen.
Er moet meer gediscussieerd en
samengewerkt worden. Discussie
is nodig om ervoor te zorgen dat
voor- en nadelen goed worden
afgewogen. Daarnaast zouden
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nu ook korting op
aansluiting glasvezel
bij nieuwbouw

we een raadsprogramma kunnen
opstellen. In een raadsprogramma geeft de raad aan waar zij de
komende vier jaar aan gaat werken. Dat leidt tot meer samenwerking binnen de gemeenteraad en dus tot betere resultaten
voor onze dorpen. Daar hebben
onze inwoners recht op!
Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl

Kom maar op met die verandering! Wij hebben er zin in!
reactie@progressiefbernheze.nl.

kiezers bedankt
Na de door de SP aangevraagde hertelling zijn er geen wijzigingen meer geweest in de uitslag, maar wat zijn we als Lokaal blij met de vijf zetels welke
we behaald hebben. Afgelopen donderdag zijn de vijf raadsleden geïnstalleerd en nu gaat de informateur gesprekken voeren met de diverse partijen.
Politiek gezien staan we nu niet op de voorgrond, maar zijn we in afwachting
van de vorming van een nieuwe coalitie en daarbij nieuwe wethouders. Vorige week donderdag hebben alle partijen aan kunnen
geven wat ze willen in het zogenaamde duidingsdebat. Hierin hebben wij aangegeven dat we Rien Wijdeven opnieuw als wethouder in het college willen
zien. We mogen trots zijn op de afgelopen campagne en ook op al onze kiezers, bedankt!
Raadslid Lokaal, Bas van der Heijden.

“LOKAAL zijn we ALLEMAAL”

Met glasvezel van E-fiber kreeg heel Bernheze toegang tot de digitale snelweg, gratis. Zonder eigen bijdrage voor de aanleg of de
aansluitkosten. Dat was de afspraak tussen E-fiber, de gemeente
Bernheze en Stichting Glasvezel. En die deal geldt voor alle bewoners en bedrijven die eind 2015 geregistreerd waren.
Extra werk
In nieuwbouwwijken wordt nu standaard glasvezel aangelegd.
Dat wordt verrekend in de prijs van de bouwgrond. Maar als je in
Bernheze nu ergens zelf een nieuw huis gaat bouwen, dan is het
graafwerk om de glasvezelkabel te leggen extra werk. En daar krijg
je dus een rekening voor. Logisch.
Korting op het graafwerk
Stichting Glasvezel begrijpt die logica. Maar het voelde niet helemaal lekker. Want we zouden iedereen aansluiten. En er wordt hier
nog gegraven. Dus gingen we kijken of we hutjemutje samen de
pijn zouden kunnen verzachten. Met succes: Want als je nu aan
het bouwen bent of je gaat bouwen voor 1 september volgend
jaar betekent dat dat er dan een meterkast staat én meld je je vóór
1 juli aan via info@e-fiber.nl dan kun je rekenen op korting. Gratis
zit er niet in, want het is nu eenmaal extra werk. Hoeveel procent
korting het wordt, hangt af van het aantal deelnemers. Bouwers
die al eerder een offerte of factuur gehad hebben, krijgen een mail
van E-fiber om zich te melden. De aansluiting zelf blijft heel 2018
nog gratis.

Werkgroep Fairtrade Bernheze gaat
voor global goals
BERNHEZE - het mag dan een beetje rustig zijn geweest rondom de werkgroep Fairtrade gemeente
Bernheze, maar dat betekent niet dat ze stil heeft gezeten! Met het bereiken van 30.000 inwoners moesten er, om Fairtrade te blijven, meer bedrijven en instellingen fairtrade worden en dat is gelukt. En nu is
de werkgroep druk bezig met de stap die logischerwijs hierna komt: Global Goals.
“We hebben weer drie deelnemers die intussen ook meedoen.
Het gaat om Brasserie ’t Oude
Raadhuis in Heesch, B&B One
Room Hotel in Heeswijk-Dinther,
en Otentic, eveneens in Heeswijk-Dinther. Dit laatste bedrijf
importeert meubelen van gerycycled hout uit India”, vertelt Jan
Burger, lid van de werkgroep.
Voorzitter Bert Bakker vult aan:
“Op zaterdag 7 april zijn we van
13.00 tot 17.00 uur aanwezig op
de Bernhezer Dag van de Duurzaamheid, aan de Meerstraat 7
in Heeswijk-Dinther.
Naast het verstrekken van informatie over Bernheze als Fairtrade gemeente, hopen we ook in
contact te komen met nieuwe
deelnemers aan de Fairtrade
campagne in onze gemeente.”
Hij vervolgt: “We hebben de
gemeente gevraagd mee te denken over de mogelijkheid om te
groeien van Fairtrade gemeente
naar Global Goals gemeente. De
voorwaarden van een Fairtrade
gemeente vallen onder Global
Goals, alleen is dit veel uitge-
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Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

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

www.mooibernheze.nl

INFOrMEErT, BOEIT EN INTErESSEErT

De overhandiging van de sticker aan het B&B One Room Hotel

breider. Een onderdeel is bijvoorbeeld ‘We are Food’, daar valt
onder andere het promoten van
streekproducten onder. Het zou
goed zijn als een ambtenaar zich

voor Global Goals sterk maakt
om verscheidene clubs of organisaties met elkaar in contact te
laten komen en te laten samenwerken.”

Uw administratie automatiseren?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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oogcontact

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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Jan Schaapsmeerders
uit Nistelrode

Winnaar:
Esther van
Gemert- Bevers
kan de staatsloten
woordzoekermaken.nl
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Schoenen

MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

Datum

W R S T E S E Q F H N E
Y F R E N R K N W N E G
Z N E N E E K E X E Z D

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

M E P K O P A N G P R T
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PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. 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.

Complete inboedels
Gebruikte eiken meubelen
Barok en antiek.
Tel.: 06-21839778.
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.

te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of
48 m2 geïsoleerd en verwarmd,
eigen toegang door batch.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
Springkussen
06-22148394.

overig
Uw VIDEO BANDEN op
DVD, op USB-stick of op
een harde schijf?
Op een deskundige wijze
verzorgd! Ook voor het
professioneel filmen van
toneeluitvoeringen of musicals
(van uw kinderen) kunt u bij mij
terecht. Mail naar
g.eerden@hotmail.nl of bel naar
06 11 355 477.

Website over mens,
dier en natuur in de Maashorst

H S A N S A M P K J K

G N N A E W A E S F

Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.

gevraagd

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

U O A Y

L V M L

Het ScheidingsHuys
ScheidingsHuys

Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

aangeboden

T N N Q N U Z L V M

ER IS
ST NA DE SCHEIDING
ER
ISTOEKOM
TOEKOMST
SCHEIDING

Boek ‘De zon achterna,
15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
D J

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

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

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

Woordzoeker:

Vanaf intakegespre
intakegesprek
k t/m afhandelin
afhandeling
g rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspr
aanspreekpunt
eekpun t tegen een vaste totaalprijs
totaalprijs

Spare-ribs € 7,20 per kilo
Rosbief € 7,40 per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther.
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl.

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

______________________

SCHEIDEN
SCHEIDEN
JESAM
SAMEN
DOE JE
EN

H

R R V N W H F R E

O Q P S G T B Z X N Q Y

Zoek: ENKELLAARS - HAKKEN - INSTAPPERS - KLOMPEN
NAALDHAKKEN - PUMPS - RENSCHOENEN - RIJLAARZEN
ENKELLAARS
HAKKEN
INSTAPPERS
SLIPPERS - ZWEMVINNEN

KLOMPEN

NAALDHAKKEN

PUMPS

RENSCHOENEN

RIJLAARZEN

SLIPPERS

ZWEMVINNEN

voorjaars opruim-woede
Tekst?

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.
www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700

www.meermaashorst.nl
Zie oplossing pagina 38
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Digitaal bekeken
Naar aanleiding van de vorige column kreeg ik de reactie: “Zitten er ook kosten aan?” Gelukkig kan ik op deze vraag antwoorden: “Nee, er zit geen prijskaartje aan een uitnodiging voor een gesprek met een kop koffie. Een afspraak waarin we de
mogelijkheden bespreken voor jullie bedrijf.”

Aa-land
thema dag

vol alle kennis die je hebt? Of
laat je de mensen bellen voor
een afspraak en vertel je dan
alles wat je te vertellen hebt?
Het is een ander geval wanneer je een website gaat laten maken door ons, of andere
communicatie geregeld wilt
hebben. Dat kan niet voor
niets natuurlijk, maar daar kan
ik ook niet zomaar een prijs
voor noemen. Iedere opdracht
bekijken we inhoudelijk en
vervolgens maken we daarvoor een prijs op maat.
Prijzen voor websites
De prijzen, ofwel het kostenplaatje dat websitebouwers
voorschotelen kan per bedrijf,
per aanbieder enorm verschillen. Natuurlijk omdat ieder bedrijf zijn eigen prijzen maakt,
gebaseerd op de kosten die
hij/zij maakt. Maar ook omdat
elk bedrijf zijn eigen doelstelling heeft.
Toen ik tien jaar geleden begon met een website voor mezelf, rezen de kosten de pan

‘Wij zijn graag
je aannemer
en helpen
je op weg’
uit als je een websitebouwer
in de arm nam. Inmiddels is
er veel veranderd, maar toen
was dat een goede reden om
zelf websites te gaan bouwen.
Toen nog in ‘html-code’; waar
ik nu om uitgelachen zou worden als ik dat zou noemen,
als men überhaupt nog weet
wat het is. Inmiddels ben ik er
wel achter dat er iets meer bij
komt kijken dan alleen wat codes achter elkaar zetten. Het
oog wil ook wat en de bezoeker op je website heeft zo zijn
verwachtingen.

Wij werken met programma’s
van nu, zodat een basiswebsite al te verkrijgen is vanaf
€ 800,-.
Wat zijn je wensen?
Wie is je doelgroep, wie moet
jou kunnen vinden? Wat wil je
ermee doen? Wil je een webwinkel?
Een visitekaartje? Of is je website een presentatie van elk
artikel dat je in huis hebt? Of
zijn het vooral foto’s die je wilt
delen? Ga je er een blog - een
verhaal - van maken, boorde-

Wij zijn je aannemer in dit verhaal en helpen je graag verder
of wijzen je de weg naar de
juiste personen. En… een kop
koffie en een afspraak is gratis.
Rian van Schijndel
Bernheze Media
www.bernheze.media.nl

Heeswijk-Dinther - Het is
weer lente! Tijd om weer op pad
te gaan.
Op zondag 8 april zetten alle
Aa-landers hun deuren tussen
11.00 en 16.00 uur open. Van
moestuin tot bloementuin, van
kasteel tot abdij en van molen tot
graanpletterij. Maar liefst 22 leuke, bijzondere en gezellige plekjes zijn te vinden in het Aa-land.
Het Aa-land strekt zich uit van
Heeswijk-Dinther naar Schijndel,
van Schijndel naar Vinkel en van
Berlicum naar Kruisstraat. Geniet
van de diverse streekproducten,
historische cultuur en moderne
kunst.
Op www.aa-land.nl zijn prachtige fiets- en wandelroutes en
verrassende arrangementen te
vinden.
Op 8 april is er op elke locatie
iets extra’s te beleven. Kijk op de
website voor de deelnemers bij
jou in de buurt of verder weg!
Tot dan!
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Column albertine

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

Ontbijt op bed
In het weekend lekker even blijven liggen met
een ontbijt op bed als het even kan, wie wil dat
nu niet? Dat er meer in de slaapkamer geleefd
wordt merken we de laatste jaren steeds meer.
Er wordt veel sneller de keuze gemaakt voor een
elektrisch verstelbaar bed en niet alleen voor
de keren dat het handig is als je bijvoorbeeld
ziek of zwanger bent, maar juist ook om van
te genieten na een lange dag; om lekker het
been - en ruggedeelte van je bed wat omhoog
zetten en te Netflixen of een boekje lezen. Of
op zondagochtend gezellig met het gezin te
genieten van het weekend.
Maar hoe vind je nu het
bed dat bij jou past? Je ziet
grote verschillen in prijzen.
Ook bij ons hebben we zo al
een compleet elektrisch
verstelbare boxspring
vanaf € 1.495,- maar we
hebben er ook een van
€ 7.000,-.
Hoe vind je hier jouw

bed? Om daar antwoord op te geven hebben we
altijd eerst wat vragen. Wat vind je fijn? Stevig
of soepel ligcomfort? Ben je een zij-, rug- of
buikslaper? Wat ben je gewend? En natuurlijk
kijken we ook naar je postuur. We gaan wat
verschillende bedden uitproberen en dan komen
we er al vrij snel achter welk ligcomfort je fijn
vindt en welk juist niet. Je kunt je voorstellen
dat er in de binnenkant van de boxspring veel
verschillen zitten die je aan de buitenkant niet
ziet. Maar door verschillen te proberen, goed te
kijken en te luisteren helpen we je graag een
juiste keuze te maken. Ook gaan we nog een
stap verder door ook een bijpassend kussen te
adviseren dat geschikt is voor jou passend op
jouw bed. En ook hoort daar passend bedtextiel
bij.
En wat is er nu fijner om ‘s avonds naar een bed
te gaan dat is afgestemd op jouw wensen. En zo
de volgende dag uitgerust wakker te worden.
Daar worden wij blij van!

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

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
SCHERPE PRIJS

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

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

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

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

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

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

e
Vernieuwd
!
m
showroo

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

Vluchtoord 37A, 5
Industrieterrein Vl
T 0413 - 27 01 10

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

www.jmeulendijk.nl
Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Akt
d
vAn

06-11955220
johndortmans@home.nl

ie

An
e mA

d

Wandcloset compleet
Sphinx-Geberit

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237
vervennebv@outlook.com

€ 300,00
Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
• 06-53208815
u T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98

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

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

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

duurzaamheidsmarkt samen met BeCo

Laat je informeren

Foto’s Michel Roefs

BERNHEZE - De Bernhezer Dag van de Duurzaamheid met een Duurzaamheidsmarkt van 13.00 tot 17.00 uur vindt plaats op zaterdag 7 april op het terrein van Search aan de
Meerstraat 7 in heeswijk-Dinther. BEcO, de Bernhezer Energie coöperatie, is wederom een van de organisatoren.
Kraampjes, workshops en presentaties staan op het programma op deze Dag van de Duurzaamheid. “Er zijn steeds meer
initiatieven op het gebied van
duurzaamheid.
Ook in Bernheze wordt er flink
aan getrokken”, zegt Peer Verkuijlen, voorzitter van BECO. Sa-

men met BECO en de gemeente Bernheze is bereikt dat alle
straatverlichting in Bernheze op
groene stroom werkt. Onlangs
startte een project samen met
een veehouder aan de Liniedijk
om zonne-energie op te wekken waarbij burgers en bedrijven
panelen aan kunnen schaffen

en het dak van de stal mogen
gebruiken. Ook is BECO medeleverancier van de groenste
stroom in Nederland. Het aantal
klanten groeit.
“Bij BECO is me vooral opgevallen dat je veel van elkaar kunt leren. Met zo’n lokale coöperatie

Duurzaamheidsmarkt op 7 april
bij SGS Search
BECO, organiseert samen met
SGS Search, Rabobank, ZLTO
en de gemeente op 7 april de

Haal de
zon in
huis

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl
www.omegainstallatietechniek.nl

is het allemaal dichterbij en tastbaarder, je doet het met en voor
elkaar”, zegt Verkuijlen.

www.omega-it.nl

Duurzaamheidmarkt. Tal van organisaties en bedrijven die iets
met duurzaamheid doen zullen
zich presenteren. In een gezellige ontspannen sfeer kunnen er
ideeën opgedaan worden.
De toegang en de koffie zijn gratis.

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

GROEP BV
■

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

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
Uw waard
e
ti
a
v
ti
onze mo

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Geen btw voor particulieren

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985
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herinrichting centrum heesch fase 4 en 5 (’t dorp)
HEESCH - Op 3 april is gestart
met volgende fase van het plan
voor de herinrichting van het
centrum van heesch. het gaat
daarbij om het gedeelte van ’t
Dorp tussen Pastoor Scheepensstraat en rotonde ’t Kruispunt.
We voeren de werkzaamheden
in fases uit.
Fase 1: 3 april tot 18 mei
Fase 2: 21 mei tot 22 juni
Fase 2a: 18 juni tot 13 juli
Fase 3: 6 augustus tot 24 augustus
Fase 4: 27 augustus tot 14 september.

is de heer P. van Venrooij, die te
bereiken is op 024-6782222 of
via info@vanvenrooij.nl.

Informatie hierover vind je op
www.bernheze.org
(zoekterm: centrum Heesch).
De firma Gebroeders Van Venrooij voert de werkzaamheden
uit. De uitvoerder op het werk

De contactpersonen bij de gemeente zijn de heer van der
Leest, projectleider, en de heer
Arts, toezichthouder. Zij zijn te
bereiken via 14 0412 en
gemeente@bernheze.org.

Foto’s: Ad Ploegmakers

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen
Akker zonwering
Bedien je rolluiken
rolluiken & kunststofkozijnen
en andere producten
Akker zonwering
met uw smartphone
rolluiken & kunststofkozijnen

of tablet.

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
MAATWERK
UIT EIGEN WERKPLAATS

MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
5384 LL Heesch
I www.akker-zonwering.nl
Facebook
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113

BEREGENING

5384 LL Heesch
Zoggelsestraat 21a

I www.akker-zonwering.nl
E info@akker-zonwering.nl

5384 LL Heesch

I www.akker-zonwering.nl

Facebook
T 0412-453113
Facebook

van den berg en zn.
Het gesleep met slangen, het tussentijds verzetten van de sproeier en het
uitrekenen en in de gaten houden van de juiste hoeveelheden water voor de
diverse sectoren in uw tuin, behoort nu voorgoed tot het verleden.
Uw grasveld eist nou eenmaal meer water op als uw rozenperk.
Om uw gazon mooi groen te houden en uw kostbare planten
goed te onderhouden, kunnen wij een beregeningssysteem op maat
voor u ontwerpen en installeren.
Afhankelijk van uw wensen en budget worden de juiste componenten
bepaald en berekend. Een beregeningsinstallatie kan zowel in een bestaande
als nieuw aan te leggen tuin probleemloos worden ingepast.
De Morgenstond 33 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218 - 06-53708630
info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

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

tegelwerken & tegelhandel

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor
het
vakkundig
plaatsen
en
leveren
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!
van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249

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

bernheze sportief
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Goede Doelen Week met
15 nationale collectes in een
HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar wordt voor de tweede keer van 9 tot
en met 12 april de Goede Doelen Week georganiseerd. Er wordt nu
in één keer, voor vijftien nationale collectes tegelijkertijd, gecollecteerd. Alle collectanten en coördinatoren hebben hun krachten
gebundeld.
Alle goede doelen op een rij
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, Hartstichting, Nierstichting Nederland, MS Vereniging
Nederland, Maag Darm Leverstichting, Diabetes Fonds Nederland, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Rode Kruis, KWF
Kanker Bestrijding , Hersenstichting Nederland, Stichting Nationaal Reumafonds, de Nederlandse Brandwondenstichting,
Natuurmonumenten, Amnesty
International en Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte
Kind.
Je krijgt deze week van onze collectanten een envelop, met daarin een informatiebrief met op
de achterzijde een invullijst. Op
deze lijst kun je noteren welke
goede doelen je wilt steunen en
met welk bedrag. Je kunt het totaalbedrag, contant samen met

de invullijst in de retour/inzamelenvelop doen. Van 9 tot en met
12 april komen onze collectanten
deze envelop bij jou ophalen.
Het is misschien even wennen
dat je in deze Goede Doelenweek, nu in één keer, aan alle
goede doelen tegelijk een donatie kunt doen. We hopen dat
alle goede doelen op jouw steun
mogen rekenen en dat deze
week een groot succes wordt.
Na afloop van de collecte wordt
de opbrengst van de Goede
Doelenweek gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant. Ook kun je
ons volgen op Facebook.

€ 1.066,- voor Amnesty
International
De collecte van Amnesty International, die van 11 tot en met
17 maart plaatsvond in Nistelrode en Heesch heeft € 1.066
opgebracht.
Veertien vrijwilligers collecteerden hier voor de mensenrechtenorganisatie. In heel Nederland werd dit jaar € 787.500
opgehaald voor het werk van
Amnesty
(tussenstand
26
maart). De organisatie dankt alle
vrijwilligers voor hun geweldige
inzet. Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor
haar onderzoek, lobby en actie
geen geld aan van overheden
of politieke groeperingen. Juist
daarom is de opbrengst van de
jaarlijkse collecte van onschatbare waarde.

Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld om mensen die alleen
maar gevangen zitten omdat ze
kritiek hadden op hun regering
vrij te krijgen.
Mensen als Azam Farmonov
uit Oezbekistan. Deze mensenrechtenverdediger kwam in oktober 2017 vrij, nadat hij bijna
twaalf jaar had vastgezeten.Tijdens zijn detentie werd Farmonov gemarteld, toch weigerde hij
te bekennen dat hij zich schuldig
had gemaakt aan afpersing, een
verzonnen aanklacht. Amnesty voerde actie voor Farmonovs
vrijlating. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op
www.amnesty.nl.
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Vier jubilarissen bij St. Lucas
bernheze – Op woensdag 28 maart hield EHBO vereniging St. Lucas uit Vorstenbosch haar jaarlijkse
jaarvergadering. Dit jaar waren er vier jubilarissen. Arno van de Braak uit Loosbroek werd gehuldigd
omdat hij al 15 jaar lid is van de vereniging. Arno is geslaagd in het seizoen 2002/2003 en vanaf de
eerste dag altijd zeer actief geweest tijdens evenementen. Arno staat altijd klaar om te helpen.
Marjan van de Loop uit Veghel
werd gehuldigd omdat zij al 20
jaar lid is van St. Lucas. Marjan is geslaagd in het seizoen
1997/1998. In januari 2003 begon Marjan aan haar lotusopleiding en ze slaagde met vlag en
wimpel. Zij is altijd bereid om te
helpen tijdens evenementen en
is zeer fanatiek als lotus tijdens
de herhalingslessen. Helaas was
Marjan verhinderd om bij deze
huldiging aanwezig te zijn.
Ronald Rattan uit Veghel ontving een zilveren speldje omdat
hij al 25 jaar lid is van de vereniging. Ronald is geslaagd in het
seizoen 1992/1993 en in 1997
aan zijn lotusopleiding begonnen. Hij slaagde hiervoor precies
20 jaar geleden. Ronald is ook
altijd bereid om te helpen tijdens
evenementen en is een fanatieke

V.l.n.r.: Ronald, Marion en Arno

lotus tijdens de herhalingslessen
Marion van de Ven uit Vorstenbosch werd gehuldigd omdat zij
al 35 jaar lid is! Zij is geslaagd
in het seizoen 1982/1983. Eind
april 2014 is Marion in het be-

stuur gekomen en heeft als functie Coördinator AED opleidingen
en Coördinator AED herhalingslessen en ze is de verenigingsfotograaf. Een grote dank voor de
jubilarissen voor hun inzet voor
de samenleving van Bernheze!

Jubilarissen Horizon
HEESCH - Tijdens de jaarvergadering van ziekenvereniging De Horizon werden traditiegetrouw de jubilarissen gehuldigd. Henry Thijssen (afwezig op de foto), chauffeur tijdens de ochtendritten, werd
evenals de medeorganisator en chauffeur van deze ritten, Tinie van Hintum, in het zonnetje gezet
vanwege hun 12,5 jarig jubileum. Tinie is daarnaast nog actief in vele werkgroepen en organiseert het
Horizontoernooi elk jaar mee. Ook Leo van den Berg is al 12,5 jaar actief betrokken als postbezorger,
bezorger van attenties en chauffeur tijdens de ochtendritten.
Graag hadden we ook Toon van
der Doelen op 26 maart willen
huldigen. 12,5 jaar was hij van
grote waarde voor de Horizon.
Hij maakte deel uit van de werkgroep voor het werven van donateurs, hielp bij de motorcross
en was postbezorger. Helaas
overleed hij op 15 maart jongstleden.
Al 25 jaar actief voor de Horizon
zijn Ans Gloudemans en Ben van
Breda. Ans maakt deel uit van de
handwerkgroep en jaarlijks verzorgt zij met veel succes de menukaarten voor de laatste avond
van de vakantie.
Ben is als organisator betrokken
bij het Horizontoernooi. Ook is
hij die dag zelf actief als scheidsrechter aanwezig. Ook maakt hij

V.l.n.r.: Tinie van Hintum, Leo van den Berg, Ans Gloudemans en Ben van Breda

menig rondje door Heesch om
post te bezorgen. Veel of weinig post, het maakt Ben allemaal
niet uit.
We willen alle jubilarissen hartelijk danken voor hun inzet en ho-

pen nog lang van hun diensten
gebruik te kunnen maken.
Wil je op de hoogte blijven van
alle activiteiten van de Horizon?
Volg ons via Facebook!

COLUMN
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WEIDEVOGELS

GESCHREVEN DOOR
LAURA EN FEMKE

Heide weidevogels
Ons eerste kievitsei vonden we op
26 maart, altijd een bijzonder mooi
moment voor de hele weidevogelgroep. Wie er bij is, kijkt eerst even
van een afstandje, naar dat kuiltje bekleed met wat strootjes. Het
zoekbeeld wordt weer even ingeprent om daarna door de knieën te
gaan om de prachtige tekening op
het ei te bewonderen. Het weidevogelseizoen is begonnen en het
zijn niet alleen de kieviten die het
op hun heupen krijgen.

Hier en daar is al geëgd en de losse grond is onweerstaanbaar voor een kievitsman. In zijn territorium draait
hij verschillende proefkuiltjes, werpt er over zijn schouder
wat strootjes in en laat dat zeer nadrukkelijk zien aan zijn
vrouwtje. Tussendoor meet hij graag zijn krachten met
de buurman. Deze luchtgevechten zijn spectaculair. Het
vreemd zoemende geluid dat hun vleugels maken als ze
zwenken en kantelen in de lucht, fantastisch om te zien.
Na al deze hofmakerij kiest het vrouwtje de nestkuil uit die
haar het meest bevalt en legt daarin haar eerste ei. Iedere
dag komt er een bij, totdat het er vier zijn. Het legsel is nu
compleet en de lange broedperiode, die maar liefst 26 tot
28 dagen duurt, kan beginnen. Ondertussen wordt er wel

Tussendoor meet hij zijn
krachten met de buurman
gemest, geploegd en gezaaid. Werk aan de winkel voor
alle boeren, loonwerkers en vrijwilligers die aan weidevogelbescherming doen, het komt er nu op aan. Door goed
samen te werken, proberen we de nesten te beschermen
bij alle landbouwactiviteiten. Er moeten zoveel mogelijk
kuikens groot worden en deze vroege legsels geven de
sterkste kuikens. Tegelijkertijd probeer je ook zo min mogelijk te verstoren. De complete legsels worden in rieten
mandjes gelegd. Eerst de aarde erin, een nestkom vormen
met je vuist, de strootjes erin met daarop de eieren, precies zo, zoals we het aangetroffen hebben. Het kan zo snel
even opzij gelegd worden als er bewerkingen zijn. Geen
probleem voor een broedse kievit, want zodra het nest
weer op zijn plek ligt, keert ze snel terug. En altijd vind je
het nest op een hoger gelegen gedeelte in het land, kuikens kunnen namelijk verdrinken in het ei als er veel regen
valt. ‘We hebben veel proefkuiltjes gevonden’ lees ik op
de app. De jongste weidevogelbeschermers van Bernheze melden zich, Bram en Floor. De akker naast hun huis
heeft dit gezin ‘geadopteerd’ in samenwerking met de
boer. Klein maar fijn, is het mini weidevogelgebied Droevendaal, de achtertuin van Heeswijk-Dinther. Er broeden
kieviten en scholeksters en in de winter zit het vol watersnippen. De Bleken is groot en weids, daar broedt nog
de geheimzinnige wulp en stijgen leeuweriken op in die
knalblauwe voorjaarslucht. Wil je meer weten of met ons
meelopen? Mail naar femkebrouwer61@gmail.com.
Het weidevogelseizoen is weer begonnen!

Kano varen op de Aa en de
Dommel avontuur in de buurt
HEESWIJK-DINTHER – M2E Outdoor organiseert al bijna 10 jaar outdoor activiteiten en dat niet alleen,
Daan van Hövell laat het je ook echt ervaren. Tijdens Pinksterfeesten Nistelrode genieten de kinderen
al vele jaren van zijn klimwand, waar hij in samenwerking met Scouting Mira Ceti ook een tokkelbaan
heeft, zelfs vanuit de molen, avontuurlijk en spannend. Mocht je spanning en avontuur willen mixen
met een dagje weg en actief bezig zijn? Dan is het kanovaren op de Aa of de Dommel een mooie optie.
En hij verzekert de lezers van
DeMooiBernhezeKrant van de
mooiste routes om te kanovaren, op de Aa en de Dommel.
Een veel gebruikte route is vanaf
de Kilsdonkse Molen en Kasteel
Heeswijk.
In DeMooiBernhezeKrant konden de lezers afgelopen week lezen, dat er een nieuwe route zou
zijn vanaf Kasteel Heeswijk naar
Berlicum. Dat moeten we rectificeren. Daan en zijn team laten
hun gasten al jarenlang kano varen, een heerlijke dagje buiten.
“Op het traject van het Kasteel
naar de Beusingsedijk in Berlicum worden door ons (en collega bedrijven) met regelmaat
kano’s verhuurd.
De steiger aan de Beusingsedijk
is zelfs in overleg en op advies
van M2E Outdoor door Waterschap Aa en Maas op de huidige
locatie aangelegd”, vertelt Daan
vol enthousiasme, want als hij

over zijn buitenactiviteiten mag
praten, dan krijg je spontaan zin
om naar buiten te gaan. “Begin
maart heeft er nog een grote
groep bij ons gekanood die met
onze 40 kano’s zijn gestart vanaf
Kasteel Heeswijk.
We zijn overigens blij met nieu-

we collega ondernemers die dit
ook oppakken Zo kunnen we elkaar versterken en het houdt ons
als ondernemers scherp.”
Zin om erop uit te gaan? Laat
het Daan weten, hij heeft nog
veel meer (Outdoor) activiteiten.
www.M2e-outdoor.nl.

Opening en presentatie
kunstwerken Loo en Menzel

NISTELRODE - Afgelopen weekend werd het kunstwerk van Robin Gerris aan het Loo ‘geopend’ en er
werd een sneak preview gegeven van het kunstwerk van Arno Coenen, dat binnenkort wordt geplaatst
aan Menzel in Nistelrode. Beide kunstwerken staan in natuurgebied De Maashorst.
De vier gemeenten rond De
Maashorst werken met het project ‘Dreven en Driften’ aan een
betere verbinding van hun dorpen met het natuurgebied. De
uitdaging was om van de tunnels
bij Loo en Menzel poorten naar
De Maashorst te maken. Kunst
kan een uitstekende bijdrage leveren aan een andere beleving
van een plek. Daarom heeft de
gemeente Bernheze twee kunstenaars gevraagd te helpen bij
het aanpassen van de tunnels.
De gemeente Bernheze is opdrachtgever maar de provincie
levert een financiële bijdrage.
Robin Gerris maakte het kunstwerk bij tunnel ’t Loo.
Hij maakt gebruik van beelden
uit de streek die de historie van
Nistelrode en de Maashorst en
de relatie daartussen laten zien.
Arno Coenen ontwierp een
kunstwerk dat ter plaatse van

Een duidelijke poort voor het Maashorstgebied
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

tunnel Menzel de toegang naar
De Maashorst markeert. Hierin
zijn typische kenmerken van De

Maashorst verwerkt. Denk aan
oernatuur, Romeinse opgravingen, planten en dieren.
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aan het werk
Voor de klussendienst is geen
klus te klein
BERNHEZE - “Ach, je kent ze wel, die kleine karweitjes die hooguit twee uur duren, waarvoor je de vakman niet kunt laten komen. Je kunt ze zelf niet doen en er is niemand in je omgeving die je ervoor kunt
vragen. Voor die karweitjes in en om het huis is de Klussendienst van ONS welzijn destijds opgericht.”
Thijs Braam is aan het woord, hij is sociaal werker en de coördinator van de Klussendienst in de regio
Boekel, Uden, Veghel, Erp, Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

De klusser komt voor kleine klusjes
en een kleine prijs.

Foto: Michel Schamp

Vrijwilligers gaan een halve
dag per week bij mensen klusjes doen die dat zelf om een of
andere reden niet kunnen. Die
vrijwilligers zijn mensen met
twee rechterhanden, die veel
zelf klussen en geduld hebben.
“Hoewel het vrijwilligers zijn,
moeten de klanten wel betalen voor de klussen,” zegt Thijs
Braam. “Onze klussenmannen
gaan met een bestelwagen vol
gereedschap van ONS welzijn op
pad en de tijd die ik er aan besteed om hen te ondersteunen,
moet ook betaald worden”, zo
legt hij uit. “Voor € 7,- komt de
klussenman een half uur werken
en daarna betaalt de klant € 3,50
per kwartier.”

VACATURES BIJ DE EIJNDERIC
De Eijnderic groeit en is voortdurend op zoek naar
nieuwe mensen.
Ben jij een enthousiaste vrijwilliger
op zoek naar een leuk team?
Heb je specifieke interesses vanuit
hobby of achtergrond die je graag
wilt delen als docent?
Of heb je door je opleiding
vakkennis opgebouwd? Dan zijn
we waarschijnlijk op zoek naar jou!

Wie kleine karweitjes heeft op
het gebied van elektra, loodgieterswerk, timmerwerk of een
klein schilderkarweitje, kan de
Klussendienst bellen op
088-3742525.
De telefoniste van ONS welzijn
noteert de contactgegevens van
de beller en de klus in het kort
en geeft die door aan de Klussendienst. Binnen een week belt
die terug om samen met de klant
de klus te plannen.
Een klus opgeven kan ook via
klussendienst@ons-welzijn.nl.
Op dit mailadres kunnen ook
klussenmannen en -vrouwen
zich aanmelden.

Even kennismaken.
Wij zijn Geenen Gardening,
een hoveniersbedrijf wat
samenwerkt met jongens
die psychisch of verstandelijk
beperkt zijn.

VRIJWILLIGERS
• Vrijwilliger bij ons co-team in Nistelrode
• Vrijwilliger bij ons co-team in Heeswijk-Dinther
STAGE
• Stagiair Marketing en communicatie
Kijk op www.eijnderic.nl voor meer info over elke vacature.
Heb je zelf iets te bieden wat je hierboven niet kunt
terugvinden? Ook dan horen we graag van je: stuur een
bericht naar vacatures@eijnderic.nl of neem telefonisch
contact op met 0412-454545.

GEZOCHT

Collega met pit!

re

Ter uitbreiding van het team is Geenen Gardening nog op zoek
naar enkele jongens/mannen vanaf 16 tot 40 jaar,
met psychische problemen of een verstandelijke beperking,
met een persoonsgebonden budget of dagbestedingsindicatie via de
WLZ, die op zoek zijn naar een werkplek.

DOCENTEN
• Docent tekenen en schilderen (volwassenen)
• Kookdocent (volwassenen)
• Docent creatieve vakken (jongeren)
• Musicaldocent (jongeren)
• Docent popkoor (jongeren)
• Docent Typevaardigheid (jongeren)

tu
ca
Va

VACATURE

Vacatures:

Aanpakkers
Ben jij:
- een enthousiaste, stoere kerel
- iemand die graag buiten werkt
- niet bang om vies te worden
- iemand die het hovenieren wil leren

Ter versterking van ons schoonmaakteam zijn we op zoek naar een

SCHOONMA(A)K(ST)ER
VOOR 7-8 UUR IN DE WEEK OP ZATERDAG.

… en wil jij leren makkelijker met mensen om te gaan?

Het betreft het schoonmaken en onderhouden
van de productie- en personeelsruimtes.

Neem contact op via onderstaande gegevens:

Voor verdere informatie of sollicitatie mag je contact opnemen met
Karin van Oort via van.mook@echtebakker.nl.

Kerkstraat 24, Vorstenbosch
Tel: 06-30230395

www.geenengardening.nl
geenengardening@live.nl

/geenengardening
@geenengardening

‘Bijzonder werk met bijzondere mensen’

Van Mook

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

waterpolo
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beugelen

wielrennen

handboogschieten

boksen

badminton

hardlopen

biljarten

duivensport

zwemmen

korfbal

darten

korfbal

tafeltennis

golf

jeu de boule

MIDDELAAR/HEESWIJKDINTHER - Op Tweede Paasdag
werd er gewoon gekorfbald in
de hoofdklasse dus reisden de
dames na het eieren zoeken af
naar Middelaar.
skien

snowboarden

judo

kano

Het was ook meteen het begin van de tweede helft van de
veldcompetitie waarin Altior de
vierde plaats bezet. De wedstrijd
ging in de eerste helft moeizaam voor de dames van Altior
schaken
en
ze hadden het zeer
moeilijk
dammen
tegen Astrantia/ONA dat fysiek
en mentaal sterker leek en bij
kaarten/bridgen
rust voorstond met 6-5. Na de
rust kwam Altior
1cm b sterker uit de
startblokken en werd er stukken

waterpolo

handboogschieten

Altior wint weer eens

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

kaarten/bridgen
beter gekorfbald
en met enkele
hele mooie combinaties werd er
ineens een gat geslagen van vier
doelpunten. Astrantie/ONA had
er geen antwoord op en Altior
ging met een goede overwin-

golf

Rooi 2-Altior 3: 11-8
Altior 4-SDDL 1: 3-6
Altior R1-Flamingo’s R1: 1-3.

Valpartij zorgt voor pijnlijke knie voor Glenn

Coldenhoff kwam in de eerste
motorsport
manche ten val en bezeerde
hierbij zijn knie.

motorsport

Eerste verlies dit jaar
voor Prinses Irene

ning van het ‘GRAS’ veld. Einduitslag; 10-13.

motorcross

Oldebroek/Heesch - Glenn
autosport
kartenBull
Coldenhoff
van het Red
KTM Factory team heeft bij de
tweede wedstrijd om de Dutch
Masters of Motocross in Oldebroek wisselend succes gekend.

voetbal

kano

1,2 cm b

1,4cm b
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tafeltennis

OVERLOON/NISTELRODE - Op
Paaszaterdag verloor het eerste
elftal voor de eerste keer, dit
jaar in competitieverband.
ISSS ’18 was, op een erbarmelijke grasmat in Overloon, met
2-0 te sterk. Het was een onnodige nederlaag. Zeker in de eerste helft had Prinses Irene het af
moeten maken. Het was echter
juist SSS ‘18 dat de leiding nam
via Koen van Bree. In de tweede

helft zakte de ploeg uit Overloon nog verder in en was het
een moeilijk doorkomen. Toch
waren er drie dotten van schietkansen vanaf een meter of tien
voor het doel van de meer dan
uitstekende doelman Massop.
Die gingen echter huizenhoog
over. Invaller Thomas Botden
liet zien hoe het wel moet. Hij
schoot uit een voorzet de bal op
geweldige wijze in het doel.

Online interactief leren
overal en altijd

Ondanks dit kwam hij in de
tweede manche toch aan de
start en reed lang in de top drie
om uiteindelijk als vijfde over de
finish te komen.
info@stilios.nl

www.stilios.nl

bernheze sportief
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MHC Heesch meisjes MD2 gehuldigd voor
kampioenschap zaalhockey
HEESCH - Tijdens de feestelijke heropening van het verbouwde clubhuis van MHC Heesch op zondag
11 maart is het meisjesteam MD2 door voorzitter Ton de Visser gehuldigd voor het kampioenschap van
de zaalhockey competitie. Zaalhockey wordt gespeeld tijdens de winterstop van het veldhockey, van
december tot en met eind februari, en is de laatste jaren een stuk populairder geworden.
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Sten van de Berg redt punt
voor Heeswijk

Het meisjesteam MD2 bestaat
uit twaalf leuke gezellige meiden
die uit Heesch en Nistelrode komen. Een dag voor de heropening van het clubhuis kregen ze
te horen dat ze zaalkampioen
waren geworden en dat ze de
volgende dag gehuldigd zouden
worden.
Omdat het dus een beetje kort
dag was, kon helaas niet iedereen haar medaille in ontvangst
nemen en daarom hebben ze
woensdagavond 28 maart een
mooie teamfoto gemaakt net
voor de spannende competitiewedstrijd tegen Oss, die ze
uiteindelijk met 2-1 gewonnen
hebben.
Ze zijn inmiddels weer met vol
enthousiasme met de veldcom-

Aanvoerder Sten vd Berg scoorde de late 1-1. 

Hailey, Loes, Fiene, Juul, Jette, Luna, Nikki, Lieke, Mieke, Ciel, Sara en Nouk

petitie begonnen. MHC Heesch
is een vereniging waar plezier en
prestatie hand in hand gaan. In-

stappen kan op alle niveaus. Interesse? Kijk dan snel op
www.mhcheesch.nl

voetbal

HVCH toont veerkracht en wint verdiend
BEST/HEESCH - Hoewel de Heeschenaren liever niet op Eerste Paasdag hadden gespeeld zullen ze daar
gezien de uitslag achteraf niet meer zo rouwig om zijn. HVCH begon sterk aan de wedstrijd en zette
vooral in de beginfase Best Vooruit vast op eigen helft.
In die periode was er al een mogelijkheid voor spits Van Lee om
uit een prima aanval de score te openen maar zijn poging
ging net naast het doel van de
Bestse doelman Denny Witjes.
In het verloop van deze eerste
helft gaf HVCH het initiatief
echter uit handen door zich ver
te laten inzakken. De mannen
van Best Vooruit-trainer Jurgen
van Wanrooij, voor HVCH geen
onbekende, zagen mogelijkheden en het was de geheel vrijgelaten Teun van Genugten die
van afstand fraai de 1-0 op het
scorebord zette. Dit was ook de

ruststand en HVCH had tot dan
te weinig gebracht.
Na de hervatting gingen de
blauwwitten direct op zoek naar
de gelijkmaker en centrale verdediger Willem Roefs knikte al
in de 47e minuut, uit een goed
genomen hoekschop, de 1-1
binnen.
HVCH ging meteen op jacht
naar meer. Zo’n 10 minuten later stond Heesch op voorsprong.
Aanvoerder Roy Vissers bediende Lars van Lee perfect en deze
maakte koelbloedig de 1-2. Best
Vooruit speelde nu vol op de

aanval om nog een resultaat te
behalen en bracht enkele wisselspelers. HVCH kreeg echter de
beste kansen om de wedstrijd op
slot te gooien maar was veel te
gehaast en onnauwkeurig in de
counter.
Uiteindelijk is de winst van
HVCH volkomen verdiend, maar
de Heeschenaren maakten het
zichzelf onnodig te moeilijk.
Komende zondag wacht in St.
Willebrord het bijzonder lastig te
bespelen Rood Wit, dat is misschien zelfs nog een potentiële
titelkandidaat...

MTB trainingen met CyCleSchik
SCHAIJK/BERNHEZE – De leden van CycleSchik willen ook dit jaar weer aan de start staan van de Limburgs Mooiste op 26 mei. En dat kan natuurlijk niet zonder voorbereiding. Op woensdag 4 april start
daarom een programma van zeven MTB-trainingen met als doel goed getraind aan de start van Limburgs Mooiste te staan.
Bernhezenaar en voorzitter CyCleSchik, Geert Wingens: “Het
fietsevenement Limburgs Mooiste op 26 mei is voor MTB-ers
een stevige toertocht door de
mooiste natuurgebieden van
Zuid-Limburg. De leden van Cy-

sche-Bollen-tocht in het programma opgenomen. Dit is een
clubtocht vanaf de Kriekeput
in Herperduin op en neer naar
de Sint Jan in Den Bosch. Dit
natuurlijk via zoveel mogelijk
singletracks en onverharde we-

MTB liefhebbers mogen aanhaken
cleSchik starten op woensdag 4
april met een programma van
zeven MTB-trainingen. Deze
trainingen worden verzorgd
door een gediplomeerd trainer
en zullen op woensdagavonden
in Herperduin/De Maashorst
plaatsvinden en op twee zondagen in Malden.”
Ook is de CycleSchik Bos-

gen. Geert: “Omdat CycleSchik
staat voor sportief fietsen met
plezier, nodigen we MTB-liefhebbers van harte uit om aan
te sluiten. Deelname aan Limburgs Mooiste is natuurlijk niet
verplicht. Tijdens de trainingen
kan dan meteen kennis gemaakt
worden met de club en haar leden uit de regio Schaijk, Oss en

Bernheze.” De trainingen worden gegeven op de volgende
data: 4 april 19.00 uur, 11 april
19.00 uur, 18 april 19.00 uur,
25 april 19.00 uur, 6 mei Bossche-Bollen-tocht, 13 mei Malden en 20 mei Malden.
Deelname aan de acht trainingen
kost € 10,-. Geïnteresseerden
kunnen zich voor 1 april aanmelden via Cycleschik@gmail.com.

Foto: Hans Heesakkers

HEESWIJK-DINTHER - Terwijl op de achtergrond de klanken van
Paaspop te horen waren maakten Heeswijk en de bezoekers uit Vinkel er weer een aantrekkelijk schouwspel van voor het toch talrijk
opgekomen publiek. In het eerste half uur van de wedstrijd was het
betere van het spel voor EVVC, maar had Heeswijk de beste kansen.
Acht minuten voor de pauze kwamen de Vinkelnaren toch op 0-1,
toen Gerwin van den Boom profiteerde van matig verdedigen en ontsnapte over links. Zijn voorzet vanaf de achterlijn werd vervolgens
door Rob van Dijk via de onderkant van de lat binnengeschoten.
Na de thee werd het meer en
meer een derby waarin strijd de
boventoon voerde. EVVC bleef
in de omschakeling gevaarlijk en
had de wedstrijd kunnen beslissen toen captain Van den Boom
een pass van Camiel van Doorn
onderschepte en Van Dijk opnieuw een niet te missen kans
gaf. Niek van Zutphen wist echter met de punt van zijn teen
redding te brengen, zodat de
beslissing uitbleef.
Niet veel later had de Heeswijk-goalie geluk toen een bekeken kopbal van diezelfde Van
Dijk via de binnenkant van de

paal in de handen van de doelman stuiterde. Tien minuten
voor tijd had trainer Marc van de
Ven al zijn aanvallende wissels
verbruikt en restte niets anders
dan aanvoerder Sten van de Berg
mee naar het front te sturen. In
eerste instantie werd een kopbal van de captain nog gekeerd,
maar vlak voor het einde was
een geplaatste schuiver via de
binnenkant van de paal keeper
Van de Boogaard te machtig.
Met de eindstand van 1-1 mocht
Heeswijk zich de morele winnaar
noemen en daardoor smaakten
de biertjes na afloop toch net iets
lekkerder!

voetbal

WHV wint
van concurrent Astrantia
LOOSBROEK - In een leuke wedstrijd op een goed veld heeft WHV
verdiend met 3-0 gewonnen van Astrantia uit Middelaar. In het begin van de wedstrijd ging het op en neer met kansen aan beide
zijden, maar het waren de gasten uit Middelaar die de beste kans
kregen om te scoren. Na een overtreding in de 18e minuut van Jurien van de Rakt mocht Thijn Fransman een penalty nemen.
Gelukkig voor WHV ging de
bal via de paal en het hoofd
van keeper Bram van der Pas
uit het doel. WHV was wakker
en kreeg in de 29e minuut loon
naar werken. Uit een hoekschop
van Teun van Mil, schoot Yorick
van de Rakt snoeihard op doel
en kon de 40-jarige Hongaarse goalie de bal niet klemmen.
Martijn Driessen was alert bij de
rebound en tikte de bal in het
doel; 1-0. Hierna kregen beide
ploegen nog enkele kansen maar
het bleef 1-0 tot aan de rust.
Meteen na rust scoorde Yorick
van de Rakt de 2-0 en toen kon
WHV rustig afwachten wat Astrantia ging doen. De verdediging van WHV stond zijn mannetje en de beste kansen waren
voor WHV, echter bleef het tot
aan het einde spannend want de
beslissende goal viel maar niet.

In de 89e minuut was het invaller Ramon Kézér die op aangeven van captain Tim Buunen de
wedstrijd besliste door de 3-0 te
maken. De andere invaller Nygel
Bosch stond koud in het veld en
werd keurig in scoringspositie
gebracht door een voorzet van
Thijs Lunenburg, maar de keeper
van Astrantia wist te redden. Al
met al een verdiende overwinning voor WHV. Hierdoor hebben de mannen van Leon van
Wanrooij weer aansluiting met
de middenmoot.
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Running Team Bernheze: Fysiotherapeuten en Masseurs
HEESCH – Heeschenaren Maarten van Uden (51), Sjoerd Peters, (31) en Jouke Vos (31)
houden in Team 181 iedereen soepel. Zij zijn de fysiotherapeuten en masseurs die
meegaan. Maarten heeft al ervaring want hij was in 2016 ook al lid van Team 181, Jouke
en Sjoerd hebben zich dit jaar aangesloten bij Running Team Bernheze. Maarten is naast
masseur ook chauffeur van de camper en zorgt er mede voor dat het basiskamp elke acht
uur weer afgebroken en opgebouwd wordt.

Als motivatie vertelt Sjoerd: “Ik
heb al vaker nagedacht om de
kennis die ik heb over gezond
bewegen in te zetten in combinatie met een goed doel. Na
meerdere teamleden gesproken

stadium van advies kan voorzien.
Zodat hun einddoel niet in gevaar komt.
Maarten: “Het deelnemen aan
de Roparun is een hele aparte en

Samen met een team een sportieve
prestatie neerzetten voor het
goede doel, dat is ons hoofddoel
te hebben over de geweldige ervaringen van de eerste editie van
Running Team Bernheze, hoopte
ik voor deze editie gevraagd te
worden. En dat is gelukt”.

onvergetelijke ervaring. Tijdens
die dagen is het net of je met je
team in een cocon leeft. Je bent
heel hecht met elkaar. Mijn ervaring is dat informatie uit de ‘buitenwereld’ gewoon niet doorkomt, omdat je heel erg gefocust
bent op alles wat je moet doen.
En het is ook gewoon kei gezellig.”

Met de kennis van Jouke over
sportblessures verwacht hij dat
hij de lopers en fietsers bij een
eventuele blessure in een vroeg

V.l.n.r.: Jouke, Sjoerd en Maarten

Foto: Ad Ploegmakers

Ontdek het roeien als ideale buitensport op de Open Dag van Aross

voetbal

hockey

beugelen

boksen

tennis

badminton

basketbal

turnen

volleybal

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

korfbal
hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

tafeltennis

Veldcompetitie

begint met verlies
korfbal

handbal

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

oss – Op zondag met de boot lekker op de koffie bij Moeke Mooren of liever die toertocht op de Vecht?
Anderen worden echt fanatiek en roeien De Elfstedentocht, marathons of (inter)nationale wedstrijden.
Aross biedt voor ieder wat wils!
Roeien is een sport voor jong
én (heel) oud, individueel of als
team, en is niet blessuregevoelig.
Je traint er allerlei spiergroepen
mee, zoals benen, armen, rug
en buik. En dat alles heerlijk in
de buitenlucht. Kom kennismaken met deze mooie sport op de
Open Dag van Aross op zaterdag 7 april van 11.00 tot 15.00
uur.
De Open Dag
Tijdens de Open Dag kan iedereen vanaf elf jaar deelnemen
aan een workshop van een uurtje. Hierbij kun je, na een korte
uitleg op een roeimachine en op
het vlot, ook meteen al met een
paar ervaren roeiers het water
op. De Open Dag vindt plaats

bij de Osse Roeivereniging Aross
aan de Ossestraat 13. Dit is net
voor het pannenkoekenhuis tussen Oss en Macharen.
Snel stappen maken
Na de Open Dag kun je deelnemen aan drie gratis (!) proeflessen. De smaak te pakken?
Dan delen we instructieploegen
in die zeven weken betaald les
krijgen van ervaren leden. Heeft
het roeivirus je hierna echt gegrepen, dan pas word je lid van
Aross en kun je kiezen voor roeien met een recreatief karakter of
meer competitief.
Er wordt veel in vierpersoons
boten geroeid, maar ook met
z’n achten, met z’n tweetjes of
in een skiff.

Speciaal voor de jeugd:
Het Aross JeugdTeam
Een club van 20 tot 25 enthousiaste tieners, tussen elf en achttien jaar, die onder begeleiding
van de JeugdCie via een officieel
tienstappenplan leren roeien. Er
worden regelmatig mooie resultaten behaald op regionale- en
landelijke wedstrijden en veel leden stromen later door naar het
studentenroeien.
En zoals het hoort bij echte
jeugd zijn er naast het roeien
allerlei andere activiteiten, zoals
het jaarlijkse roeikamp en het
kerstdiner.
Zie voor meer informatie
www.aross.nl.

HEESCH - In 2018 bestaat de Heesche Badminton Vereniging 30 jaar. Een moment dat de vereniging
niet zomaar voorbij wil laten gaan. Daarom zal de badmintonvereniging het komende jaar extra veel
activiteiten organiseren om het jubileumjaar op te fleuren.
Zo organiseert de vereniging op
zaterdag 14 april een reünie om
leden en oud-leden weer een
avond samen te brengen. Ieder

jubileumjaar met
extra activiteiten
(oud-)lid van 16 jaar of ouder is
welkom. En de afgelopen weken
hebben al velen laten weten te
komen. Het aantal aanmeldingen
is de 50 inmiddels gepasseerd, en
daar is de reüniecommissie erg

blij mee. “We kijken er naar uit
om al deze badmintonners opnieuw te verwelkomen en hebben de afgelopen weken ontzettend ons best gedaan om een
mooi programma neer te zetten”, zegt bestuurslid Humphry
Berest daarover. Hij roept eenieder die dat nog niet gedaan heeft
op zich aan te melden.
Dat aanmelden kan via
www.reunie.hbv-heesch.nl. Op
diezelfde site zijn ook alle andere
aanmeldingen en meer informatie over de reünie te vinden.

schaken

dammen

NISTELRODE - Op Tweede
Paasdag hebben de korfbalsters
de veldcompetitie
weer opge1cm b
pakt. Swift uit Velden kwam op
bezoek.
1,2 cm b

Prinses Irene startte deze wedstrijd zonder de geblesseerde
Gaby van Santvoort. Lotte Wilbers verving 1,4cm
haarb en begon in de
autosport

Aanmeldingen reünie stromen binnen

judo

kano

kaarten/bridgen

basis. Swift nam het initiatief in
de wedstrijd, maar tot net na de
rust kon Prinses Irene bijblijven
tot 6-6. Daarna paste Swift haar
verdedigende tactiek aan en
Prinses Irene stond op slot. Swift
begon raak te schieten en liep
over Prinses Irene heen. Uiteindelijk ging Swift terug naar huis
met een 7-16 eindstand.

De oplossing
karten

snowboarden

motorsport
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Fotograaf:
Ton Vrijsen

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

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

Donderdag 5 april
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Informatieavond
voor de wandelaar
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode
Thematour
‘Nul-op-de-Meter’
Nistelrode
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing: Levenslessen
van ouderen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Cabaret: Steven Brunswijk
CC De Pas Heesch

Bernhezer Dag van de
Duurzaamheid
Meerstraat 7 Heeswijk-Dinther
Pagina 33
Lezing: Erik Borgman
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Voorstelling: Jong van harte
CC De Pas Heesch
TV Efkes Anders: Pardon
CC Nesterlé Nistelrode
Zonnige zaterdag
Kringloop Bernheze Heesch
Pagina 1
Open dag Aross
Oss
Pagina 40

Maandag 9 april
Stiltewandeling
Bomenpark Heesch

Donderdag 12 april
Belastingcafé
Bibliotheek Heesch

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 2

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
Pagina 2

Poedja-Bardo
onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dinsdag 10 april
Yoga
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Informatiemiddag seniorenreis
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8
Vrijdag 13 april
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Zondag 8 april
Lentepodium heesch

Creatief Café KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Toerwielertocht
Heesch
Pagina 1

Clinics Hockeyclub HDL
Steen- en Stokstraat 4
Heeswijk-Dinther.

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing gezonde voeding
met proeverij
‘t Bakhuys Nistelrode
Pagina 4

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Cabaret: Karin Bloemen
CC De Pas Heesch

Wijn & spijs avond
Het Sentiment Heeswijk-Dinther

Bernheze Atelierroute
Bernheze

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Aa-land thema dag
Heeswijk-Dinther

Pubkwis
CC De Pas Heesch
Pagina 10

Theater: Ma (Hugo Borst)
CC De Pas Heesch

Vrijdag 6 april
Reiki 2
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Lente kienen
CC De Wis Loosbroek

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Halleyweg 1
Heesch
Zaterdag 7 april
Open Huizendag
Pagina 12/13
Oud ijzer actie
Fanfare St. Lambertus
Nistelrode
Pagina 8
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
The Power of Fire
Parochie De Goede Herder Heesch
Nistelrode & Vorstenbosch

Concert door Gitarando
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Songs of Spring,
music of Wisdom
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
TV Efkes Anders: Pardon
CC Nesterlé Nistelrode
Zondagochtendconcert
Vocalgroup FEMM
CC De Pas Heesch
Pagina 2

Chocolade workshop:
High Heels
Creatief & Lekker Nistelrode
Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

BOBZ black light party
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 9

Kasteelconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Keeztoernooi
Nistelrode
Pagina 8

Woensdag 11 april
Introductie Chakradance Reiki- oefenavond
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Zaterdag 14 april
Reünie HBV Heesch
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
BKK Buurtavond
Heemkamer Nistelrode
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Informatieavond:
Buitenspelen 0 tot 12 jaar
De Kanz Nistelrode

Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Lezing God weer vinden
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek
Finalisten Camerettenfestival
CC Nesterlé Nistelrode
Zondag 15 april
Theaterproductie: Mona
Kloosterkapel Vorstenbosch
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

voor vrouwen

Franka:

Zoek de
balans
Pagina 5

Diana:
Marieke:

‘Je wrijft het niet
zomaar meer weg’
Pagina 4

‘Het is goed dat
mensen weten
wat ik doe’
Pagina 9

Foto: Jan Gabriëls
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Op zoek naar een tweedehands
elektrische fiets?
KOM NAAR HET VOORDEELWEEKEND TWEEDEHANDS
ELEKTRISCHE FIETSEN VAN FIETSPLEZIER!
HEEscH - Op 7 en 8 april houdt
FIETSplezier in Heesch een voordeelweekend voor tweedehands
elektrische fietsen. U koopt dan
al een elektrische fiets vanaf
€ 349,-.
Voordelig kennismaken
Misschien twijfelt u nog over een
elektrische fiets. Dan is dit dé
manier om voordelig kennis te
maken met de voordelen. steeds
meer mensen pakken de elektri-

sche fiets voor woon-werkverkeer of in de vrije tijd. je kunt
met de elektrische fiets een grotere afstand afleggen zonder
veel extra inspanning. speciaal
voor alle dames geven wij bij
aankoop van een elektrische damesfiets een hip zadelhoesje van
Urban Proof cadeau!
Goede service staat voorop
fIETsplezier Michel van de Wetering is hét adres in Heesch voor

nieuwe en tweedehands fietsen,
onderdelen, accessoires, maar

EEN HIP ZADELHOESJE VAN URBAN
PROOF CADEAU!
ook voor reparatie en onderhoud van uw fiets.
Een goede service voor onze
klanten staat voorop!

Een must have
voor elke vrouw
(en man!)

Lindsey’s Passion 4 Fashion

Lindsey’s

Passion 4 Fashion

10% LentekortinG*
om de lente leuk te beginnen,
geven we op alle kleding
10% korting
*Geldig t/m 14 april 2018
*Niet geldig op schoenen, accessoires en sieraden

Dat vrouwen altijd alles beter
weten is natuurlijk allang bekend, maar na het lezen van
dit boek zal niemand daar
meer aan twijfelen. Honderden
wetenswaardigheden
zoals wie de beruchtste vrouwelijke criminelen zijn, wat de
populairste babynamen zijn,
hoe de lotto werkt, wat de
heel tijden zijn van verschillende piercings en hoe je een toilet moet ontstoppen passeren
de revue. Alles wat een vrouw
moet weten is een heerlijk
bladerboek met honderden
feiten, records, lijstjes, misvattingen, top tienen en andere
wetenswaardigheden.

Geopend van woensdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.

HEEscH - Lindsey’s Passion 4 Fashion heeft leuke, modieuze kleding voor dames. Hou je van casual of toch ook weer niet, de collectie is zeer uitgebreid en dus is er voor ieder wat wils. Ook de dames
met een maatje meer kunnen hier met een mooie set kleding naar
huis. Als extra hebben we leuke accessoires zoals tassen, sjaals en
schoenen. Maar ook handgemaakte sieraden.
Wil je zelf een sieraad maken?
Dat kan! Wij geven een leuke
workshop die ongeveer tweeëneenhalf uur duurt; een leuk
avondje uit met vriendinnen,
collega’s, familie en met wie je
zelf leuk vindt. Voor meer info
en vragen, kom gerust naar de
winkel.

Wij zijn geopend van woensdag
tot en met zaterdag van 11.00
tot 17.00 uur.
Lindsey’s Passion 4 fashion
julianastraat 3
5384 kG Heesch
0412-745058
info@lindseyspassion4fashion.nl.

#KH18

Strak design voor elke
deuropening
HEEscH - Het voorjaar is inmiddels weer begonnen. Dat betekent
ook weer meer last van vliegen, muggen en andere insecten. Zomaar een deur of raam open zetten gaat dan niet. Bij Bies vind je
verschillende horren voor een acceptabele prijs.

Doe mee en...
WIN een weekend

Leeuwarden

Julianastraat 3, 5384 KG Heesch
0412-745058 - info@lindseyspassion4fashion.nl

Gordijnen kamerhoog

18% KORTING
Koop nu kamerhoge gordijnen én maak kans op een weekend Leeuwarden!

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

Vraag naar de actievoorwaarden.

Plaats hier uw logo en adresgegevens

sTaTIonsPleIn 2F - 5384 bH HeesCH - 06-30876141
WWW.bIesHeesCH.nl - InFo@bIesHeesCH.nl
Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Goed ventileren is nodig voor
je gezondheid. Toch gebeurt dit
vaak onvoldoende. Vroeger ging
luchtverversing in huis vanzelf,
via naden en kieren. In moderne kierdichte huizen gebeurt dat
niet meer en is andere ventilatie
nodig. Een raam of deur openzetten zorgt er echter wel weer
voor dat insecten makkelijk het
huis betreden. Een hor lost dit
probleem eenvoudig op, draagt
bij aan een gezonde ventilatie in
huis en houdt ongedierte buiten!
speciaal voor de openslaande
tuindeuren en schuifpuien is er
een dubbele Plisséfit leverbaar.
Deze dubbele Plisséfit kan grote openingen afsluiten voor in-

secten. Aan beide zijden van de
opening wordt één plisséhordeur
geplaatst. De beide plisséhordeuren sluiten in het midden tegen elkaar door middel van een
magneetsluiting.
Zowel de onder- als bovengeleider lopen door en vormen
één geheel met het kozijn. De
dubbele Plisséfit kan zowel inals op-de-dag geplaatst worden
zonder hulpprofielen.
Voor horren in iedere kleur en
formaat ben je bij Bies op het
stationsplein in Heesch aan het
juiste adres. Het inmeten en
monteren van de horren is bij de
prijs inbegrepen.
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Doutzen Kroes

Dintherse

HEEsWIjk-DInTHEr - Op haar zestiende stapte Jitte Oerlemans (20) samen met haar moeder en haar
‘agent’ het vliegtuig in. Op naar Milaan. Op naar een casting met onbekende uitkomst. Op naar - uiteindelijk - haar eerste exclusieve modeshow. En meteen eentje van een niet te missen modemerk: Prada.
Het is een van de momenten waar Jitte de fijnste herinneringen aan heeft. “Door mijn maten loop ik niet
zo veel modeshows. Of eigenlijk ben ik daar mee gestopt en ben ik meer gefocust op fotoshoots, omdat
mijn maten hier beter voor zijn. Maar toch kriebelt het altijd als ik aan die modeshows terug denk. Het
is zo leuk om te doen en het zijn zo’n gave ervaringen geweest!”
Als kind begon ze op achtjarige
leeftijd bij een modellenbureau
voor kinderen en heeft ze kleine
opdrachten en shoots voor bijvoorbeeld het merk Buddha to
Buddha gehad. Toen jitte elf jaar
was, stapte ze over naar een modellenbureau voor volwassenen.
Dit bureau benaderde haar via
het sociale netwerk Hyves. (ja,
Hyves, kennen we dat nog?) nu,
negen jaar later, is ze inmiddels
meegegroeid met dit bureau.
Toch heeft ze haar modellenwerk tegenwoordig bewust op
een laag pitje staan. “Ik moet
nu eerst het vwo op het Zwijsen
college afmaken.
Toen ik na de havo een tussenjaar
nam, heb ik heel veel gave dingen mogen meemaken en heb ik
heel veel geleerd. Ik focuste me
fulltime op het modellenwerk en
heb toen zelfs een maand in new
york gewoond. Maar de druk ligt
hoog in de modellenwereld. je
moet altijd de juiste standaardmaten hebben en daarvoor goed

eten, sporten en bepaalde dingen laten. soms dacht ik: ik wil
ook gewoon alles kunnen eten of
met vriendinnen meedoen!”
jitte is door haar modellenwerk
in grote modesteden als Londen,
Milaan en Parijs geweest en zo
liep ze tijdens een shoot eens
door chinatown in hartje new
york. Ook heeft ze eenzelfde

werkt, soms lukt het niet of komt
het niet direct van de grond.
Mijn tussenjaar pakte ook niet
helemaal uit zoals ik wilde. nu
vind ik het leuk om af en toe wat
opdrachten aan te gaan, maar ik
zorg ook dat ik zonder het modellenwerk vooruit kan straks.
Zo heb ik me onlangs ingeschreven voor een studie. Maar het

‘Het modellenwerk heeft me heel
veel verschillende dingen geleerd,
waar ik veel aan heb’
fotoshoot als Victoria secret-model Taylor Hill mogen bijwonen.
(Google dat model maar eens.)
Maar jitte vervolgt: “De modellenwereld is niet alleen pracht en
praal, zoals het soms op tv of in
bladen lijkt. Hoe graag je ook iets
wilt en hoe hard je daar ook voor

feit dat ik in mijn eentje op reis
ben geweest en dat ik opeens
Engels moest spreken – die herinneringen koester ik!
‘Het modellenwerk heeft me
heel veel verschillende dingen
geleerd, waar ik veel aan heb.”

Bekkenpijn tijdens en
na de zwangerschap?
HEEscH - Heb je tijdens of na de zwangerschap pijnklachten in de rug, bekken en/of benen? Word je
hierdoor beperkt in je werk, huishouden en zorg voor je kinderen? Treedt er pijn op bij liggen, zitten,
draaien in bed, lopen en traplopen? Dan heb je waarschijnlijk last van bekkeninstabiliteit. Gespecialiseerde
fysiotherapie volgens de methode rost vermindert deze klachten en geeft jou de regie over je leven terug.

JITTE OERLEMANS op zestienjarige leeftijd tijdens de
modeshow van Prada.
Tekst: Eline Sigmans

Fysio Steins
Hoogstraat
Bekkenpijn tijdens
en na de zwangerschap

Wil je hulp? Maak dan een afspraak bij fysiotherapie steins | Hoogstraat voor effectieve behandeling en
advies. Telefoon: 0412- 453608.

Fysiotherapie is vrij toegankelijk en wordt vergoed uit de aanvullende
verzekering.
Hoogstraat 11

Wij halen het beste
uit uw motor!
25
jaar
Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl

5384 BJ Heesch

0412-453608

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

Bij Moes & Tuin is het volop lente!
VInkEL - Heerlijk geurende kruidenplanten. De eerste soorten tomaten-, paprika- en peperplanten zijn er. Net als de komkommerplanten. Het assortiment zal zich nog uitbreiden.
Vergeet de kool- en slaplantjes en de prei- en aardbeiplantjes niet te
planten. Groentezaden, bloemzaden en verschillende bloemenmengsels hebben wij ook.
Graag tot ziens in Vinkel op: woensdag tot en met vrijdag vanaf 9.30 uur.
Dinsdag na 15.00 en zaterdag na 14.00 uur.
Op dinsdag- en zaterdagochtend staat Moes&Tuin op de weekmarkt in Oss.
Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl
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TaTTo0 MarieKe LUCiUS

‘Ik wilde een tijdloos patroon, zonder duidelijk plaatje’
HEESWIJK-DINTHER - Laat het niet in een opwelling zetten,
maar denk er goed over na, want je wrijft het niet zomaar
meer weg. Dat is het advies dat Marieke Lucius uit Heeswijk-Dinther iedereen die een tatoeage overweegt, meegeeft.
Een die ze zelf ter harte nam want ze wilde er al een vanaf
haar 13e, maar liet deze pas zetten toen ze écht wist wat ze
wilde en dat was ruim na haar 30e verjaardag.
Waarom ze al op jonge leeftijd wist dat ze een tatoeage wilde
weet Marieke niet. “Ik denk dat ik me toen vooral wilde afzetten tegen alles en anders wilde zijn dan anderen. Ik vond het
stoer. Ook als je het durfde”, blikt ze lachend terug. Ze is blij
dat ze er niet zomaar een liet zetten. “Ik vond doorlopend iets
anders mooi”, weet ze intussen.
De ‘sleeve’ die haar arm siert is er een waar ze goed over
nadacht. ”Ik wilde een tijdloos patroon zonder duidelijk plaatje, dus geen bloem, gezicht of iets dergelijks. Ik teken zelf en
nadat ik me verdiept had in tatoo-shops ben ik met een aantal tekeningen naar jan sidiropoulos in Oss gegaan. In goed
overleg is het dit geworden”, vertelt ze terwijl ze haar arm laat
zien. De tatoeage werd in twee gedeeltes gezet.
Marieke: “Op uitnodiging van jan ben ik in Londen op een
tatoeagebeurs geweest. Hij deed daar mee aan een wedstrijd
en heeft mijn tatoeage daar tot in detail verder uitgewerkt.”
Dan: “Dat was een hele bijzondere ervaring.”
TEksT En fOTO: WEnDy VAn LIjssEL

‘Ben jij klaar
voor het voorjaar’
Le Village, exclusieve damesmode
aan ’t Dorp 60B in Heesch
HEEscH - Hier kunt u terecht voor stijlvolle dameskleding en schoenen voor de modieuze vrouw, zowel
zakelijk als vrouwelijk stoer. Ook voor underwear, panty’s en accessoires kunt u bij ons terecht! Onder
het genot van een kopje koffie of thee bent u van harte welkom!
Op zondag 8 april is er een lentepodium waar wij u graag ieder
uur onze voorjaars- en zomercollectie laten zien.
De shows starten om 13.15 uur,
14.15 uur, 15.15 uur en 16.15
uur op het plein!
Onze merken; Gustav,
nomansland, kocca, juffrouw
jansen, jane Luska, japan
Tokyo, Transfer, coster
copenhagen, soulmate, Zip 73,
caddis fly, colette sol, feliz en
spm.
Graag tot ziens!
Team Le Village

Zondag 8 april Lente Podium
12.00 tot 17.00 uur

Met ieder uur modeshows vanaf 13.15 uur.

‘t Dorp 60B Heesch
0412-488958
info@levillagebv.nl
www.levillagebv.nl.

V.l.n.r.: Janis, Marion, en Elise

Openingstijden
Maandag: 13.00 tot 17.30 uur
Dinsdag: 9.30 tot 17.30 uur
Woensdag: 9.30 tot 17.30 uur
Donderdag: 9.30-17.30 uur
Vrijdag: 9.30-21.00 uur
Zaterdag: 9.30-17.00 uur.
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ondernemer én vrouw

En dat is ook meteen de kracht van de vijf vrouwen
achter de stichting Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze.

V.l.n.r.: Franka Mes,
Lucré Capetti en
Annelies Aarts

Tijdens de
bijeenkomsten
ontstaan
waardevolle
contacten

BErnHEZE - Vijf jaar geleden nam franka Mes het initiatief tot het oprichten van VOV Bernheze. Met haar onderneming re-frames begeleidt
franka mensen en organisaties bij hun ontwikkeling en groei. Daarnaast is ze coach bij starterssucces Bernheze en realiseert ze projecten in
Gambia. Lucré cappetti verzorgt met haar bedrijf cappetti & nooijen evenementen en trainingen in bedrijfsoptimalisatie, en haalt met Inpatcenter
talent naar Brabant. Annelies Aarts runt al jarenlang haar succesvolle anti-aging centre Medi spa Annelies, is distributeur van het organisch
cosmetica merk Éminence Organic skincare, en begeleidt en distribueert vanuit A&P nature products andere beautybedrijven. niet aanwezig
tijdens het gesprek: Inge Bouwknegt (Manager Business support bij rabobank Den Bosch) en Marjon van de Ven (directeur Museum jan cunen).
TEksT: AnITA VAn DEn BOGAArT fOTO: MArcEL VAn DEr sTEEn

Vijf verschillende vrouwen met
vijf verschillende ondernemingen. Maar één ding is voor hen
allen zo klaar als een klontje: succes komt je niet aanwaaien, daar
moet je zelf wel wat voor doen.
En precies daarin willen zij andere
vrouwen graag stimuleren.
Powervrouwen
Vanuit hun eigen ondernemerschap begrijpen de dames de
mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden, kansen en barrières
waar je als ondernemer mee te
maken krijgt.
ANNELIES: “Vrouwen hebben
vaak de neiging aan zichzelf te
twijfelen. In een samenwerking
met vrouwen onder elkaar werk
je tegelijkertijd ook aan jezelf en
je gevoel van eigenwaarde.”

Blijf jezelf
ontwikkelen
en jezelf
uitdagen,
leef bewust
en zoek
de balans

LUCRÉ: “Tijdens de bijeenkomsten ontstaan waardevolle contacten. Daarnaast bieden we
vrouwen een podium om zichzelf
te laten zien in wie ze zijn en wat
ze doen. Daarmee leren vrouwen
van elkaar.” naast het organiseren van bijeenkomsten, verzorgt
VOV ook trainingen voor ondernemende vrouwen.
FRANKA: “Binnen die veilige
omgeving waarin eenieder zichzelf mag zijn, zetten we vrouwen
in hun kracht. We willen vrouwen stimuleren, motiveren en
met elkaar verbinden. Want door
kennis te delen en ervaringen uit
te wisselen werk je aan groei en
zelfontplooiing, onmisbaar bij
ondernemen.”

Vrouwen Ontwikkelen Vrouwen
Of de dames nog een boodschap
hebben voor andere ondernemende vrouwen? nou, absoluut.
“Blijf jezelf ontwikkelen en jezelf
uitdagen, leef bewust en zoek
de balans. Ben zuinig op jezelf
en realiseer je: de grootste uitdaging ben je zelf.” VOV staat als
stichting niet stil, maar groeit en
beweegt mee.
Of zoals franka het mooi verwoordt: “Van Vrouwen Ontmoeten Vrouwen gaan we naar
Vrouwen Ontwikkelen Vrouwen”.
Een mooi initiatief. En met dit
inspirerende gezelschap gaat dat
vast helemaal goedkomen.

zondag
8 april
12.00-17.00 uur

Het wordt een bijzondere zondag
in Aangenaam Heesch.
Het lentepodium zorgt voor een
gezellige middag op het plein in
het centrum.
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TaTTo0 eLna TiMMerManS

Het is mijn lijf. Ik doe ermee wat ik wil
VORSTENBOSCH - “Het is mijn lijf. Ik doe ermee wat ik wil.
Verder verandert mijn karakter niet door mijn tatoeages.”
Dat stelt Elna Timmermans uit Vorstenbosch. De eerste liet
ze zetten toen ze halfweg twintig was en in de loop der jaren
kwamen er steeds meer bij. Intussen heeft ze er elf en het
einde is nog niet in zicht denkt ze...
Hoewel Elna als achttienjarige al bedacht dat ze graag een
tatoeage wilde, wachtte ze nog een aantal jaren voor ze de
eerste liet zetten. Inmiddels heeft ze er elf verspreid over haar
lichaam. “Ik ben begonnen met chinese sterrenbeelden op
mijn benen. Mijn vader, moeder, hond, paard en ikzelf staan
er als draak, aap, hond, paard en buffel. Ik heb twee kinderen.
Die staan elk op een arm vereeuwigd met een chinees sterrenbeeld, rat en buffel, en hun naam in Hindoestaanse stijl. Tot
slot draag ik de teksten ‘This is who I am’ en ‘Mijn leven is van
mij’ “, somt Elna op.
Laatstgenoemde is de titel van een liedje uit een musical van
Pia Douwes. “De tekst van dat nummer vond ik zo mooi dat
ik het veel draaide. Daarop zei mijn man voor de grap; ‘Dat is
wel leuk om te laten tatoeëren”. Elna lacht: “Ik vond het een
geniaal idee en heb het gelijk geregeld.” Dat was enkele jaren
geleden maar; “Ik denk niet dat het de laatste is.” schouderophalend: “Maar dat zie ik nog wel.”
TEksT En fOTO: WEnDy VAn LIjssEL

FASHION WEEKEND
@ DressUp-InStyle
HEEscH - Het gehele weekend
van 6, 7 en 8 april zal bij ons in
het teken staan van de nieuwste
voorjaarsmode! Onze merken
zijn onder andere YAYA, ICHI,
Summum Woman, Vero Moda,
Mavi Jeans, Expresso, Catwalk
Junkie en FreeQuent.
Vol trots presenteren wij jullie
onze prachtige, met zorg samengestelde collecties:)
sPEcIAL VIP DAy - 7 april
Wij luiden de lente in!
•
•
•
•
•
•

Modeflitsen
Stijdadvies YAYA
Make-up advies Golden Rose
Hapje & Drankje
Acties
Goodiebag bij besteding vanaf € 100,-

Zondag 8 april kOOPZOnDAG
in Heesch Lentepodium op het
plein!
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Schoonheidsalon Thea van Dijk:
Een investering in jezelf!
HEEscH - Wij zijn Thea en Eline van Dijk en runnen samen een schoonheidssalon en kapsalon. U kunt
bij ons terecht voor verschillende schoonheidsbehandelingen, pedicuren, manicuren en ook kunt u een
duobehandeling afspreken samen met uw partner, dochter, zus of vriendin. Hoe gezellig is dat!
Verder zijn wij gespecialiseerd in
anti-agingbehandelingen en maken sinds vorig jaar gebruik van
ons vernieuwde hifu apparaat.
Dit is de allernieuwste techniek
op het gebied van huidverbetering als vervanger van fillers en
Botox. U kunt bij ons terecht
voor laserontharing en alle behandelingen die uw huid laten
stralen. We geven ook workshops op het gebied van make-up.
kortom, bij ons gaat u van top
tot teen verzorgd de deur uit.
Graag tot ziens bij ons in de salon! U vindt ons op kerkweg 7 in

Heesch, telefoon 0412-454402.
www.schoonheidenkapsalon
theaeneline.nl.

Als u dan ook nog mooi gekapt
de deur uitgaat voelt u zich als
herboren!
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Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapsalon
schoonheidsbehandeling
pedicure
manicure
laserontharing
permanente make-up
bruidskapsels
bruidsmake-up
visagie
HIFU anti-aging
behandelingen
• massages

Voor

Na 90 dagen

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

Strijk en Herstel Service
HEEscH - Met Strijk en Herstel Service heb ik na jaren mijn passie weer opgepakt. Sinds 2016 werk ik vanuit mijn atelier aan de
Vinkelsestraat 107 in Heesch. Kleding repareren, namaken van een
afbeelding, of een oplossing bedenken waardoor het weer zo goed
als nieuw is, doe ik het allerliefste.
Ik herstel onder meer scheuren,
winkelhaken en maak kleding
op maat. Dat allemaal voor een
fijne prijs. Van avondjurken tot
carnavalspakken en van knuffels
tot overhemden: voor alles kunt
u bij mij terecht.
Daarnaast geef ik naailes aan
jong en oud. In een kleine groep
leer ik u de fijne kneepjes van
het vak. Zo krijgt u voldoende

aandacht en hulp en gaat u uiteindelijk naar huis met een kledingstuk waar u zelf enthousiast
van wordt. Mijn atelier heeft
geen vaste openingstijden. U
kunt altijd bellen of mailen en
dan hoort u van mij wanneer u
bij me terecht kunt!
strijkenherstelservice@gmail.com
of 06-14801623.
Graag tot ziens!

ite

Feston tapijten
HEEscH - Al meer dan 25 jaar
een begrip in Heesch en omstreken. We zijn een familiebedrijf
en leveren mooie producten van
deze tijd.
Of het nu gaat over vloerbedekking (tapijt, vinyl en pvc),
traplopers, gordijnen (overgordijnen, vitrage en inbetweens) of
raamdecoratie (houten- en aluminium jaloezieën, rolgordijnen,
vouwgordijnen, duorolgordijnen
en plissées) of horren voor raam
en deur; u heeft bij ons de keuze
uit een groot assortiment.

We helpen en adviseren u graag
om van uw huis een gezellig
thuis te maken.
Ook leveren en leggen we tegenwoordig professioneel kunstgras voor in uw tuin. Dit alles
natuurlijk met goede kwaliteit en
service.

ebs
Vernieuwde w
*
*
*
*
*
*

PVC-VLOEREN

VELUX
dealer

* Vinyl, laminaat
* Rolgordijnen,
Gordijnen, vitrage
vouwgordijnen
Zonwering
Alle vloerbedekking * Herstofferen
(stoelen, caravan, boten, etc)
Karpetten, traplopers
* Alle soorten horren
Festonneerwerk
op maat gemaakt

Voor de nieuwbouw in Bernheze
maken we speciale scherpe prijzen.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.

neem voor inspiratie een kijkje
op onze vernieuwde website,
www.festontapijtenheesch.nl.

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl
Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

Woensdag namiddag gesloten. Zaterdag 10.00-15.00 uur.
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TaTTo0 eriCa MeULenBroeK

‘Na drie uur prikken was het klaar’
LOOSBROEK – Om te beginnen was het, in deze letterlijk en
figuurlijk, een ‘draak’ van een tatoeage. Een plakplaatje en
eerder een stempel dan een mooie tatoeage. Vanaf het moment dat Erica Meulenbroek uit Loosbroek zichzelf ontwikkelde, durfde loslaten en er uiteindelijk een bont en sierlijk
kleurenpallet omheen liet zetten, is ze zowel tevreden met
zichzelf als ook ontzettend blij met haar tatoeage.
Eigenlijk heeft Erica niet één, maar twee tatoeages. De al eerder geplaatste draak werd echter opgenomen in een bont
palet van kleuren en bewegingen eromheen en zo samengesmolten tot één geheel. Iets waar ze goed over nadacht. “Op
enig moment kwam ik erachter dat ik hoge eisen stelde aan
mezelf en mijn omgeving. niet 100%, maar 110% inzet was
een vereiste. Ik kwam erachter dat dit te maken heeft met je
eigen onzekerheid en vertrouwen in de (mede)mens. samengevat heb ik mezelf opnieuw uitgevonden”, vertelt Erica en
voegt toe: “Goed is goed genoeg. Hard werken wordt gezien
en vertrouwen hebben in jezelf is vertrouwen geven aan anderen. Ik sta positiever in het leven en laat me intussen ook graag
verrassen met wat anderen denken en doen.” Inzake haar tatoeage deed Erica dat letterlijk. Ze ging naar een tatoeëerder
en na een goed gesprek en slechts de kleurbepaling gaf ze
hem het vertrouwen om uit de losse hand zijn gang te gaan.
“na drie uur prikken was het klaar”, zegt Erica om resoluut
toe te voegen: “Het was voor zowel de tatoeëerder als mezelf
een geweldige ervaring.”

TEksT En fOTO: WEnDy VAn LIjssEL

Tatoeage
De term tatoeage komt
waarschijnlijk van het
Tahitiaanse woord tatu
of tattau, dat streep,
vlek of markering
betekent.
Ötzi, de ijsmummie uit
de Alpen, die zo’n 5350
jaar geleden leefde, had
59 tatoeringen. Er zijn
tatoeages op Egyptische
mummies gevonden, die
van 2000 voor Christus
dateren. In de klassieken
wordt er gerefereerd aan
tatoeages bij de oude
Grieken, de Germanen en
nog meer volkeren.
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Diana Chan

wil de wereld een beetje mooier maken
BErnHEZE - Diana chan (36) is sinds 2016 BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaar, in de gemeente Bernheze. Officieel is ze ‘handhaver in het domein
leefbaarheid’, met taken als toezichthouder en opsporingsambtenaar. na haar
opleiding begon Diana in 2006 als toezichthouder. sinds 2007 is ze buitengewoon
opsporingsambtenaar, afgekort BOA.
TEksT: HEnrIËTTE MAAs fOTO’s: AD PLOEGMAkErs

Taken
In Bernheze heeft Diana de taak
om te zorgen voor een leefbare
openbare ruimte. Onder andere
door toezicht op parkeerproblemen, afvaldumping, hondenbeleid, hangjeugd, basisregistratie
personen, het verstrekken van
alcohol aan minderjarigen en
door opsporing van criminaliteit
in brede zin. Ze heeft ook een
signaleringsfunctie voor andere
instanties, bijvoorbeeld rond eenzaamheid en ondermijning. En ze
assisteert de politie bij acties, bijvoorbeeld voor inbraakpreventie
of verkeerscontroles.

Diana: ”Als BOA of handhaver
handhaaf je een afgebakend deel
van de wet. Ik verricht vooral
algemene surveillances en ben
erop getraind om snel allerlei
onregelmatigheden in het straatbeeld te herkennen. Ik deel informatie met de wijkagenten. Het
is goed dat mensen weten wat
ik doe, daarom ben ik actief op
social media.
Verschillende instrumenten
Ik probeer nalevingsgedrag te
creëren en mensen te informeren
over waarom dat nodig is, om

zo overlast en overtredingen te
voorkomen. Een boete is pas een
laatste stap in het traject. Van
de gevallen van overlast kan 80
tot 90% met een goed gesprek
of een waarschuwing worden
opgelost. Liefst geef ik helemaal
geen boetes. Ik vind het leuk dat
ik over verschillende instrumenten beschik om de wereld een
beetje mooier te maken. Zo hebben we vorig jaar tijdens de actie
tegen hondenpoep goed gedrag
van hondenbezitters beloond
met een reflecterende halsband
voor hun hond.“
Diversiteitsnetwerk
Diana, getrouwd met een
vrouw, is in 2016 begonnen
met het opzetten van een landelijk diversiteitsnetwerk voor
en door handhavers (zie www.
rainbowtaskforce.nl). Ze verbindt handhavers die een rolmodelfunctie willen vervullen voor
de LHBT-gemeenschap (lesbische, homoseksuele, biseksuele

Liefst geef
ik helemaal
geen boetes

en transgender personen). “Door
te laten zien wie wij zijn, kan iemand anders de moed en steun
vinden om zichzelf te zijn. Mogelijk verlaagt het de drempel om
aangifte te doen van bijvoorbeeld
homogerelateerd geweld. Met
voorlichting tijdens opleidingen
willen we bij alle soorten handhavers bewustwording creëren,
zodat ze problemen eerder signaleren en mensen altijd respectvol

behandelen, ook als het geslacht
op het identiteitsbewijs anders is
dan hoe de persoon eruitziet.
Het is mooi dat de gemeente
Bernheze aandacht heeft voor de
LHBT-gemeenschap. sinds 2016
hijst ze de regenboogvlag op internationale ‘coming Out-day’,
11 oktober, en ze sluit aan bij
onderzoek naar problemen voor
deze groep.”

Bent u klaar voor de lente!
10% korting op permanente make-up behandelingen.

Permanente Make-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Medische Pigmentatie
Workshops

GEffEn - Wilt

u er ook iedere dag verzorgd uitzien, gun
uzelf permanente make-up!

Wenkbrauwen laten het gezicht spreken, eyeliners geven de ogen
meer kracht en verbeter uw lipcontour met een subtiele lipliner.
kortom, iedere dag een verzorgde en mooie uitstraling!
PAk nU UW kAns: Profiteer t/m eind mei 2018 van een korting van
10% op een permanente make-up behandeling.
Heeft u vragen of komt u graag even langs voor uitleg en advies,
neem dan gerust contact op.
Tot Beauties!
rachel Machielse-Weijenberg
Beauties bij rachel.

Heesterseweg 3a, 5386 KT Geffen
Telefoon 06-21644798 | info@bbyr.nl

www.bbyr.nl
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Annelies, Britt & Liv
Genieten van dat onverwacht mooie kadootje

vorstenbosch - Jong moeder worden: je kunt
ervoor kiezen. Maar wat als het je gewoon overkomt? Britt koos voor haar kind en geniet iedere
dag opnieuw van haar dochtertje Liv.
Ze was pas zestien toen ze zwanger raakte. Dan komt er ineens
wel het een en ander op je af.
Britt zat in het laatste jaar van de
HAVO, het eindexamen stond
voor de deur. Hoe moest het
met haar studie, haar toekomst,
waar moest ze wonen, hoe ging
ze dat doen met een baby? Vragen die op haar en haar familie
afkwamen. Maar al snel besloot Britt er samen met de vader van de baby, zijn ouders en
haar ouders, Paul en Annelies
Aarts, helemaal voor te gaan.

Voor ons
was al snel
duidelijk dat
we dit positief
wilden
bekijken

Positief
Britt bleef bij haar ouders wonen,
ook toen de baby er eenmaal
was. Een situatie die wel wat aanpassingen vroeg van allemaal. In
maart 2013 werd Liv geboren,
en in mei deed Britt eindexamen.
Een prestatie die ze alleen maar
kon neerzetten dankzij de hulp
en ondersteuning van de vader
van haar dochter, haar ouders
en schoonouders. Annelies over
deze periode: “We realiseerden
ons maar al te goed dat het leven
niet maakbaar is. We kunnen niet
altijd overal grip op hebben, en
dat moeten we ook niet willen.
Voor ons was al heel snel duidelijk dat we dit positief wilden
bekijken. We dachten in mogelijkheden, niet in obstakels of onmogelijkheden. We willen Liv een
stabiele basis bieden voor straks.
En wat Liv ons heeft gebracht is
zó dierbaar, daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn.”
Eigen stek
Intussen is Liv bijna vijf jaar, en
is Britt bezig aan het laatste jaar
van haar studie hotel- en eve-

V.l.n.r.: Liv, Britt en Annelies

nementenmanagement. Tegelijkertijd werkt Britt fulltime als
assistent frontofficemanager bij
Van der Valk. De relatie met de
vader van Liv is beëindigd, maar
samen dragen ze de zorg voor
hun dochter. De moeder van Paul
woont in haar eigen huis, gren-

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Jan Gabriëls

zend aan het woonhuis van Paul
en Annelies. Voor Liv betekent
dat veel gezelligheid en veel liefde en aandacht, met haar mama,
haar opa en oma en haar overgrootmoeder zo dichtbij.
Toch wil Britt straks graag een
eigen woonstekje, liefst in Vor-

stenbosch. Een plek voor haarzelf, waar ze met Liv haar eigen
gezinnetje kan vormen.
Met opa en oma en al hun liefde
voor dat onverwacht mooie cadeautje nog steeds aanwezig op
de achtergrond.

Tatto0 Anne-Marie van de Haterd

‘Leve het leven. Ik kwam, zag en overwon’
HEESCH – Viva la Vida. Het is Spaans voor ‘Leve het leven’.
Een kreet die Anne-Marie van de Haterd uit Heesch letterlijk
op het lijf geschreven is én heeft. Ze is intussen vijf jaar genezen van kanker en liet het zinnetje in haar nek tatoeëren.
Het is niet de enige betekenisvolle lichaamsversiering want
ook ‘Veni vidi vici’ oftewel ‘Ik kwam, zag en overwon’, laat
zich lezen.
Anne-Marie heeft meerdere tatoeages. De eerste liet ze op
twintigjarige leeftijd zetten en is gelijk ook de enige die, als
ze het over kon doen, er niet meer op kwam. “Dat is een
enkelbandje. Ik woonde al op mezelf en wilde er graag een.
Het slaat echter helemaal nergens op en een tatoeage zonder
betekenis is eigenlijk zonde”, vertelt ze eerlijk. Ze heeft er echter meerdere en die hebben wel degelijk betekenis. Zo staan
de voorletters van haar zonen op haar pols en refereren er een
aantal aan een zware periode in haar leven. Anne-Marie had
borstkanker. Over het litteken van de porth-a-cath, een kastje
dat in je lichaam geplaatst wordt voor het toedienen van medicijnen, een soort infuus, liet ze een kruis, hartje en hartslag
zetten. Het staat voor geloof, hoop en liefde. Het is niet het
enige. Anne-Marie: “Op de nieuwe borst die ik kreeg na verwijdering van de zieke, heb ik twee lotusbloemen laten zetten
met aan een takje een pink ribbon. Onder mijn borst staat
Veni, vide vici. Dat wil zeggen; Ik kwam, zag en overwon.”
En dat deed ze!
Tekst en foto: Wendy van Lijssel
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zondag
8 april
12.00-17.00 uur

Het wordt een bijzondere zondag in Aangenaam Heesch. Het lentepodium zorgt voor een gezellige
middag op het plein in het centrum. ALLE WINKELS ZIJN OPEN EN DE CATWALK STAAT KLAAR
VANAF 12.00 UUR. TIJDENS DE MODESHOWS; OM 13.15, 14.15, 15.15 EN 16.15 UUR
is er een DJ aanwezig en kunnen de verschillenden deelnemers hun zomercollectie en -trends
presenteren.
Op het terras zal het goed vertoeven zijn met het heerlijke zonnetje dat zich in de voorspellingen
aankondigt. En voor de kinderen is er volop kindervertier met een whipe-out baan, zweefmolen en een
snoepkraam.

Deelnemers modeshows:
Haarmode Van Herpen,
DressUp-InStyle, Shoeby,
Le Village en Trendzz

ward
Winnaar Coiffure A
‘t Dorp 68 5384 MC Heesch T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Bezoek onze nieuwe
Shoebywinkel aan
‘t Dorp 57d te Heesch
Geopend vanaf 18 augustus

Diverse andere activiteiten
zoals een pluktuin met
verse bloemen en een
aantal kraampjes

‘t Dorp 57d - 5384 MB Heesch - 0412 475 024 - www.shoeby.nl

