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Doe in Loosbroek mee aan de eerste

Een ColorRun is een loopeve-
nement zonder tijden, winnaars 
of prijzen, maar een happening 
waarbij deelnemers - terwijl ze 
lopen - op diverse punten met 
gekleurd poeder bestrooid wor-
den. Een en ander wordt muzi-
kaal ondersteund, wat het ge-
heel, naast kleurrijk, ook gezellig 
en bruisend maakt. Wie dit feno-
meen nog nooit gezien heeft of 
er aan heeft deelgenomen, kan 
dit gemis op Koningsnacht goed-
maken, want dan wordt in Loos-

broek zo’n ColorRun gehouden. 
Je kunt je uitstekend langs het 
parcours vermaken, maar als je 
het dit jaar écht mee wil maken, 
doe je er goed aan om mee te lo-
pen. “Iedereen, ook buiten Loos-
broek, van 12 jaar en ouder, kan 
meedoen. Het parcours bestaat 
uit drie rondjes door de bebouw-
de kom en beslaat 1,7 kilometer. 
Je kan het joggen, wandelen of 
zelfs hinkelen. Verspreid over het 
parcours is muzikale ondersteu-
ning van dj’s en op zes punten 

zijn posten waar mensen staan 
die gekleurd poeder naar de 
lopers smijten”, leggen Chan-
tal Kanters, Annie van Menzel, 
Mathieu Bosch, Miriam van de 
Berg en Kitty van de Wijst, na-
mens de organiserende Stichting 
Oranjecomité Loosbroek uit. 
Volgens genoemden wordt de 
run, die een uur duurt, zeker een 
spektakel. Na de finish is er de 
mogelijkheid om - onder het ge-
not van een drankje - nog even 
na te kaarten. Hoewel het geen 

aanrader is om in je mooiste klof-
fie deel te nemen, is het poeder 
uitwasbaar. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. Iedereen die zin heeft 
om aan deze ludieke looptocht 
deel te nemen, is van harte uit-
genodigd aan de start. De orga-
nisatie hoopt zowel veel publiek 
als lopers te gaan begroeten, 
want: “Het wordt echt een ge-
zellige, bruisende, muzikale en 
kleurrijke happening.”

LOOSBROEK - Het wordt een gezellige, bruisende, muzikale en heel kleurrijke happening. Dat belooft 
Stichting Oranjecomité Loosbroek, die tijdens de Koningsnacht, dinsdag 26 april, om 20.00 uur een 
ColorRun organiseert, waarbij iedereen van 12 jaar en ouder, uitgenodigd is om (hard)lopend, wande-
lend of zelfs hinkelend een parcours van 1,7 km door het dorp af te leggen, terwijl er op diverse punten 
met kleurpoeder naar hen wordt gesmeten. Het startschot, op het Dorpsplein, wordt door burgemeester 
Marieke Moorman gegeven.

V.l.n.r.: Mathieu, Chantal, Annie en Miriam (Kitty ontbreekt op de foto) Tekst en foto: Wendy van Lijssel

COLOR RUN
BrUISeND, MUZIKaaL eN KLeUrrIJK

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Je wordt al jo� end, 
wandelend of zelfs 
hinkelend vol gesmeten 
met gekleurd poeder

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

De jury 
waardeerde 
het spel van 
Rob op de 
Marimba 
met de 
hoogste score

Rob van den 

Berg winnaar 

vierde Bernhezer 

solistenconcours
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Een zomer vol activiteiten
BERNHEZE – De Eijnderic orga-
niseert van maandag 11 juli tot 
en met donderdag 28 juli een 
groot aantal leuke activiteiten 
waaraan u kunt deelnemen. Het 
uitgebreide programma biedt 
volop keuze. Een greep uit het 
aanbod:

Excursies: Kasteel Ammersoyen 
| SIEMei museum | Jheronimus 
Bosch Art Center | bierrondleiding 
Abdij van Berne | bezichtiging Pro-
vinciehuis.

Bedrijvenbezoeken:
Bakkerij Lamers | Heerkens groente 
en fruit | glasmeubelfabriek Helderr.

Op locatie: Bosomvorming in Her-
perduin | Eendenkooi Maaspoort | 
Filmhuis de Pas.

Sportief: Golfclinic | activiteiten in 
Golfslagbad. 

Stadswandelingen: ‘s-Hertogen-
bosch | Megen

Culinaire workshops: Wijnken-
nis met proeverij | Oosterse gerech-
ten | paella maken | hapjes voor ver-
jaardagen | high tea | worstenbrood 
bakken.

Creatief aanbod: Tekenen voor 
beginners | glasfusing | pretex 
bloemen | ballonvouwen | schaal 
beschilderen | papierknipkunst | 
schaal boetseren | sjaal beschilderen 

| sieraden van glas | beeldhouwen 
met speksteen | wassenbeeld ma-
ken | decoreren met muurvuller.

Lichaam en geest: Bloesemreme-
dies | Zhineng Qigong | kleur- en 
stijladvies | lipstick scan | hand- en 
nagelverzorging | MIR methode | 
wat kleur met je kan doen | body 
language | handanalyse.

En verder: Lezing achtergronden 
natuurbehoud en –beheer | theater 
voor beginners | van letter naar lijn 
| samba percussie | informatie elek-
trische fietsen.

Op www.eijnderic.nl vindt u uitge-
breide informatie over het program-
ma, hier kunt u ook inschrijven.

Indien u graag een programma-
boekje toegestuurd wilt krijgen, 
kunt u dit telefonisch of per mail 
doorgeven.
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Aan de inhoud van DeMooi-
BernhezeKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er kunnen ech-
ter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden 
gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

Lezing, concerten en zomeryoga
Donderdag 14 april: Lezing over 
permacultuur door Irene Verbeek, 
permaculturist en ecoloog; aan-
vang 20.00 uur, kosten € 7,50.

Wat is permacultuur 
Permacultuur is zo efficiënt mo-
gelijk gebruik maken van de om-
geving, zonder deze uit te putten 
of te vernietigen. Je maakt ge-
bruik van wat er al is en - waar 
nodig - herstel je de ecologie, zo-
dat jij en de natuur erop vooruit-
gaan. Er wordt verteld wat per-
macultuur is en hoe je het kunt 

toepassen in de eigen (moes)tuin. 
Graag vooraf opgeven bij Gerry 
Rooijakkers, tel. 0413-366032.

Zondag 17 april: Shanty con-
cert door de Kabelgat Ramblers, 
aanvang 15.00 uur, entree € 5,-. 
Met veel enthousiasme en humor 
brengen zij hun shanty-repertoi-
re. Graag vooraf aanmelden via 
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zondag 24 april: Concert ‘He-
melse muziek bij een helse Je-
roen Bosch’, aanvang 14.00 uur, 

entree € 7,50, inclusief een kop 
koffie of thee in de pauze.
Zang: Anne-Mieke Post-Smet-
sers; piano: Lisette Bol-Donkers; 
viool: Pieter Jansen; teksten en 
foto’s: Ton Rietbergen. 
Graag vooraf aanmelden via
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Maandag 25 april: Zomeryoga op 
6 maandagavonden van 19.00 
tot 20.00 uur. De volgende data: 
2/5, 9/5, 23/5, 30/5 en 6/6. In-
formatie en aanmelden bij Gerry 
Rooijakkers, tel. 0413-366032.

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

W
SLOW COOKING OP DE BARBECUE, 
DÉ TREND VAN 2016

at een heerlijk vooruitzicht, dat de lente zich 
langzaamaan weer laat zien! Tijd om de tuin klaar 
te maken, om er straks fijn te kunnen genieten en er 

gezellig te vertoeven met familie en vrienden, onder het genot 
van een drankje en (h)eerlijke gerechtjes. Vorig jaar deed het al 
zijn intrede, maar de trend voor dit jaar is echt het ‘slow cooking’ 
op de barbecue. 

Barbecueën staat synoniem aan ‘low & slow cooking’. Naast de 
rookbarbecue kun je ook perfect ‘low & slow’ barbecueën op 
een houtskoolbarbecue. Het leuke daarvan is dat je niet speciaal 
gereedschap of accessoires nodig hebt, alleen een beetje kennis en 
tijd!

Met grillen gebruik je de directe methode, voor vlees dat 
in minder dan 25 minuten gaar is, zoals spiesen, biefstuk, 
karbonade, worstjes, hamburgers. Met barbecueën gebruik je de 

indirecte methode (indirecte warmte), 
zodat de barbecue meer op een oven lijkt. De 
warmte komt dan niet direct in contact met 
het vlees. De indirecte methode is eigenlijk 
alleen toepasbaar als je de barbecue kunt 
afsluiten met een deksel. Het is vergelijkbaar 
met braden, maar dan met het voordeel van 
de barbecue; namelijk de smaak. De warmte 
stijgt omhoog en kaatst terug van het deksel. 
Zo wordt het eten langzaam en gelijkmatig 
aan alle kanten gaar. De circulerende hitte 
werkt net zoals een convectieoven, dus het is 
niet nodig het eten om te draaien. Je gebruikt 
deze methode voor vlees dat 25 minuten of 
meer grilltijd nodig heeft of voor vlees dat te 
kwetsbaar is om direct boven de hittebron 

te bereiden. Je gebruikt de indirecte warmte dus om grote 
braadstukken, ribstukken, hele kippen, kalkoenen, en andere 
grote stukken vlees langzaam te garen (slow cooking). 
Op deze wijze krijg je mooi mals en zacht vlees. 

Je kunt denken aan een mooi groot 
stuk bavette, entrecote of picanha 
(staartstuk) van het Limousin rund. 
Of spareribs van het Porc Plein Air 
varken uit de Belgische Ardennen of 
een prachtig stuk varkensschouder 
om pulled porc te bereiden. Loop 
gerust eens binnen om ons uitgebreide 

assortiment te bekijken, je bent harte welkom. Slow cooking op 
de barbecue is echt een sensatie en een ware smaakbeleving, 
zeker de moeite om eens te proberen!

Hierbij een recept voor Picanha van de barbecue:
Ingrediënten:
Picanha (staartstuk)
grof zeezout
versgemalen zwarte peper

Bereiding:
Verwijder eventuele vliezen en ketting aan de vleeszijde 
en snij een ruitjespatroon in de vetzijde, tot op het vlees, 
maar er niet in. Laat het vlees een half uur tot een uur op 
kamertemperatuur komen. Maak ondertussen de barbecue 
gereed voor indirect grillen op zo’n 175-200°C. Ruim een halve 
Weber brikettenstarter met kolen gebruiken. Twintig minuten 
voordat het vlees op de barbecue gaat, aan beide zijden rijkelijk 
bestrooien met zeezout en zwarte peper. Leg het vlees, met het 
vet naar boven, in de barbecue en voeg het rookhout toe. Doe 
de deksel dicht en zorg dat het roostertje boven het vlees zit, 
zo moet de rook langs het vlees om naar buiten te gaan. Als het 
vlees de gewenste temperatuur heeft bereikt, 45-55°C, haal je 
het even van de barbecue en leg je de kooltjes in één laag op 
het kolenrooster. Zorg dat er een stuk rooster is zonder kolen, je 
kunt het vlees daar tijdelijk neerleggen in het geval je door het 
vet plotseling vlammen krijgt. Leg het vleesrooster terug en bruin 
het vlees direct boven de kooltjes, totdat het een mooi knapperig 
korstje heeft. Haal het van de barbecue en laat minimaal 10 
minuten rusten onder aluminium folie voordat je het aansnijdt.

Geniet ervan! Riny van Esch

Als je onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn 
mijn team en ik je graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Je kunt denken aan een mooi groot 

kooktip Asperges
Hoeveel gram asperges heb ik nodig per 
persoon?
Als je voor een persoon een hoofdgerecht 
wilt maken heb je ongeveer 500 gram 
nodig, als je ze alleen wil gebruiken voor 
een voorgerecht reken dan op 250 gram.

Heerlijk
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Een jaar geleden schreef ik in deze rubriek 
over mijn schoonmoeder. Ik nam het 
gedicht ‘Oma verlegt haar grenzen’ op, dat 
ik geschreven had bij gelegenheid van haar 
negentigste verjaardag. 

Meer dan vijfentwintig jaar hadden we rond 
haar verjaardag een familieweekend, in een 
kampeerboerderij ergens in het land. Dit jaar 
voor het eerst hebben we dat weekend al in 

maart gehad, een maand voor de eenennegentigste verjaardag van mijn 
schoonmoeder. De locatie was dit keer Vorstenbosch, zodat oma en opa 
er zoveel mogelijk bij konden zijn. Ze heeft er enorm van genoten.

Afgelopen zaterdag hebben we haar in Uden begraven. Ze heeft een 
kort ziekbed gehad. Bij haar graf heb ik onderstaande sonnet voor 
mogen lezen. Het was een schat van een vrouw, tot op het laatst enorm 
betrokken bij al haar kinderen en kleinkinderen. We zullen haar missen. 

Bij het graf van een moeder 

Dit is voortaan de plek waar jij zult blijven 
Nu jij het aardse leven achterliet 
Terwijl het waait en wolken overdrijven 
Ben jij hier in een soort van grensgebied 

We voelen nu we hier zijn aan den lijve
Een leegte in ons hart, een stil verdriet 
Dat zich in woorden amper laat omschrijven 
Je bent er wel en toch je bent er niet 

Je lichaam, door de dood in slaap gekust,
Gaat wonen in de schoot van moeder aarde
En vindt daar de zo welverdiende rust 

We missen jou, maar kunnen het aanvaarden 
Je geest, daar zijn we ons hier van bewust, 
Blijft immers steeds voor ons van grote waarde

mooi van hans mandersJoost Willems is ‘In Voor Natuur’ 
als nieuwe voorzitter IVN Bernheze

“In het begin van mijn voorzit-
terschap leken de bomen tot in 
de hemel te groeien. Er was heel 
veel mogelijk als samenwerken-
de partner met de overheid en 
ZLTO Bernheze, met betrekking 
tot plan- en natuurontwikkeling. 
Mogelijk in de zin van financiën 
en het bedenken van mooie 
ideeën. 

Helaas zijn veel van de zaden 
die destijds geplant zijn rond-
om landschapsontwikkeling van 
Bernheze, nog niet tot volle 
wasdom gekomen, bij gebrek 
aan financiële middelen. Als sa-
menwerkende partner is onze 
rol te adviseren, te monitoren, 
te inventariseren en de natuur 
te onderhouden. En dat doen 
we met onze vereniging, waar-
van de leden veel kennis hebben 

over alles wat lokaal groeit en 
bloeit: droog bosgebied, natte 
natuurgebieden, wijstgronden, 
weidegebieden en de habitat 
van dieren”, legt Frans uit.

Expertise inzetten
IVN Bernheze vindt het belang-
rijk dat die kennis wordt doorge-
geven. “Daarom leiden we men-
sen graag op, zodat ze breed 
inzetbaar zijn voor onze vereni-
ging. Hierdoor kunnen gidsen 
veel mensen vertellen wat ze 
nog niet weten en geven we zelf 
ons verenigingsblad ‘Bladgroen’ 
uit. In de vele werkgroepen zijn 
onze leden actief met specialis-
tische kennis, vanuit een brede 

interesse. Vanuit die kennis heb-
ben wij, als onderdeel van IVN 
Brabant, in samenwerking met 
het ziekenhuis Bernhoven mede 
nagedacht over het concept 
‘bio-walking’. 

Onze gidsen gaan samen met 
een verpleegkundige, diabeten 
en/of COPD-patiënten de na-
tuur in, om hen bewust te ma-
ken van de helende werking van 
de natuur en hen deze te laten 
beleven. Ook het wandelpaden-
netwerk hebben wij mede ont-
wikkeld. Wij inspecteren dit jaar-
lijks en zo zetten we ons breed In 
Voor Natuur”, besluit Frans.

IVN Bernheze is een platform 
voor alle natuurliefhebbers. “Sa-
men de natuur delen, er plezier 
van hebben, ervan leren, maar 
ook samen beschermen. Onze 
vereniging maakt zich sterk voor 
natuurcompensatie bij grote in-

frastructurele projecten, bijvoor-
beeld: N279, Dynamisch Beek-
dal en De Maashorst. 

De IVN heeft regio-breed mede 
inspraak op de ontwikkelin-
gen hierin en eigenlijk zetten 
we - op een bescheiden manier 
- onze handtekeningen in het 
landschap en in de natuur. Als 
natuurliefhebber heb ik de ver-
eniging leren kennen en als lid 
van de vereniging heb ik beslo-
ten om mijn bestuurlijke ervaring 
hiervoor in te zetten. Ik nodig 
mensen, die de natuur een warm 
hart toedragen en ook een be-
stuurstaak ambiëren, uit om te 
reageren. Investeren in de na-
tuur is namelijk altijd meer dan 
de moeite waard”, besluit Joost. 

BERNHEZE - IVN Bernheze is dé vereniging waar je van alles kunt leren over de natuur om deze ook 
intens te beleven. Voorzitter Frans de Laat (voorzitter 2008-2016) draagt de voorzittershamer vol ver-
trouwen over aan Joost Willems, die vol energie aan zijn nieuwe taak is begonnen: “IVN wijst met een 
knipoog naar ‘In Voor Natuur’. De natuur is groots en iedereen heeft er, bewust of onbewust, raakvlak-
ken mee. De natuur biedt zoveel kansen en ze is een gulle gever aan iedereen die daar oog voor heeft. 
Ik heb mij als nieuwe voorzitter onder andere voorgenomen om alle inwoners van Bernheze uit te dagen 
om hun blik te verruimen richting die prachtige natuur”.

Frans draagt zijn taken over aan Joost Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

Ivn Bernheze is een platform 
voor alle natuurliefhebbers

www.mooibernheze.nl

Knot wilgen bij fietspad naar kasteel voorjaar 2016

Kievitnest in rieten beschermingsrand
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Interactief Helder Theater,
GGD en Novadic Kentron

Verstandig omgaan met

  drugs & alcohol voor jongeren.

verzorgen een infoavond voor ouders en
jongerenbegeleiders met als thema

gezonDHeiD in balanS

Bel   (085) 016 04 03 
Mail   info@familiae.nl 
Web  www.familiae.nl

Ontmantelzorgen?
familiae.nl

oP vakantie als gesCheiden 
ouder? maak de PaPieren in orde

De vakantietijd komt eraan: over twee 
weken begint de meivakantie en een 
paar maanden later is het zomervakantie. 
Misschien is er al een vakantie geboekt. 
Voor gescheiden ouders die met hun 
kinderen naar het buitenland reizen, is 
het belangrijk om de reispapieren goed 
in orde te maken. 

Er kunnen anders vervelende situaties bij de grenscontrole 
ontstaan, vooral bij een vliegvakantie.
Om de Nederlandse grens over te mogen, moet je namelijk 
kunnen aantonen dat de andere ouder toestemming geeft voor 
de reis met jullie minderjarige kinderen naar het buitenland. 
Dat heeft ermee te maken, dat na de scheiding, beide ouders 
in principe het gezag houden over de kinderen. Dat is in de 
wet zo bepaald. Ouders hebben het recht om te weten waar 
hun kinderen in het buitenland verblijven.
Ga je op reis zonder de vereiste toestemming, dan kan de 
Marechaussee jou en je kinderen dus tegenhouden aan de 
grens. Dat zou een slechte start van de vakantie zijn.

In mijn scheidingspraktijk maak ik ouders hierop attent. 
Ik verwijs naar de website van de Rijksoverheid, waar het 
formulier ‘toestemming voor reizen met een minderjarige naar 
het buitenland’ kan worden gedownload. Daarop moeten 
persoonsgegevens, verblijfplaats en vluchtnummers worden 
ingevuld. Beide ouders moeten hun handtekening zetten. 
Behalve het formulier, moet je nog andere papieren 
meenemen, zoals een kopie van het paspoort van de 
andere ouder. Het is verstandig om ook een kopie van het 
ouderschapsplan mee te nemen. Een handige checklist is 
ook te vinden op de website van Defensie, onder ‘reizen met 
kinderen’. 

Het is dus een hele papierwinkel die je op orde moet brengen. 
Maar met de juiste formulieren in je tas, ga je wel een stuk 
geruster op reis. 

Bernadette Dijk
06 39563131
bdijk@mrbd.nl

column
Bernadette

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
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 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Dokter op Dinsdag@Bernhoven over 
droge mond en slechte adem

Iedereen heeft wel eens een keer 
wat last van een droge mond of 
slechte adem. Bijvoorbeeld na 
het eten van knoflook, uien, be-
paalde kruiden, etcetera. Maar 
dat gaat over en is ook te ver-
helpen door voldoende water 
te drinken, een kauwgum te 
kauwen en het gebit een extra 
poetsbeurt te geven.
Wanneer sprake is van chroni-
sche slechte adem, dan spreken 
we over een ingrijpender pro-
bleem. Een probleem dat in-
vloed heeft op het sociale leven. 
Want iemand die voortdurend 

een onfrisse adem heeft, trekt 
zich terug uit het sociale ver-
keer. Schaamte speelt een grote 
rol. Op slechte adem rust een 
taboe. Petra Koornstra is KNO-
arts en tandarts en zij houdt in 
Bernhoven onder meer een spe-
ciaal spreekuur voor mensen met 
slechte adem. 

Droge mond
Maar ook een droge mond komt 
veel voor. Dat kan onder meer 
het gevolg zijn van bepaalde 
medicijnen, aandoeningen als 
diabetes, astma, hoge bloed-

druk of stress. Een van de meest 
voorkomende oorzaken is een 
verkeerde ademhaling. Bij een 
droge mond is sprake van een 
branderig, plakkerig of geïrri-
teerd gevoel in de mond. Ook 
kan er bij een droge mond spra-
ke zijn van een slechte adem.

Aanmelden
Dinsdag 19 april van 19.30 tot 
21.00 uur in Bernhoven, Uden. 
De toegang is gratis. 
Aanmelden via aanmeldformu-
lier op www.bernhoven.nl of bel 
met 0413 - 40 29 00. 

UDEN - KNO-arts en tandarts Petra Koornstra is op dinsdag 19 april de Dokter op Dinsdag@Bernhoven. 
Zij bespreekt een precair onderwerp: droge mond en/of slechte adem, in medische termen halitose 
genoemd. 

Jaarlijkse 
Hartweek 
van de 
Nederlandse 
Hartstichting 
van start
Vijfentwintig vrijwilligers 
in Heesch in actie
voor éérder herkennen 
hart- en vaatziekten

HEESCH - De jaarlijkse Hart-
week van de Nederlandse Hart-
stichting vindt van 17 tot en met 
23 april plaats. 

Ruim 25 collectanten in Heesch 
gaan deze week langs de deuren 
om een bijdrage te vragen voor 
de strijd tegen hart- en vaatziek-
ten in Nederland. Tegelijkertijd 
organiseren veel Nederlanders 
en organisaties in hun eigen 
buurt acties om donaties te ver-
zamelen. 

Dankzij deze giften, kan de Ne-
derlandse Hartstichting nieuw 
onderzoek financieren naar het 
eerder herkennen van hart- en 
vaatziekten. 

Elke dag  
schoppen hart-  
en vaatziekten 
honderden levens 
overhoop.

De Hartstichting werkt 
aan een toekomst zonder 
hart- en vaatziekten.

Kijk wat u kunt doen op 
www.hartstichting.nl/
doe-mee 

‘Koert is niet meer  
thuis gekomen.’

‘voor gescheiden ouders die met 
hun kinderen naar het buitenland 

reizen, is het belangrijk om de 
reispapieren goed in orde te maken’

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

17Septemberplein 1B Son - 0499-490726
Meijerijstraat 6 Veghel - 0413-288338

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“Een luisterend oor nodig?” 

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

17Septemberplein 1B Son - 0499-490726
Meijerijstraat 6 Veghel - 0413-288338

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“Een luisterend oor nodig?” 

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

’t Dorp 29  Heesch  0412-475959

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Afspraak zonder voorschrift 

• Gratis gehooronderzoek

U MAG HET BEST HOREN 
14 & 15 APRIL HOORTESTDAGEN
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

geldig t/m 20-4-2016

tip van de bakkers

Tapasbrood 

Asperge-Ham-Kaas

Een topper bij de lunch!

3,95

TERUG VAN nOOIT WEGGEWEEST
VOLKOREN BROOD STAAT WEER 
OP DE SCHIJF VAN VIJF
MAAR IS BIJ ONS 
NOOIT WEGGEWEEST

Bij aankoop van 2 broden 

naar keuze:

4 volkoren bollen

1,00

Wij hebben onze volkoren 
broden altijd van 100% 
volkoren meel gebakken 
van top kwaliteit. Dat betekent
dat alle vitaminen en mineralen 
uit de graankorrel behouden blijven.
En door ons ‘slow’ bakproces hoeven we 
geen rare ‘extra’s’ toe te voegen. 
Vandaar dat wij overtuigd zijn dat onze 
volkorenbroden uitstekend passen 
in een gezonde levensstijl.

Samen met medestudente  
Micha van der Palen maakte Sten 
een ontwerp voor een duurzaam 
goed, dat in december vorig jaar 
als beste gekozen werd door het 
KW1C. Doordat het tweetal won, 
mochten zij hun ontwerp echt 

gaan maken. Het ontwerp betreft 
een bad gemaakt van kurk. “Kurk 
is waterdicht en houdt de warm-
te vast”, vertelt Micha (23). “Het 
is ook erg duurzaam. Je snijdt de 
kurk af van de boom en de kurk 
groeit daarna terug. Bomen hoe-
ven niet gekapt te worden”, zegt 
ze.

Kurk
Voor het tweetal was het maken 
van het kurkbad, dat zij ‘a little bit 
different’ noemen, een heuse uit-
daging. “We zijn pas eerstejaars, 
dus we weten bijvoorbeeld nog 
niets over verbindingsmethodes”, 

zegt Sten (20). Gelukkig schoot 
docent Bart de Langen meerdere 
malen te hulp met de bouw. Sa-
men met Micha zocht Sten naar 
leveranciers voor kurk. Na een 
lange zoektocht werd het tweetal 
uitstekend geholpen door Mutrex 
uit Rotterdam. “Daar werd ons 
precies vertelt wat we wel en niet 

konden maken met kurk”, vertelt 
Micha. Het duo kreeg ook vol-
doende kurk gesponsord om hun 
bad mee te maken.

Milaan
Sten en Micha zouden graag eens 
op de Dutch Design Week staan, 
maar Milaan vinden zij nog leuker. 
“Milaan is dé designstad”, zegt 
Sten. “Het wordt tof om daar te 
zijn.” De twee studenten zullen 
zich van 12 tot en met 17 april 
in het design walhalla bevinden. 
Sten en Micha stellen hun bad 
tentoon en hebben ook vrije tijd 
om rond te kijken en te netwerken 
met ontwerpers en studenten uit 
andere landen. 

Voor meer informatie kijk op 
www.facebook.com/
albitdifferent

Sten van Helvoort uit Loosbroek naar Italië 
met zelf ontworpen bad, tijdens designweek

LOOSBROEK – Sten van Helvoort uit Loosbroek vertrok afgelopen zondag 
voor zijn studie Creatief vakman/Meubeldesign naar Milaan in Italië. De stu-
dent van het Koning Willem I College (KW1C) mag daar zijn eigen ontworpen 
bad tentoonstellen op het designevenement ventura Lambrate.

Sten en Micha

Of het kurkbad 
ook lekker ligt? 
“Het ligt prima”, zegt Sten 
lachend. 

“Het is een
lekker zitbad.”

Dit is het bad gemaakt door Sten en Micha. Het bad is 1,80 meter lang, 80 cm breed en 80 cm hoog

de twee studenten zullen zich 
van 12 tot en met 17 april in het 

designwalhalla bevinden
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NISTELRODE - 28 Kinderen ontvingen op zondag 10 april in Nistel-
rode hun eerste Heilige Communie. Het was een mooie, feestelijke 
viering. Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben, in het bij-
zonder dank aan pastoor Ouwens. Ook een woord van dank aan de 
familie Hanegraaf voor de ballonversiering buiten de kerk.

Communie Nistelrode 

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

PaROcHiENIeUwS

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

VIergeNeRATIeS

Op de foto zie je de vier generaties stamhouders van de familie 
Hendriks. Over-opa Wim Hendriks (91), is woonachtig in Heesch.
Opa Harrie (66) woont in Uden.
Pappa Martijn (35) en zoon Nolan (geboren 19-3-2016) zijn 
woonachtig in Vught.

De laatste decennia is hun po-
sitie meer en meer onder druk 
komen te staan. De oorlog nu 
in Syrië en Irak is uitgelopen op 
een humanitaire ramp. Miljoe-
nen mensen zijn gevlucht. Chris-
tenen en andere minderheden 
worden in hun voortbestaan 
bedreigd. Daarom organiseren 
kerken en christelijke organisa-
ties de campagne ‘Hoop voor 
de kerk in Syrië en Irak’. Deze 
campagne vraagt aandacht voor 
de rampzalige situatie in Syrië 
en Irak, in het bijzonder die van 
christenen en ook die van an-
dere minderheden. Nederlandse 
kerken en christelijke organisa-
ties willen dat er hoop blijft voor 

de kerk in Syrië en Irak. Ook de 
mensen in Syrië en Irak moeten 
in vrijheid hun geloof kunnen 
vieren. Daarom roepen zij op de 
kerk in Syrië en Irak te steunen, 
door voor haar te bidden, speci-
aal op de Zondag van de Oos-
terse Kerken (24 april), zich in 
deze medebroeders en -zusters 
te interesseren en zich in hun 
situatie te verdiepen, én - waar 
het op uw weg komt - door hen 
ook concreet te steunen, financi-
eel of anderszins. 

Voor meer informatie: 
www.hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl
of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Hoop voor de kerk in 
Syrië en Irak
Parochie De Goede Herder doet oproep tot steun

BERNHEZE - Het Midden-Oosten is de bakermat van het christen-
dom. Vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling is het christelijk 
geloof, vanuit Jeruzalem en Damascus, in alle windstreken verkon-
digd. De kerken in de landen van het Midden-Oosten zelf, hebben 
door de eeuwen heen, vanuit een minderheidspositie, een belang-
rijke rol gespeeld in hun samenleving en cultuur.

Soms lijkt het alsof de hemel 
de aarde raakt. Je moet het zelf 
meemaken!’ Nog een reactie 
van mensen die afgelopen jaar 
meegingen: ‘We zijn een erva-
ring rijker en deze heeft onze 
verwachting overstegen’.

Reisnummer LO1601, kost  
€ 845,-* inclusief:
•	 Transfer	 per	 bus	 van	 de	 op-

stapplaats in uw regio naar 
Noord-Frankrijk v.v.

•	 Vervoer	 per	 TGV	 van	
Noord-Frankrijk naar Lourdes 
v.v.

•	 Transfer	per	bus	van	het	 sta-
tion naar uw verblijfplaats in 
Lourdes v.v.

•	 Lunchpakket	 op	 de	 heenreis	
en een lunch- en dinerpakket 
op de terugreis.

•	 Verblijf op basis van volpension.
•	 Pastorale, medische en reisbe-

geleiding gedurende de reis en 
het gehele verblijf in Lourdes.

•	 Nederlandstalig	programma.
•	 Fooien,	 belastingen,	 boe-

kings- en administratiekosten, 
bijdrage aan het Heiligdom.

Exclusief zijn:
•	 Reis-	 en	 annuleringsverzeke-

ring.
•	 Reis	van	uw	woonplaats	naar	

de opstapplaats v.v.

Het bedrag voor de reis is op 
basis van een tweepersoons-
kamer in een driesterrenho-
tel. Voor een eenpersoonska-
mer komt er een toeslag van  
€ 180,- bij.

Contactpersonen: 
Helma Jansen, 06-30725302
helmajansen@live.nl, 
tevens hotelleider van de reis.
Ria Verkuijlen, 0413- 291211
Verku36@hetnet.nl 
Ria van der Wijst, 0413-229411
anrvdwijst@ziggo.nl.

In september 2016 weer 
naar Lourdes; waar ‘de 
hemel de aarde raakt’
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De parochies van Berli-
cum-Middelrode, Heeswijk-Dinther en Loosbroek gaan van 17 t/m 
23 september weer op bedevaart naar Lourdes. Iedereen kan mee: 
jong of oud, ziek of gezond, gelovig of niet gelovig. Allen die er ooit 
waren, zullen het beamen: ‘Het is een gevoel dat niet in woorden 
is te duiden.

De dag begint om 10.00 uur. De 
afsluiting is om 15.30 uur. Het 
programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur: opening van de dag
10.30 uur: lezing door Hendrik 
Hoet (Gemeenschap van San 
Egidio)
12.00 uur: middaggebed in de 
St. Servatiuskerk
12.30 uur: lunch en 
informatiemarkt
13.30 uur: workshops (o.a. San 
Egidio, Hulpdienst Diaconie 
Veghel, Vincentius Schijndel, 
Beweging van Barmhartigheid 
en Jong Bisdom Den Bosch)
15.30 uur: afsluitende 
samenkomst.

Er is vrije toegang, wel zijn er 
collectebussen voor een vrijwilli-
ge bijdrage. Opgave is gewenst 
i.v.m. de lunch die bij deze dag 
is inbegrepen. Aanmelden kan 

via het centraal secretariaat van 
de H. Odaparochie in Sint-Oe-
denrode. De dekenale dag loopt 
over in de ‘nacht zonder dak’.
Een activiteit voor jongeren. Zij 
zullen een nacht in de openlucht 
slapen om zich zo één en solidair 
te weten met de daklozen.
Een activiteit die past in het Hei-
lig Jaar van de Barmhartigheid.
De ‘nacht zonder dak’ vindt 
plaats in de tuin naast de St. Ser-
vatiuskerk te Dinther.

Dekenale dag
HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 23 april wordt rond de kerk en het 
CC Servaes te Dinther een dekenale dag gehouden. Samen met allen 
die betrokken zijn bij de parochies in ons dekenaat, willen wij het 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid vieren. Uitgenodigd zijn de pasto-
res (actief en emeritus), leden van parochiebesturen, pastoraatsgroe-
pen, vrijwilligers en alle betrokken parochianen en belangstellenden.

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

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Kipfilet

100 gr. € 1,10
Eigengemaakte 
boterhamworst

Eigengemaakte 
huzarensalade

100 gr. € 0,79

Runderschenkels

100 gr. € 0,99

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

SLA + KOMKOMMER € 1,50
CHAMPIGNONS 500 gram € 1,25
STROGANOFF SAUS 250 gram € 1,50

Asperges geschild/ongeschild

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

4 voorgebakken 
pistolets

       voor 1,00

Frisse Appel-
kruimelvlaai

8 personen nu

5,95

Saucijzen-
broodje

 nu

1,00

Altijd een moment voor iets lekkers!

100 gr. € 0,90

Heerlijk Heesch: ‘culinair genieten’

Elf restaurateurs uit Heesch en 
omgeving serveren in het laatste 
weekend van mei de lekkerste 
gerechten. Door de uitstekende 
kwaliteit van de deelnemende 
restaurateurs, is er een mooie 
variëteit van veel culinaire lek-
kernijen, waaronder ook Japanse 
en Italiaanse delicatessen. 

Volgens de negenkoppige orga-
nisatie wordt het een evenement 
in een ontspannen sfeer, waar 
ontmoeten en culinair genieten 
centraal staan. De horeca is van 
groot belang voor de levendig-
heid en aantrekkingskracht van 
de gemeente. Het evenement 
wordt dan ook financieel on-
dersteund door sponsoren, zoals 
Jumbo Wiegmans, Rabobank, 

Hanos en diverse andere orga-
nisaties.

Heerlijk Heesch prikkelt de zin-
tuigen. Er is gelegenheid om in 
een gezellige, informele ambi-
ance te netwerken, ontdekken, 
proeven en ervaren. Op zater-
dag, maar ook op zondag met 
het hele gezin. Op zondag is er 
een programma waarbij kinde-
ren door workshops, proeverijen 
en activiteiten geprikkeld wor-
den om op ontdekkingstocht te 
gaan in de culinaire wereld.

“Heerlijk relaxen en lekker ge-
nieten voor jong en oud”, zegt 
bestuurslid Marinda Vos, die erg 
uitkijkt naar het evenement. Het 
terrein wordt een lust voor het 
oog, sfeervol, ’s avonds mooi 
verlicht. Naast alle culinaire lek-
kernijen, is er beide dagen ook 
muziek en entertainment dat 
past bij het evenement en waar-
bij zeker ook aan lokaal talent 
is gedacht. De avonden wor-
den afgesloten met een band, 

die er nog een gezellig feestje 
van maakt. “Het wordt een fijn 
evenement, met een pakkende 
sfeer als een warm dekentje”, 
zegt Vos. 

Omdat de restaurateurs hun ei-
gen identiteit, als ware het hun 
eigen zaak, meenemen naar het 
evenement, is er een afwisselend 
aanbod van allerlei kleine ge-
rechten. Het is een voorproefje 
van de mogelijkheden in het res-
taurant zelf. Ideaal om eenieders 
kwaliteit te ontdekken. 

De gerechten en drankjes kun-
nen betaald worden met de 
zogenaamde ‘Heerlijkheidjes’, 

deze munten zijn ter plekke (of 
op aanvraag al vooraf) te koop. 
Heerlijkheidjes zijn ook te win-
nen, kijk hiervoor op de winac-
tie-pagina van 
www.heerlijkheesch.nl of 
Facebook.

Heerlijk Heesch steunt ook een 
goed doel. Een deel van de op-
brengst komt ten goede aan 
de Stichting Roparun, Running 
Team Bernheze, waarbij geld 
wordt ingezameld voor pallia-
tieve zorg. Het komt ten goede 
aan zaken die het leven van kan-
kerpatiënten kunnen veraange-

namen of de kwaliteit van leven 
kunnen verbeteren.

Programma Heerlijk Heesch
Zaterdag 28 mei: 17.30 – 01.00 
uur, met livemuziek en enter-
tainment. Sponsoren en vips, de 
zogenaamde voorproevers, wor-
den ontvangen vanaf 15.30 uur. 

Ook sponsor worden? 
Kijk op www.heerlijkheesch.nl/
sponsor-worden. 

Zondag 29 mei: 14.00-23.00 
uur, de Heerlijke familiedag voor 
jong en oud met livemuziek en 
activiteiten voor kinderen.

HEESCH - Heerlijk Heesch is een nieuw culinair evenement. Op zaterdag 28 en zondag 29 mei is De 
Misse omgetoverd tot een sfeervolle locatie met een centraal ontmoetingspaviljoen, omringd door klei-
nere paviljoens, waar men kan genieten van een diversiteit aan culinaire gerechten. 

‘Het wordt een fijn evenement, 
met een pakkende sfeer 
als een warm dekentje’

Meer informatie over het evenement, de deelnemende restaurants, 
sponsormogelijkheden en de winactie zijn te vinden op 
www.heerlijkheesch.nl. Entree is op beide dagen gratis. 

SponSoren:
Jumbo Wiegmans Heesch
Hanos
Rabobank Bernheze 
Maasland
NobraCars Uden BV
Wetering
Maas Coating
Karwei Heesch
MULLER BOUW
OOvb adviseurs en 
accountants
Dressup-Instyle
Albert Heijn
Bart Strijbosch BV

DeelnemerS:
Het Sentiment
Eetcafé ’t Tunneke
Van Gruijthuijsen Catering
De Bakkers Lamers
Bar-Restaurant Wolters
Brasserie ‘t Oude Raadhuis
Restaurant ‘t Bomenpark
Cityhotel Oss
Japans Restaurant Tanuki
Gastronomia Italiana
Restaurant Buitengewoon
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KBO Bernheze

We zien om ons heen dat ou-
deren steeds langer zelfstandig 
blijven wonen. Natuurlijk willen 
de meeste ouderen ook zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. 
Helaas kan het dan ook gebeu-
ren dat ze kwetsbaarder worden. 
Het is daarom juist nu van belang 
te weten wat je als oudere zélf 
kunt doen om je eigen veiligheid 
in en om het huis te bevorderen.
De bijeenkomst ‘Veilig thuis’ 
gaat over:
•	 inbraakpreventie/woning-

overval
•	 babbeltrucs
•	 ontspoorde	zorg/financiële	

uitbuiting
De bijeenkomst is interactief en 
wordt, ondersteund met een pre-
sentatie, verzorgd door de heer 
Louis Hofman van KBO-Brabant. 
Inspelend op de lokale actualiteit 
op dit terrein, worden deelne-

mers aan het denken gezet over 
hun eigen rol ten aanzien van de 
veiligheid thuis. Bij deze bijeen-
komst zal ook de wijkagent, de 
heer Loek Snijders aanwezig zijn.

Tijdens de bijeenkomst is er vol-
doende gelegenheid voor het 
stellen van vragen en het uit-
wisselen van ervaringen. Ook 
de vrijwillige ouderenadviseurs 
van de KBO zijn aanwezig en de 
vertrouwenspersoon Veilig thuis 
van KBO-Brabant wordt geïntro-
duceerd. 

De toegang is gratis en de kof-
fie wordt je aangeboden door de 
gemeente Bernheze. 

Ook ouderen uit Heeswijk- 
Dinther en Loosbroek, die geen 
lid zijn van KBO Dinther, zijn van 
harte welkom.

Veilig Thuis
HEESWIJK-DINTHER – KBO Dinther nodigt je uit voor de themabij-
eenkomst op woensdag 20 april om 14.00 uur in CC Servaes. Wij 
bieden een interessante voorlichtingsmiddag over het thema ‘Veilig 
thuis’ blijven wonen.

Open biljart- en kaartdagen in CC Servaes

Elke maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag is het speelmid-
dag, van 13.00 tot 17.00 uur. In 
het kader van het 40-jarig be-
staan van DIO (Door Inspanning 
Ontspanning), worden er open 
dagen gehouden op 18, 20 en 

22 april in CC Servaes. Als je 
50 jaar of ouder bent en woon-
achtig in Dinther, Heeswijk of 
Loosbroek, dan ben je van harte 
welkom.
Loop een van die middagen 
eens binnen om er een kijkje te 

komen nemen. Het verplicht je 
uiteraard tot niets. En als je er 
dan toch bent, kun je meteen 
even meedoen aan het biljart of 
plaatsnemen aan de kaarttafel.
Graag zien wij je op één van die 
middagen in CC Servaes.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Heb je weleens op een middag willen biljarten of kaarten? Maar is 
het er nog nooit van gekomen? Dan wordt je nu de kans geboden om - geheel vrijblijvend - een mid-
dagje te komen biljarten of kaarten. Kom eens kennismaken met DIO, een vereniging die haar leden de 
gelegenheid geeft om een partijtje te biljarten of een kaartje te leggen.

Nieuwe duo-fietsen voor KBO Heesch
Fietsen gepresenteerd in Zorgcentrum Heelwijk

Sponsoren
De huidige duo-fietsen, die nu 
zo’n vijf jaar oud zijn, zijn ont-
zettend veel en intensief ge-
bruikt, dus werd het tijd om 
nieuwe fietsen aan te schaffen. 
Dankzij de acht sponsors, Stich-
ting Bavo Heemstede, Fonds 
NutsOhra, Fonds verstandelijk 

gehandicapten, Fundatie Luden 
van Stoutenburg, Oranjefonds, 
Stichting Het R.C. Maagdenhuis, 
Stichting Brentano, Kansfonds en 
Stg. Welzijn Senioren, is het de 
initiatiefnemers Jo van Kreij, Piet 
Schalken en Wil de Jong gelukt 
om het benodigde bedrag bijeen 
te brengen en vervolgens de vier 

HUKA duo-fietsen, die elektrisch 
ondersteund worden, te bestel-
len. 

De fietsen zijn van alle gemakken 
voorzien en omdat de duo-fiets 
nogal breed is, heeft de vrijwilli-
ger zelfs een sleutel bij zich waar-
mee hij een paaltje, dat vaak in 

het midden van een fietspad 
staat, even neer te laten, om er 
zo toch door te kunnen. 

Gezellig
Wil en Piet van KBO Heesch leg-
gen uit dat het erg gezellig is om 
samen een tochtje te maken op 

een duo-fiets. “De deelnemers 
vertellen tijdens de tocht veel. 
Ze kunnen zich veel herinneren 
van bepaalde plekken in Bern-
heze, waar ze bijvoorbeeld zijn 
opgegroeid of jaren hebben ge-
woond”, legt Piet uit. 
Er wordt van tevoren gekeken 
welke vrijwilliger bij welke deel-

nemer past en na een paar fiets-
tochtjes wordt al snel duidelijk of 
er een goede match is. Wil: “We 
streven ernaar om steeds dezelf-
de vrijwilliger met dezelfde deel-
nemer te laten fietsen, zo wordt 
er een band opgebouwd”.

Op 15 april zullen de nieuwe fiet-
sen officieel in gebruik worden 
genomen bij Zorgcentrum Heel-
wijk, in aanwezigheid van wet-
houder Jan Glastra van Loon, een 
afgevaardigde van KBO Brabant, 
sponsors en vrijwilligers, met na-
tuurlijk hun deelnemers.

HEESCH - Een van de activiteiten die KBO afdeling Heesch aanbiedt, is het begeleid fietsen. Dankzij 
acht sponsoren, kan er vanaf 15 april gebruik worden gemaakt van vier spiksplinternieuwe duo-fietsen. 
Begeleid fietsen houdt in, dat een vrijwilliger met een deelnemer van Zorgcentrum Heelwijk, Dichterbij, 
GGZ en ook met personen die zelfstandig wonen, gaan fietsen. Deze mensen zijn niet (meer) in staat 
om zelfstandig met de fiets erop uit te gaan en daarom begeleiden de vrijwilligers van KBO Heesch hen. 

Mocht je meer willen weten over KBO Heesch en deze 
activiteit kijk dan op www.kbo-heesch.nl.

Piet en Wil testen alvast een van de vier duo-fietsen uit Tekst: Milene Putters Foto’s: Lianne Gabriëls

‘we streven ernaar om steeds 
dezelfde vrijwilliger met dezelfde 

deelnemer te laten fietsen’

Liederentafel in zaal De Misse in CC De Pas

Een bonte mengeling aan liedjes 
zal weer de revue passeren. Ken 
je ze nog, de gouwe ouwen, zo-
als ‘’t Hermenieke van Bergeijk’, 
‘O heideroosje’, ‘Twee reebruine 
ogen’ en ‘In ’t brons groen eiken-
hout’? Maar ook, ‘Het leven is 

goed in het Brabantse land’, ‘Ons 
lief vrouwke’ van Lia de Haas en 
‘Lentekind’ om er maar een paar 
te noemen. Recentere nummers 
van o.a. Frans Bauer en Guus 
Meeuwis behoren ook tot het 
repertoire. Daarnaast hebben de 

bandleden nog persoonlijke fa-
vorieten, zoals ‘He’ll have to go’ 
en ‘Drupke veur drop’. Of liedjes 
van Ad de Laat, zoals ‘De moni-
kaspulder’ en ‘Hennekooi’. Totaal 
kan de band putten uit zo’n 140 
nummers, waarvan de teksten in 
de uitgereikte bundel staan. Kort-
om een feest van herkenning. Ie-
dereen die eens mee wil komen 
zingen, kan hier zijn hart opha-
len. Je bent van harte welkom.

HEESCH – Het is alweer bijna zomerpauze voor de liederentafel. 
De voorlaatste liederentafel voor de zomerpauze is op woensdag 
20 april. Deze begint om 20.00 uur en wordt gehouden in zaal De 
Misse van CC De Pas in Heesch. De entree bedraagt € 1,-.

KBO Bernheze

KBO HeeSCH
Veel herinneringen in Bernheze
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Dat D.I.O. een goede organisatie 
is, blijkt uit het lage personeels-
verloop, maar nog belangrijker is 

voor Van der Doelen de onder-
scheiding ‘Beste drogist 2016’. 
Deze onderscheiding is geba-

seerd op een waardebepaling 
van de klanten. Zij spraken hun 
tevredenheid uit over netheid en 

sfeer van de winkel, kwaliteit van 
de artikelen en keuze van het as-
sortiment. En niet te vergeten: de 
lage prijzen.

Assortiment
De DA huismerk producten wor-
den vervangen door D.I.O. huis-
merk Idyl. DA producten zijn 
al enige tijd in de uitverkoop, 

de vervanging door de D.I.O. 
Idyl producten zal daarmee snel 
gaan. De schappen zullen een 
andere uitstraling krijgen en ook 
de prijzen van de producten gaan 
veranderen. Niet voor niets heeft 
D.I.O. het kenmerk ‘lage prijzen’. 
Van der Doelen is blij met deze 
stap: “Er is binnen D.I.O. een 
grote vrijheid van assortiment, 

dat betekent dat ik continue kan 
inspelen op de verwachtingen 
van de klanten in de regio. Bo-
vendien is er elke keer een leuke 
nieuwe spaaractie voor klanten. 
Vorig jaar was er bijvoorbeeld de 
spaaractie voor een Jokie hand-
doek net voor de vakantieperi-
ode en een kleurwedstrijd voor 
kinderen met als hoofdprijs een 
overnachting in de Efteling. Een 
mooie bijkomstigheid.”

Het nieuwe logo van D.I.O. dro-
gisterij geldt enkel voor de afde-
ling waar je drogisterijproducten 
koopt.

Hilarische komedie ‘Of je worst lust!’ overtreft alle verwachtingen

HEESCH - Vorig jaar bracht het toneelgezelschap Arcadia het blijspel ‘Barst’ op de planken. In een bomvol theater van De Pas in Heesch, wisten de spelers stuk voor stuk de 
lachers op hun hand te krijgen met hun uitstekende spel. Zouden zij dit jaar wederom voor een avond vol hilarische ontwikkelingen en absurde misverstanden kunnen zorgen? 
Het antwoord op deze vraag is ‘JA’! Arcadia flikt het ‘m weer! Bijbehorende foto’s laten zien dat het lachen, gieren en brullen was afgelopen weekend in CC De Pas, toen Arcadia 
daar haar doldwaze komedie op de planken bracht, waarbij allerlei perikelen op een camping centraal stonden. De toeschouwers konden terugkijken op een gezellig avondje 
uit en reken maar dat het overgrote deel van hen met pijn in de kaakspieren huiswaarts keerde! De volledige recensie van ‘Of je worst lust!!’ lees je op www.mooibernheze.nl. 
Daar zijn ook alle foto’s te bekijken.

Eigenaar Ramon van der Doelen hecht belang aan een goede opleiding van zijn personeel 
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegemakers

Heel snel zal op deze gevel het logo van D.I.O. Van der Doelen prijken 

DA drogist van der Doelen wordt
D.I.O. drogist van der Doelen
HEESCH – De enige manier om je klanten te behouden en te groeien is, vol-
gens ondernemer Ramon van der Doelen, luisteren naar je klanten en bieden 
wat ze wensen. voor van der Doelen de aanleiding om de samenwerking 
met DA te beëindigen en een nieuwe samenwerking aan te gaan met D.I.O. 
drogisterij, die een gezonde groei doormaakt. Een organisatie die staat voor 
klantgerichtheid, moderne aanpak, korte lijnen en plat georganiseerd.

Tot snel bij D.I.O. Van der Doelen aan ’t Dorp in Heesch

een grote vrij Heid 
van assortiment

Plaza ‘t Supertje 
Stationsplein 4 - Heesch

 0412-456476
www.supertje.com

Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

 AANBIEDING GELDIG T/M 30 APRIL 2016
Eet smakelijk

Vier personen per knipbon. 

€ 4,-

 

GRATIS 
WIFI

Foto’s: Marcel van der Steen Tekst: Milène Putters
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 13 APRIL 2016

Zootropolis 3D (NL): 
13:30 16:00 

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:30 15:45

Alvin and the Chipmunks:  13:45 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 

Batman VS Superman 3D: 19:45 

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:45

Rokjesdag 
20:00

Eddie the Eagle: 
20:00

DONDERDAG 14 APRIL 2016

The Huntsman Winter’s war 3D: 19:45

The Junglebook 3D: 
19:45

Rokjesdag 
20:00

My Big Fat Greek Wedding 2: 20:00

VRIJDAG 15 APRIL 2016 

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 16:00

The Junglebook 3D: 
16:00 18:45 21:30

My Big Fat Greek Wedding 2: 16:00 19:00

Zootropolis 2D (NL): 
16:00 

Rokjesdag 
19:00 21:30

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:00 21:45

London has Fallen: 
21:30 

ZATERDAG 16 APRIL 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:15 15:30

Zootropolis 3D (NL): 
13:30 

Zootropolis 2D (NL): 
15:45 

Alvin and the Chipmunks:  13:45

Woezel en Pip: 
14:00 

The Junglebook 3D: 
16:00 18:45 21:30

My Big Fat Greek Wedding 2: 16:00 19:00

Rokjesdag 
19:00 21:30

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:00 21:45

London has Fallen: 
21:30 

ZONDAG 17 APRIL 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:15 15:30

Zootropolis 3D (NL): 
13:30 

Zootropolis 2D (NL): 
15:45 

Alvin and the Chipmunks:  13:45

Woezel en Pip: 
14:00

The Junglebook 3D: 
16:00 19:30

My Big Fat Greek Wedding 2: 16:00 19:45

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:30

Rokjesdag 
19:45

MAANDAG 18 APRIL 2016

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:45

The Junglebook 3D: 
19:45

Rokjesdag 
20:00

My Big Fat Greek Wedding 2: 20:00

 
DINSDAG 19 APRIL 2016

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:45

The Junglebook 3D: 
19:45

Rokjesdag 
20:00

My Big Fat Greek Wedding 2: 20:00

WOENSDAG 20 APRIL 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:30 15:45

Ratchet en Clank 3D (NL): 13:30 15:45

Zootropolis 2D (NL): 
13:30 16:00

Alvin and the Chipmunks:  13:45

My Big Fat Greek Wedding 2: 16:00

The Junglebook 3D: 
19:30

GIRLS NIGHT: Mother’s day 20:30   

20 APRIL:

Volg ons op Facebook en blijf 

op de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

GIRLS
NIGHT!

Lezing ‘Opgeruimd! De magie van 
het opruimen volgens Marie Kondo’
HEESCH - Op donderdag 21 april wordt in de bibliotheek van Heesch een lezing 
gehouden met als thema ‘Opruimen volgens Marie Kondo’. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en wordt verzorgd door Annemieke Belgraver, professional organizer 
uit Oss.

Marie Kondo’s unieke methode om op 
te ruimen, is in korte tijd een fenomeen 
geworden en haar boek Opgeruimd! be-
reikte wereldwijd de bestsellerlijsten. Ook 
in haar nieuwste boek Spark Joy beschrijft 
Marie Kondo haar opruimmethode.

Annemieke Belgraver geeft op levendige 
wijze uitleg over hoe we ons huis op orde 
kunnen krijgen én houden. Alleen de za-
ken bewaren waar je echt van houdt en 

de rest wegdoen, is volgens Marie Kondo 
de sleutel tot succesvol opruimen. Tijdens 
de avond is er voldoende gelegenheid om 
ervaringen te delen en vragen te stellen.

Kaartverkoop
Kaarten kosten € 5,- voor bibliotheekle-
den en € 7,- voor niet-bibliotheekleden 
en zijn verkrijgbaar in alle vestigingen van 
de Noord Oost Brabantse Bibliotheken en 
via www.bibliotheekbernheze.nl.

Lezing over Meierijsche 
Museumboerderij
Een eeuwenoud gebouw, springlevend in gebruik

HEESWIJK-DINTHER - De huidige Meierijsche Museumboerderij, daterend uit onge-
veer 1650, bleef tot 1724 in het bezit van de Abdij van Berne. In dat jaar werd de boer-
derij, met circa acht hectare teelland, verkocht aan een particulier. De laatste bewoner, 
Jo Sigmans, verkocht in 1969 zijn bezit aan de gemeente. Door enthousiast lokaal ini-
tiatief, werd de eeuwenoude boerderij in 1975 een museum. In 2005 werd het gebouw 
grondig gerestaureerd en in 2010 werd de status ‘Geregistreerd museum’ bereikt.

Cor van Gemert, bestuurslid van de mu-
seumboerderij, was als bouwkundige/
aannemer intensief betrokken bij de res-
tauratie. Hans van Sleuwen is sinds vijf 
jaar de bestuursvoorzitter. Samen vertel-
len zij over de geschiedenis, constructie 
en huidig gebruik van dit unieke Meierijse 
streekmuseum.

Lezing
De lezing over de geschiedenis, construc-
tie en gebruik van de museumboerderij 
door Heemkundekring De Wojstap Hees-
wijk-Dinther-Loosbroek is in de Heemka-
mer, Raadhuisplein 21a te Dinther. 
Donderdag 21 april, 20.00 uur. 

Iedereen is welkom, voor leden van de 
heemkundekring en vrijwilligers van het 
museum is de entree gratis. Aan anderen 
vragen we een bijdrage van € 2,-.
Voor meer informatie over de museum-
boerderij kijk je op: 
www.museumboerderij.nl.

Schrijver P.F. Thomése te gast 
in Bernheze
HEESWIJK-DINTHER - Op uitnodiging van Gymnasium Bernrode, de Bernhezer 
Kunstkring en bibliotheken Bernheze is op woensdagavond 20 april de schrijver P.F. 
Thomése te gast in de aula van Gymnasium Bernrode. P.F. Thomése zal tijdens het 
eerste deel van zijn bezoek worden geïnterviewd door leerlingen van 5 gymnasium. 
Aansluitend vertelt hij over zijn schrijverschap, afgewisseld met het voorlezen van 
fragmenten uit zijn boeken. 

Net als voorgaande jaren, organiseert de 
sectie Nederlands van Gymnasium Bern-
rode, in samenwerking met de Bernhezer 
Kunst Kring, een schrijversavond. Dit jaar 
is gekozen voor de schrijver P.F. Thomése, 
die in de loop der jaren een groot en zeer 
gevarieerd oeuvre heeft opgebouwd. P.F. 
Thomése is een van de meest veelzijdige 
schrijvers van ons taalgebied: romancier, 
essayist, polemist, verhalenverteller, iro-

nicus en scherp cultuurcriticus; onver-
schrokken en trefzeker en altijd weer ver-
rassend. Een taalvirtuoos in elk genre dat 
hij beoefent. Veelvuldig genomineerd en 

bekroond met onder meer de AKO litera-
tuurprijs en de Bob den Uylprijs en in meer 
dan twintig talen vertaald. Een van zijn 
boeken, J. Kessels: the novel, is onlangs 
verfilmd. Zijn laatste roman, De Onder-
waterzwemmer (2015), is genomineerd 
voor de Libris literatuurprijs. De avond, 
in de aula van het Heeswijkse gymnasi-
um, begint om 19.30 uur en zal duren tot 
ongeveer 21.00 uur. Ouders en andere 
belangstellenden zijn op deze avond van 
harte welkom. De entree is € 5,-. Voor de 
leerlingen van klas 5 (en andere belang-
stellende leerlingen) is de entree gratis. 

‘onverschrokken en 
trefzeker en Altij d 
weer verrassend’ 

Werken in de 
meivakantie?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, 
de Volkskrant , Brabants Dagblad en Trouw. ’s Ochtends voor 7 uur de 
krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 
1 tot 1,5 uur per dag, van maandag tot en met zaterdag.

Wat staat er tegenover:
• verdienste ca. € 250,- per 4 weken ;
• gratis de krant lezen.

HEESWIJK-DINTHER

vakantiebezorgers

Word bezorger!

 
 
 
*De minimumleeftijd is 15 jaar, legitimatie verplicht.

www.krantenbezorgen.nl
Kijk voor meer informatie of aanmelden op:
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De medewerkers weten hun 
vakmanschap, gastvrijheid en 
laagdrempeligheid uitstekend 
te combineren met hun profes-
sionele aanpak. Ze kennen hun 

klanten en weten wat er speelt. 
Die sociale functie vinden ze be-
langrijk. 
Want even naar de kapper is bij 
kapsalon Van Dinther ook even 

thuiskomen bij jezelf.

Professioneel
Dochter Marianne stond al vanaf 
haar 16e jaar in de kapsalon. Het 

was voor haar dan ook een logi-
sche stap om de kappersopleiding 
te gaan volgen. Marianne nam in 
2004 de zaak over. Contact met 

de klant vindt ze nog altijd prettig 
en waardevol. En een mooi resul-
taat bij een tevreden klant is nog 
altijd de drijfveer. Meedenken en 
adviseren horen erbij; alle mede-
werkers van de kapsalon zijn al-
tijd op de hoogte van de nieuw-
ste trends en mogelijkheden. En 
dat blijft niet alleen bij kapsels: 
zij volgden allen een cursus visa-
gie en Marianne is gecertificeerd 
schoonheidsspecialiste. 
Voor feestjes of bijzondere ge-
legenheden als bruiloft of com-
munie komen zij desgewenst aan 
huis voor het perfecte plaatje. 
Professionaliteit staat bij de 
kapsalon bovenaan. Scholing en 
bijblijven is dan ook een must. 
Alle medewerkers volgen trainin-
gen en cursussen en bezoeken 
speciale events voor inspiratie en 
de nieuwste trends. 

verfmengmachine
Een modern staaltje techniek in 
hun salon is de Colour Factory 
verfmengmachine. Duurzaam, 
want de machine mengt exact 

alle benodigde componenten tot 
die ene specifieke haarkleur. Alles 
wordt tot in de puntjes nauw-
keurig afgestemd en ingesteld: 

van percentages tot wel of geen 
ammonia, mate van grijsdekking, 
extra verheldering van de kleur 
en nog veel meer. Geen afval van 
tubetjes en potjes, geen restjes. 
Praktisch, efficiënt en met zeker-
heid voor de klant.

Haarvlechten
Kapsalon Van Dinther verzorgt 
ook workshops in vlechttechnie-
ken. In anderhalf uur leer je alles 
over vlechten van het haar. 

Ook graag die perfecte look? 
U bent van harte welkom!

Weijen 11
5388 HL Nistelrode
0412 - 612764

Kerkstraat 26/28
5384 KC Heesch
0412- 451004
www.kapsalonvandinther.nl

Al ruim dertig jaar maakt van Dinther 
van ieder kapsel een coiffure

NISTELRODE– Meer dan dertig jaar geleden begon Huub van Dinther de da-
mes- en herensalon op Weijen in nistelrode. Door de jaren heen breidde de zaak 
steeds verder uit, en er kwam een tweede vestiging bij in Heesch. Er werd meer 
personeel aangetrokken: het team bestaat intussen uit acht medewerkers, 
waarvan Reanne Wijdeven al 30 jaar in dienst is, en Wendy Droomers 23 jaar. 

Team Kapsalon van Dinther Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

‘Professionaliteit staat bovenaan’

Duizenden mensen zagen bij ca-
baretfestival Cameretten de eer-
ste stappen van onder anderen 
Bert Visscher, Brigitte Kaandorp, 
Theo Maassen, Plien & Bianca en 
Daniël Arends op het grote po-
dium. Vier dit jubileum mee en 
laat je verrassen door een nieuwe 
lichting cabaretiers!

Anne Neuteboom heeft de jury- 
en publieksprijs van de vijftigste 
editie van cabaretfestival Came-
retten gewonnen. Naast haar 

stonden Jasper Smit en Tom 
Montfrooy in de finale. 

Anne Neuteboom | ‘Weg’
Maak kennis met Anne, een mil-
lenial. Zoals men weet, zijn mil-
lenials (die losers, geboren tussen 
1982 en 2001) kortzichtig, indi-
vidualistisch, overgevoelig, slecht 
opgeleid, ongeïnteresseerd, heb-

ben ze allemaal dyslexie en ADD 
en krijgen ze overal een burn-out 
van. Dus dat belooft wat. 

Jasper Smit | ‘Dikke Vriend’
Jasper zingt over hele dikke vrien-
den, gemiste bussen, op de Kal-
verstraat-met-hotel komen en 
katten. Want dat is vreselijk be-
langrijk. Met een grote glimlach 
gooit hij bommetjes in liedjes-
vorm: vaak grappig, altijd schu-
rend, en schaamteloos eerlijk.

Tom Montfrooy | ‘Bar’
Een man van middelbare leeftijd 
die worstelt met zichzelf en het 
alleenstaande fulltime vader-
schap. Tom bekijkt, met zijn ty-
pische, stevige humor, hoe zijn 
omgeving en de maatschappij op 
hem en zijn situatie reageren.

NISTELRODE – Een groep studenten organiseert in 1966 een cabaretfestival, vernoemd naar een plein in 
hartje Delft. Een succes! Het festival groeit uit tot een van de grootste cabaretfestivals van Nederland. 50 
jaar later is het festival nog steeds hét platform dat jong cabarettalent herkent, begeleidt en presenteert 
aan het grote publiek.

Zaterdag 16 april – aanvang 20.15 uur
Kaartjes à € 15,- verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

Cameretten 50 jaar - 
vier het mee op 16 april

voor knippen, kleuren, modelleren of een hippe trible of undercut ga je naar Kapsalon van Dinther in nistelrode of Heesch

Meerstraat 32

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

Veevoer
Honden- en kattenvoer
Dierenbenodigdheden
Meststoffen
Zaai- en pootgoed
Tuingereedschap

U vindt ons op de 
Meerstraat 32 in Heeswijk
0413 291 403  
www.cvanlieshout.nl

Het adres voorVanaf heden 
weer groenten en 
kruidenplantjes

VACATURE

Zelfstandige elektromonteur (fulltime) 
38 uur per week. 

Ervaring in de agrarische sector is een pre.

Stuur een mail met CV of bel naar kantoor

www.heuvel-elektrotechniek.nl

Raadhuisplein 16 - 5473 GC Heeswijk-Dinther
0413 – 291 641 - info@heuvel-elektrotechniek.nl
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Windkracht 6 bewijst haar kracht
wiNDkRacHT 6 ZORGT vOOR EEN MUZikaLE ERvaRiNG bij 130 baSiSScHOOLLEERLiNGEN

Alle soorten instrumenten die 
gebruikt worden bij een fanfare 
of een harmonie, van trombone 
tot klarinet, van snaredrum tot 

hoorn, hebben de kinderen ge-
hoord en mogen bespelen. Met 
hulp van Windkracht 6 willen de 
harmonie en de fanfare kinderen 

al op jonge leeftijd in aanraking 
brengen met muziekinstrumen-
ten en hen uitdagen om een in-
strument te bespelen.

In de slotmanifestatie, waar de 
harmonie bewaakt werd door het 
echtpaar Van Fare, lieten de kin-
deren via ingestudeerde liedjes, 
horen wat zij in die enerverende 
muzieklessen hebben gedaan. In 
een volle zaal werd snel merkbaar 
hoe enthousiast kinderen worden 
als het over muziek gaat. Dat en-
thousiasme willen de muziekver-

enigingen graag koesteren. En 
daarom konden alle kinderen na 
afloop de instrumenten nog eens 
uitproberen en gratis proeflessen 
aanvragen.

Kijkend naar de drukke bijeen-
komst, zit het met de muzikale 
toekomst in Heeswijk-Dinther- 
Loosbroek wel snor.

HEESWIJK-DINTHER - In CC Bernrode vond op donderdag 7 april de slotmanifestatie plaats van Wind-
kracht 6. Hierbij gaven 130 basisschoolkinderen van groep 5, afkomstig van de basisscholen De Bolde-
rik, St. Albertus, het Mozaïek en ’t Palet, muzikale uiting aan de muzieklessen die zij de weken daaraan 
voorafgaand hebben gehad. Onder leiding van Harmonie St. Servaes en Koninklijke Fanfare St. Willi-
brord, hebben de kinderen kunnen ervaren wat het is om een muziekinstrument te bespelen. 

kinDeren

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

Stichting raNJa organiseert 
de 18e roefeldag

Roefelen is het Vlaamse woord 
voor kennismaken met, onder-
zoeken of ontdekken van iets 
nieuws. De Roefeldag is voor 
kinderen van de groepen 6, 7 
en 8 van de basisschool en ook 
speciaal onderwijs. Tijdens de 

Roefeldag mogen jullie een kijk-
je nemen bij allerlei bedrijven of 
instellingen. Zo zien jullie van 
dichtbij waar volwassenen wer-
ken. Vaak mag je iets doen, ma-
ken of meehelpen. 

Via de website van Stichting 
Ranja - www.stichting-ranja.nl
- kunnen jullie je inschrijven 
voor de Roefeldag. Je schrijft je 
in met een groepje van 4 kin-
deren. Je geeft de namen door 
van alle kinderen uit je groepje 
en kiest een leuke groepsnaam. 
Ook mag je aangeven welke vijf 

categorieën van bedrijven jullie 
graag willen bezoeken. 

Ieder groepje wordt begeleid 
door een volwassene. De bege-
leider blijft bij jullie groepje en 
brengt jullie met de auto naar de 
verschillende bedrijven.

Schrijf je dus snel in en hopelijk 
zien we jullie op 18 juni.

BERNHEZE – Stichting Ranja organiseert op zaterdag 18 juni voor 
de 18e keer de Roefeldag in Bernheze. Je kunt je met een groepje 
inschrijven vanaf 11 april. Zorg dat je dit vóór 23 april hebt gedaan!

Het peutercentrum (voorheen 
de peuterspeelzaal) is een voor-
schoolse voorziening, waar gedu-
rende enkele dagdelen per week 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 
4 jaar in groepsverband worden 
gestimuleerd en begeleid in hun 
ontwikkeling, spel en ontmoeting 
met leeftijdsgenootjes. 

Peuters bezoeken het peutercen-
trum op vaste dagdelen, waarbij 
ze steeds met dezelfde kinderen 
en met dezelfde pedagogisch 
medewerkers werken en spelen. 
Hierdoor is een vertrouwens-
band snel opgebouwd en voelt 
het kind zich veilig en vertrouwd 
in de groep. Door de voorkeur 
voor vaste groepen, heeft het 
peutercentrum een eigen karak-
ter. Het biedt de kinderen rust en 
regelmaat.

Wanneer je je kind wilt inschrij-
ven, kan je een inschrijfformulier 
verkrijgen op het peutercentrum 
of direct digitaal inschrijven via 
de website www.piccino.nl.

Vanaf de leeftijd van 1,5 jaar kan 
je kind op de wachtlijst geplaatst 
worden. Op volgorde van bin-
nenkomst, zullen de aanmeldin-
gen worden behandeld. Aan het 

begin van de maand waarin je  
kind 2 jaar wordt, mag je kind, 
indien er plek is, op het peuter-
centrum starten.

Heb je behoefte aan meer infor-
matie, dan kan je een kijkje ne-
men op onze website.
Voor vragen kan je contact met 
ons opnemen. We staan je graag 
te woord.

Peutercentrum Piccino Heesch
Locatiemanager Ine Muskens 
0412-452289
directie@piccino.nl.

Peutercentrum Piccino 
Heeswijk en Vorstenbosch
Locatiemanager
Hanny van der Pol
0413-292634
directie@piccino.nl

Peutercentrum Piccino 
Nistelrode en Loosbroek
Locatiemanager Karin van Esch
0412-611108 
nistelrode@piccino.nl
loosbroek@piccino.nl.

Peutercentrum Piccino 
Bernheze 

BERNHEZE - Stichting Piccino is een overkoepelende stichting waar-
onder alle peutercentra van de gemeente Bernheze vallen. In elke 
kern van de gemeente wordt peuterspeelzaalwerk aangeboden.

Stichting Piccino
Herderstraat 4
5384 BS Heesch

Secretariaat
Postbus 63
5384 ZH Heesch 

Bankrek. NL51 Rabo 01116.36.922
KvK Brabant 171.384.50

Tel. 0412-452289
info@piccino.nl
www.piccino.nl

Wandeldriedaagse Heesch 
1, 2 en 3 juni 2016 

Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden door een reactie ach-
ter te laten op: wandeldriedaag-
seheesch@outlook.com.
Startkaarten voor drie dagen in 
de voorverkoop voor 15 km, 10 

km of 5 km kosten € 4,-. 
Voor een losse dagkaart betaal je 
€ 2,-.
Koop je je startkaart op 1 juni, 
voor drie dagen wandelen, dan 
zal deze € 5,- zijn!

De voorverkoop is op maandag 
30 mei en dinsdag 31 mei van 
18.30 uur – 20.30 uur in CC De 
Pas.

Wij hopen op veel deelnemers, 
zodat we weer z’n allen drie 
dagen door en rondom Heesch 
kunnen wandelen.

Met sportieve wandelgroet,
werkgroep wandeldriedaagse 
Heesch.

HEESCH - De jaarlijkse wandeldriedaagse zal ook dit jaar weer 
plaatsvinden. De routes zijn uitgezet in en rondom Heesch. Voor de 
volgende werkzaamheden kunnen wij nog wat hulp gebruiken: ver-
keer regelen, koffie inschenken, afstempelen van de wandelkaarten, 
maar bovenal hulp voor de opbouw en het afbreken van de grote 
koffie-/limonadepost.
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Samenwerkingsverband NaH Heesch 
Omdat omgaan met hersenletsel al lastig genoeg is

Bij Samenwerkingsverband NAH 
Heesch kunnen patiënten met 
Niet Aangeboren Hersenletsel 
terecht voor zowel fysiothera-
pie, ergotherapie als logope-
die. Alles gewoon onder één 
dak. Want als iemand hersen-

letsel oploopt is zorg op maat 
noodzakelijk. Het samengaan 
van eerstelijns fysiotherapie, er-
gotherapie en logopedie biedt 
die integrale aanpak naar een 
zo optimaal mogelijk herstel. 
Dat is de kracht van Samen-

werkingsverband NAH Heesch.
De zorg voor de cliënt staat hier 
centraal. De béste zorg. 

FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapeut Nancy Hesemans 
verleent specialistische fysiothe-

rapeutische zorg voor mensen 
met NAH. Uitgangspunt is altijd 
de cliënt en zijn mogelijkheden 
en onmogelijkheden. Om deze 
cliënt zo goed mogelijk te kun-
nen helpen biedt de fysiothera-
peut behandelingen in zowel de 
thuisomgeving als in de praktijk. 
De lijnen met ergotherapeut en 
logopedist zijn kort, zodat zij 
voordurend op de hoogte blijft 
van het totale behandelplan en 
de vorderingen van de cliënt.

ERGOTHERAPIE
Ergotherapeut Shakira van Aar 
kijkt samen met de cliënt naar 
behandelmogelijkheden voor de 
beperkingen die de cliënt heeft 
opgelopen. 
Zelfredzaamheid staat bij de be-
handeling voorop. Zij bekijkt de 
mogelijkheden, oefent in dage-
lijkse handelingen, adviseert in 
hulpmiddelen en geeft advies, 
vooral ook in de eigen leefomge-
ving van de cliënt. Om een com-
pleet beeld te krijgen overlegt zij 
met fysiotherapeut en logopedist 
over het te volgen behandelplan 
en de stappen naar verbetering.

LOGOPEDIE
Vaak ontstaat na hersenletsel 
afasie: problemen met spreken, 
begrijpen, lezen en schrijven. Dit 
heeft ernstige gevolgen voor de 
leefwereld van de cliënt. Logo-
pedist Marianne Bonnier is ge-
specialiseerd in onderzoek, be-

handeling en begeleiding van 
afasie-patiënten en in stoornissen 
als slikproblemen, aangezichts-
verlamming en stem- en spraak-
problemen. In samenwerking 
met fysiotherapie en ergothera-
pie wordt een totaalbehandel-
plan geboden, zodat de cliënt zo 
goed mogelijk zijn sociale leven 
weer kan oppakken. 

NAH-PATIËNT
Zelf NAH-patiënt of mantelzor-
ger voor iemand met NAH? 
U kunt met al uw vragen bij ons 
terecht. Want kwaliteit van leven 
is onze zorg. 

HEESCH - Een patiënt met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) krijgt nogal wat voor zijn kiezen. Reva-
lidatie, opnieuw leren functioneren, omgaan met wat niet meer kan en onderzoeken wat nog wel kan. 
Een heftig en langdurig proces. Vaak zijn er ook na revalidatie blijvende klachten. Dan is het fijn als de 
noodzakelijke zorgverleners jouw specifieke situatie kennen en dit ook met elkaar communiceren. Zodat 
jij niet steeds opnieuw je verhaal hoeft te doen. 

V.l.n.r.: Marianne Bonnier, Nancy Hesemans en Shakira van Aar (resp. logopediste, fysio- en ergotherapeut)
 Tekst: Anita van den Bogaart - Foto: Marcel van der Steen

SAMENWERKINGSVERBAND 
NAH HEESCH
Fysiotherapie: 
www.fysiocentrumheesch.nl  
0412 - 457067
Ergotherapie: 
www.ergotherapiebernheze.nl 
06-15082479
Logopedie: 
www.logopedie-heesch.nl
0413 - 271067

uitgangspunt is 
Altij d de CliËnt

3e HaDeekwis met proeftest en muziekopdracht

In deze derde editie had de orga-
nisatie twee geheime opdrachten 
ingebouwd. Een proeftest: schrijf 

de 20 ingrediënten op van het 
gerecht. Het - door de kok van 
De Toren - bereid prutje, met 
daarin 20 ingrediënten, kostte de 
deelnemers heel wat hoofdbre-
kens. Voor de tweede geheime 
opdracht had de organisatie Wim 
Smits ingeschakeld, de artiesten 
van de liedjes die hij speelde met 
zijn accordeon; moesten geraden 
worden. Alle boeken waren dit 
jaar op tijd, om 24.00 uur inge-
leverd. Op 7 mei is de uitslag en 
feestavond.

HEESWIJK-DINTHER – Om 17.30 uur stonden de eerste wachtenden al bij De Toren om als eerste hun 
kwisboek op te halen. Maar toch echt pas om 18.00 uur werd er gestart met het uitgeven van de kwis-
boeken. Om 18.08 uur waren - op twee boeken na - alle boeken opgehaald.

GRATIS
PROEFLESSEN

t/m 15 april 2016
Veghel, Vorstenbosch

en Nistelrode
Proefles gemist? 

Instappen toch mogelijk

SALSA & ZUMBA

Actie nieuwe leden:
12 lessen Salsa €80,00 

12 lessen Zumba €80,00

www.latinjoy.nl
tel. 06-17682758
clyde@latinjoy.nl

www.mooibernheze.nl

informeert, boeit 
en intereSSeert

Bezoek

Schrijf de 
20 ingrediënten 
op van het gerecht 
die de kok van 
de Toren h� ft 
v� rbereid
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Vive le mariage
Lekker voorjaarszonnetje, uitlopend groen. We ontbijten 
nu bijna elke dag op ons terras. Genieten van het zalige 
nietsdoen, onze tuin en de aangename stilte om ons 
heen. ‘Dolce far niente’. Totdat er een auto voorbijkomt. 
Nageblaft door Pollux, de hond van de overburen. Een echt 
baasje, 16 jaar oud, maar nog actief als een jonge god. We 
kijken elkaar aan, het zal toch niet. Nee, gelukkig, hij rijdt 
door. Nog een kopje koffie? Waarom niet, het is begin april, 
dus het duurt nog even voor we de eerste gasten kunnen 
begroeten op la Colline. Alle tijd. 

Zo werden 
we onlangs 
op een 
echte Franse 
bruiloft 
gevraagd. 
Gewezen 
dorpsslager 
Daniel, 
eertijds 
een beste 
biefstuk in 
huis, maar 
met het 
oprukkend 

grootwinkelbedrijf inmiddels marktkoopman geworden, 
had het genoegen ons uit te nodigen. Plechtige bijeenkomst 
op ‘t gemeentehuis van Salette, gevolgd door een hapje en 
drankje in het ‘Salle de Fête’ (dorpshuis) in Pont. 
De uitnodiging werd ons door een glunderende Axel en 
Marie bezorgd. Zichtbaar verrukt over het aanstaande 
geluk van papa. Dus wij de auto gewassen, opgeprikt maar 
niet te, cadeautje mee, maar niet overdreven en op weg 
naar Salette! Het was een mooie dag en een drukte van 
belang. Auto’s kriskras geparkeerd, opgewonden stemmen, 
verwachtingsvol geroezemoes. Spannend. Allemaal 
wachtten we op het bruidspaar. En daar kwamen ze, onder 
applaus, aangereden in een oude Deux Chevaux Vapeur. 
Hij kwam op in keurig zwart, zij in bescheiden rood. 
En stapte bruidsjonker Axel nog enigszins onwennig 
en verlegen op ons af. Beide nichtjes, Marie en Marie, 
straalden als nooit tevoren. In hun kanten jurkjes, strikjes, 
tule en beige lakschoentjes. Echte prinsesjes, die al gauw 
een kusje kwamen halen om te laten zien hoe mooi ze 
waren. 

Van de plechtigheid zelf hebben we weinig meegekregen, 
het gemeentehuis was te klein voor alle genodigden. Niet 
naaste familie bleef buiten, stond de tijd wat te doden. 
Zo vonden wij gezelschap in een aangetrouwde oom 
van moederszijde. Met hem spraken we over ‘la France’, 
‘les Pays-bas’, het Charols waar hij geboren is en over 
voetbalstad St. Etienne, waar hij nu woont en waar het 
‘boule de Lyonnaise’ (soort pétanque) een grote sport is. 
Totdat er een gejuich opstijgt en het bruidspaar, inmiddels 
man en vrouw, met vaste schrede naar buiten komt om 
te worden omhelst en gekust. Dat en meer, nog gevolgd 
door gejoel, geklap en het uitstrooien van rijst en confetti. 
Waarna beiden gevaarlijk omstandig opnieuw in de 
wankele 2CV klimmen, om vervolgens luid toeterend als 
Zuid-Amerikaanse voetbalsupporters na het winnen van de 
wereldbeker, in lange stoet door de omliggende dorpen te 
toeren. ‘Vive le mariage’ (Leve het huwelijk!). 

Het feest zelf had nog het meest van de dorps fancy fair uit 
onze jeugd. Formicatafels en stoelen, tl verlichting, zoutjes, 
cola (hier steevast ‘coca’ genoemd) en lauw bier. Alleen het 
rad van avontuur ontbrak. ‘Enfin’ het plezier was er niet 
minder om. Bruid en bruidegom helemaal gelukkig. Wij 
ook, want het was een prachtige avond. En zo bleef het nog 
lang onrustig in ons dorp. www.lacolline.nl.

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
een aantal geleden 
begonnen met La Colline, 
vakantieboerderij in de Drôme, 
Zuid-Frankrijk.

luCHtpoSt
DrÔme frankrijk

gevraagd. 

Marcus Garvey Parley
HEESCH – Op uitnodiging van 
Oenke de Boer en haar man Tom 
is Marcus Garvey Parley uit Gha-
na te gast geweest in Nederland. 
Hij heeft nieuwe indrukken op-
gedaan en gezien dat Nederland 
anders is dan Ghana. 

Hij heeft genoten van zijn 
verblijf, zijn optreden op het 
Mondriaan College en van het 
interview dat DeMooiBernheze-
Krant met hem had. De krant, 
met hem in de hoofdrol, heeft 
hij meegenomen naar Ghana om 
aan zijn tweelingbroer te laten 
zien. De foto’s vertellen het ver-
haal over Marcus in zijn thuisland 
met DeMooiBernhezeKrant in de 
hoofdrol daar. De tweelingbroers

Publieksavond bij Sterren-
wacht Halley in Heesch
HEESCH - Sterrenwacht Hal-
ley is op vrijdagavond 15 april 
voor publiek geopend. Het pro-
gramma begint om 21.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Het is 
voor alle leeftijden geschikt. 

Vanaf het dakterras hebben de 
bezoekers een geweldig zicht 
op de sterrenhemel. Halleyle-
den wijzen bekende en minder 
bekende sterren en sterrenbeel-
den aan, zoals Grote en Klei-
ne Beer, Poolster, Leeuw, Ori-
on, Tweelingen, Betelgeuze en 
Sirius. De rechterhelft van de 
maan is verlicht en de kraters, 
bergen en ‘maanzeeën’ wor-
den met de grote telescoop heel 
dichtbij gehaald. 
Ook Jupiter is de hele avond 
zichtbaar. Die is helemaal ge-

huld in wolken, die wij duidelijk 
als langgerekte banden op het 
planeetoppervlak kunnen on-
derscheiden. De vier grootste 
manen zijn als stipjes aan weer-
zijden van Jupiter te vinden. Mo-
gelijk dat de bezoekers aan het 

begin van de publieksavond nog 
een glimp van de kleine planeet 
Mercurius kunnen opvangen; 
die zakt twee uur na de zon on-

der de noordwestelijke horizon.
Het moet wel onbewolkt zijn om 
dit alles te kunnen zien. In het 
auditorium en het planetarium 
verzorgen Halleyleden presenta-
ties over de sterrenhemel en ons 
zonnestelsel.

Entree op de publieksavonden: 
€ 5,-. Kinderen tot en met 12 
jaar: € 3,-.

Het adres van Sterrenwacht 
Halley is Halleyweg 1, 5383 
KT Heesch/Vinkel (halverwege 
Heesch en Vinkel). De route is 
vanuit beide plaatsen met weg-
wijzers aangegeven. Groepen 
kunnen op andere dagen en tij-
den terecht. 

Bel voor een afspraak: 0412-
454999. Meer informatie over 
Sterrenwacht Halley: 
www.sterrenwachthalley.nl.

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Feestje?
Bezoek ons 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

vanaf het dakterras hebben de 
bezoekers een geweldig zicht 

op de sterrenhemel
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Ruim 20 jaar bestaat dit bedrijf 
inmiddels en Rinus en Marian 
Verstegen hebben groene vingers 
en veel verstand van levende ma-
terialen voor de tuin. Snuisterijen 
en dode materialen zal je hier niet 
aantreffen, maar voor vaste plan-

ten, bomen, heesters, perkplanten, 
fruitbomen, rododendrons, rozen, 
hortensia’s, siergrassen, kruiden en 
haagplanten zoals beuken, taxus, 
laurierkers en coniferen kan je te-
recht op het 1,5 ha groot terrein, 
waar je ook nog eens zeker bent 

van deskundig advies. Vanaf half 
april wordt het assortiment tuin-
planten, dat het sterkste punt is 
van het ondernemende echtpaar, 
uitgebreid met een grote keuze 
aan hang- en kuipplanten, gerani-
ums en perkplanten. 

Zuidelijke sfeer
“Voor deze Italiaanse dag heb-
ben we de planten speciaal gese-
lecteerd en ze komen allemaal uit 
Italië. Dit land staat bekend om 
zijn apart geknipte vormen van 
planten en bomen,  ook die zijn 
terug te vinden op de Italiaanse 
dag”, vertelt Marian. Een aantal 
leibomen, palmen, olijfbomen en 
druivenstruiken zullen te zien zijn 
op deze zondag, maar ook Itali-
aanse kruiden zullen dan zeker 
niet ontbreken.

Met medewerking van
Marian vertelt dat die dag ook 
hoveniersbedrijf Tuinen door 
Thijs en Bart aanwezig zullen zijn 
om belangstellenden deskundig 
advies voor tuinontwerp, aanleg 
en  onderhoud te geven. “Ook 
zal Atelier Anders op die dag bij 
ons bedrijf de mensen laten ge-
nieten van de Mediterrane sfeer; 
dit op geheel eigen wijze”. 

Daarnaast zal er Italiaanse koffie 
geschonken worden door een 
heuse barista van Quoffie, kan 

er geproefd worden van heerlij-
ke Italiaanse wijnen en zullen er 
ook authentieke Italiaanse pizza’s 
gebakken worden. Tenslotte kan 
er genoten worden van het heer-
lijke ijs van Ohlala.
En om iedereen nog meer in zui-
delijke sferen te brengen, klinkt 
er ook Italiaanse muziek op de 
achtergrond, Italiaanser kan het 
niet”, lacht Marian. Dus kom op 
zondag 17 april naar Verstegen 
Tuinplanten en geniet van een 
klein stukje Italië in Schaijk.

Willibrordusweg 6 Schaijk.

Marian Verstegen Tekst: Milène Putters Foto: Lianne Gabriëls 

Kom naar de Italiaanse dag bij
Verstegen Tuinplanten in Schaijk
TUINCeNTrUM GeHULD IN MeDITerraNe SFeer OP 17 aPrIL

SCHAIJK – Wie dol is op tuinplanten zit het hele jaar goed bij Verstegen Tuinplanten. Maar ben je 
toevallig ook gek op alles wat met Italië te maken heeft, kom dan zeker een kijkje nemen op zondag 
17 april, want van 11.00 tot 16.00 uur is het daar een en al Italië wat de klok slaat…

Verstegen Tuinplanten is sinds kort ook hét adres voor 
scherp geprijsde bloem- en terraspotten in allerlei kleuren 
en stijlen. In de maanden april en mei elke zondag 
geopend. Kijk op www.verstegentuinplanten.nl
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Kort nieuws Kunstwerk ‘de vendelzwaaier’ 
weer hersteld

Na jaren van verval, heeft de 
gemeente het beeld naar de 
gemeentewerf gebracht. Uitein-
delijk is door Jan Schakenraad, 
hoofdman van het St. Wille-
brordusgilde uit Heeswijk aan de 
gemeente gevraagd wat er met 
het beeld ging gebeuren. Na 
kort beraad werd besloten dat 

de twee gilden samen de locatie 
van het beeld mochten bepalen. 
In het gildehuis van het St. Bar-
baragilde Dinther is, samen met 
het St. Willebrordusgilde Hees-
wijk, door het trekken van de 
hoogste kaart van een kaartspel, 
bepaald bij welk gilde dit beeld 
zou komen te staan.

Het St. Barbaragilde Dinther trok 
na drie keer de hoogste kaart, 
waardoor het beeld naar Dinther 
kon komen. De gemeente nam 
de laatste restauratie op zich, 
de uitlevering van het kunst-

werk aan het St. Barbaragilde in 
Dinther is daarna op redelijk kor-
te termijn uitgevoerd. De wens 
van de gemeente om het beeld 
zo te plaatsen dat wandelaars, 
die gebruik maken van het Ser-
vaespad, dit kunstwerk kunnen 
bewonderen, is helemaal inge-
willigd.

Iedereen die nu over het Ser-
vaespad wandelt, kan het mooie 
beeld aanschouwen. Het staat 
op de parkeerplaats van het 
gilde, Raadhuisplein 21b. Links 
naast de Dintherse pastorie het 
kleine straatje inwandelen, dat 
uitkomt in het Aadal, op zich een 
mooie wandeling.
Zo gebeurde het, dat een beeld 
dat in Heeswijk stond, zijn 
weg heeft gevonden naar het 
Dintherse gilde, geheel in sa-
menwerking met en zelfs voor-
werk van en door het gilde uit 
Heeswijk. Dit is onbaatzuchtig-

heid en samenwerking te noe-
men, een gilde waardig. Op 
donderdagavond is het gildehuis 
geopend en kan iedereen het 
kunstwerk van nabij bewonde-
ren en fotograferen.
Met dank aan iedereen die aan 
de herplaatsing van dit kunst-
werk heeft deelgenomen. 
St. Barbaragilde Dinther.

HEESWIJK-DINTHER - Bij de opening van de toenmalige C1000, 29 jaren geleden op 13 mei 1987, werd 
aan de gemeente van Heeswijk-Dinther de vendelzwaaier geschonken, aangeboden door de betrokke-
nen bij de bouw van de winkel. Het was door toedoen van baldadigheid en/of onvoorzichtigheid, dat het 
beeld diverse malen beschadigd werd. Zo ver beschadigd, dat het verschillende malen van zijn voetstuk 
gehaald moest worden om de reparatie te kunnen volbrengen. 

Oud ijzer ophaaldag
in Nistelrode
NISTELRODE - De fanfare organiseert, zoals je al jaren van hen 
gewend bent, ook dit jaar weer een oud ijzer ophaaldag. Deze 
vindt plaats op zaterdag 16 april. Zet het oud ijzer alstublieft 
vast klaar, maar niet aan de weg. Zij komen het namelijk huis 
aan huis persoonlijk ophalen. Naast oud ijzer nemen zij ook 
computers, electriciteitskabels en oude accu’s mee.

Heb je oud ijzer waar je nu al 
van af wilt, bel dan het oud 
ijzer ophaalteam 06-20836850 
of 0412-850940. Dan maken 
zij persoonlijk een afspraak om 
het te komen ophalen. Dit kan 
het hele jaar door. Gooi het 
dus niet weg, maar bewaar het 
voor de vereniging.

Door de opbrengsten kan de fanfare onder andere de jeugd uit 
Nistelrode blijven opleiden tot muzikant. Hierdoor is continuïteit 
gewaarborgd en kan de fanfare ook op straat blijven optreden 
tijden dorpsaangelegenheden.

Cugnon Consort geeft 
tweede concertreeks
HEESWIJK-DINTHER - Het Cugnon Consort, een nieuw profes-
sioneel Utrechts kamerorkest, geeft op 16 april zijn tweede con-
certreeks. Het Consort speelt muziek van Mozart en Webern in 
de Abdij van Berne.

Het Cugnon Consort is ontstaan uit het Cugnon Project, een ka-
mermuziekinitiatief van violist Chris Duindam, tevens artistiek 
leider van het Consort. Het Cugnon Consort vormt een mix van 
jonge, getalenteerde professionals en ervaren musici. Het pro-
gramma dat op 16 april ten gehore wordt gebracht, bestaat uit 
muziek van Weense componisten. 
Het Cugnon Consort bekostigt deze concertreeks door middel 
van crowdfunding via de website Voordekunst. Dit project loopt 
nog tot 14 april. Zaterdag 16 april om 20.15 uur in de Abdij van 
Berne, Heeswijk-Dinther. € 10,-, gratis voor kinderen.
www.facebook.com/cugnonconsort
www.voordekunst.nl/projecten/
4398-het-cugnon-consort-speelt-1.

Boek & Babbel 
14, 15 en 18 april 2016

BERNHEZE - In de bibliotheken van Bernheze komen elke week 
nieuwe materialen binnen. Wil je op de blijven van de nieuwste 
boeken uit de collectie van de Bernhezer bibliotheken? Kom dan 
een keer luisteren naar Boek & Babbel door Désiree de Rooij. 

Donderdagmiddag 14 april weer in de bieb van Heesch, vrij-
dagochtend 15 april in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther en 
maandagmiddag 18 april in die van Nistelrode. Désirée werkt al 
vele jaren als bibliothecaris in de bibliotheken van Bernheze en is 
verantwoordelijk voor de aanschaf van de collectie voor volwas-
senen. Met een gratis kopje koffie of thee in de bibliotheken van 
Heesch, Nistelrode of Heeswijk-Dinther. Aanmelden voor Boek & 
Babbel is niet nodig, je kan gewoon aan de leestafel aanschuiven. 
Data en tijden in april en juni 2016 van Boek & Babbel zijn:

Bieb Heesch Bieb Heeswijk-Dinther Bieb Nistelrode
14.45-15.30 uur 10.30-11.15 uur 14.45-15.30 uur
donderdag 14 april vrijdag 15 april maandag 18 april
donderdag 19 juni vrijdag 10 juni maandag 13 juni

Foto: Ronald Hasenberg

Natuurtheater Kersouwe 
start seizoen 2016

Breed en uniek programma
Dit zomerseizoen zal iedere 
theater- en muziekliefhebber in 
De Kersouwe een of meerdere 
voorstellingen of concerten naar 
zijn keuze vinden. Het program-
ma 2016 is breed, speciaal, ge-
varieerd en uniek, met concerten 
van Nielson, Novastar, Stef Bos, 
JW Roy en Leon Verdonschot, 
Paul de Munnik, Eric Vloeimans 
(met big band!), Robin Borne-
man en BZB, Pater Moeskroen 
en Joris Linsen tijdens het Liever-
lee festival. De Kersouwe maakt 
het muziekprogramma compleet 
met een tribute aan Joe Cocker 
en Bruce Springsteen, het dance 
event: Roots Festival en concer-
ten van De Dijk en Racoon.

Cabaret
Er komen weer bekende cabare-
tiers naar De Kersouwe deze zo-
mer, zoals Youp en NUHR, bei-
den weinig op andere podia te 
zien op het moment. Dolf Jansen 
en het muzikale komische duo 
Yentl en de Boer brengen zelfs 
een programma dat uniek is voor 
die voorstelling in de openlucht 
van De Kersouwe! 

Theatervoorstellingen 
Theatergroep de Kersouwe 
speelt deze zomer Max Have-
laar, het unieke en schitterende 

verhaal van Multatuli. Het boek 
dat je niet wilde lezen, maar het 
stuk dat je moet zien. 

Illyria, eerder altijd te zien in de 
tuin van Kasteel Heeswijk, speelt 
op haar unieke Engelse wijze een 
bekend Shakespearestuk.
En ook aan de jongste theater-
liefhebbers is volop gedacht, 
met onder andere de geweldige 
jeugdvoorstelling Reus van een 
neus van Jeugdtheatergroep de 
Kersouwe en jeugdvoorstellin-

gen als Sneeuwwitje, de Bende 
van 4,Theatergroep de Koeke-
peer en een bijzondere musical 

op de woensdagmiddag in de 
zomervakantie.

De Kersouwe verheugt zich er 
op deze zomer weer veel be-
zoekers te mogen verwelkomen. 
Nieuwsgierig naar het hele pro-
gramma? Op www.kersouwe.nl 
is meer informatie over alle voor-
stellingen te vinden.

HEESWIJK-DINTHER - BLØF opent op 21 mei de poorten van De Kersouwe, het bijzondere natuurthea-
ter in de bossen van Heeswijk. De voorverkoop voor de voorstellingen deze zomer in Natuurtheater de 
Kersouwe start op 16 april. Kaarten zijn te bestellen op www.kersouwe.nl, bij Paperpoint te Heeswijk 
en bij Uitpunt Veghel. De voorverkoop van Racoon start op 30 april.

de kersouwe verheugt zich er op deze zomer 
weer veel bezoekers te mogen verwelkomen

een HeeSwij kS beeld Heeft door SAmen-
werking zij n weg gevonden nAAr dintHer
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

179

Grote friet met
klein prijsje.

Hallo Allerslimste Koop
 Jumbo  , Heesch, Schoonstraat 8                
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

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

Nieuwe oplossingen: tijdelijke 
én permanente woningen
Meestal gaan statushouders in 
huurwoningen wonen. We willen 
echter voorkomen dat de wacht-
lijsten voor huurwoningen lan-
ger worden. Daarom zoeken we 
nieuwe oplossingen voor extra 
huisvesting voor alle woningzoe-
kenden. We gaan zorgen voor tij-
delijke woningen, die we snel kun-
nen realiseren én voor permanente 
woningen. We bekijken locaties 
waar we kleine aantallen tijdelijke 
woningen kunnen plaatsen. 

Ook onderzoeken we in welke be-
staande gebouwen we woningen 
kunnen maken. En we gaan nieu-

we huizen bouwen op woning-
bouwlocaties die er nu al zijn.  

Onderzoek in alle kernen
De gemeente onderzoekt in alle 
kernen welke locaties en gebou-
wen geschikt zijn. Het gaat om 
grond en panden van de ge-
meente maar ook van particulie-
ren en bedrijven die zich bij ons 
hebben gemeld. Om geschikt 
te zijn voor huisvesting, moeten 
de locaties en panden aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Zo 
moeten ze betaalbaar zijn, pas-
sen in de omgeving en op korte 
termijn en lang genoeg beschik-
baar zijn. 
Ook willen we dat ze op een 

goede manier verdeeld zijn over 
alle kernen. 

Abdij van Berne stelt ruimte 
beschikbaar
De Abt van Berne heeft 14 
kamers beschikbaar gesteld voor 
tijdelijke huisvesting. Deze kamers 
werden vroeger als logeerkamers 
gebruikt. Woningbouwcorporatie 
Kleine Meierij past de kamers eerst 
aan. We verwachten dat deze 
werkzaamheden voor de zomer-
vakantie klaar zijn. Wie er precies 
komen te wonen is nog niet defi-
nitief bekend, maar waarschijnlijk 
gaat het vooral om statushouders. 

Nieuwkomers in Bernheze
We vinden het belangrijk dat ie-
dereen zich thuis voelt in onze 
gemeente. Daarom volgen sta-
tushouders altijd een intensief 
inburgeringstraject als ze in ons 
land mogen blijven. Taal, scho-
ling en werk zijn daarbij natuur-
lijk belangrijk. Ook leren ze over 

de gewoonten in ons land en 
brengen we ze in contact met de 
lokale inwoners. Dit gebeurt al 
jaren op een goede en prettige 
manier, samen met diverse in-
stanties en inwoners. 

Om de extra opvang in goede ba-
nen te leiden zijn we samen met 
Vluchtelingenwerk, Ons Welzijn, 
de woningcorporaties, de dorps-
raden en inwoners plannen aan 
het maken, zodat statushouders 
nog beter aan kunnen sluiten in 
de buurt.

Heeft u ideeën?
Heeft u een locatie en/of pand 
op het oog die wellicht in aan-
merking komen voor tijdelijke 
huisvesting? Of heeft u ideeën 
over het opvangen van nieuwe 
inwoners in onze gemeenschap? 
Wij horen het graag. Mail naar 
gemeente@bernheze.org of bel 
tijdens kantooruren naar 
14 0412. 

Groendaken, (buurt)moestui-
nen, geveltuintjes, regenwa-
ter opvangen en hergebruiken, 
meer groen en minder tegels 
in de wijk. Het zijn allemaal 
voorbeelden van maatregelen 
die uw woonomgeving besten-
diger maken tegen klimaatver-
anderingen. Ook maken deze 
maatregelen uw buurt groener, 
mooier, prettiger én gezonder!
 
Subsidie voor aanpassingen
Iedereen heeft met de verande-
ring van het klimaat te maken. 
Het regent tegenwoordig vaker 
en heviger maar in bebouwd 
gebied komen extreme hitte en 
droogte ook vaker voor. Met de 
subsidie kunnen inwoners, ver-
enigingen en bedrijven samen 
diverse maatregelen nemen om 
met klimaatverandering om te 
gaan. 

Wat zijn de voordelen voor u?
Aanpassingen doen kost geld, 
maar verschillende maatregelen 
kunnen u in de toekomst ook fi-
nancieel voordeel opleveren. Bij-
voorbeeld door minder gebruik 
van water en energie of het eten 
van zelfgekweekte groenten! 
U draagt ermee bij aan een kli-
maatbestendige en gezondere 
leefomgeving en het verhoogt 
uw woongenot onder andere 
door meer groen in de wijk en 
een goede afwatering van uw 
tuin. 

Voorwaarden subsidieregeling
De maximale subsidie per pro-

ject is 30% van de projectkos-
ten, met een maximale bijdrage 
van € 5.000,-. U krijgt de subsi-
die in zijn geheel als voorschot 
voor de oplevering van uw pro-
ject, op vertoon van offertes of 
facturen. Om subsidie te krijgen, 
moet het project aan de volgen-
de voorwaarden voldoen:
-  Het project vindt plaats in be-

bouwd gebied.
-  De maatregel(en) moet(en) 

een blijvende verbetering zijn 
voor de water- en groenstruc-
tuur.

-  Het eindresultaat mag niet 
alleen voor uzelf zijn. Samen-
werken is dus verplicht.

 
Interesse?
Kijk op www.aaenmaas.nl/kli-
maat voor meer informatie en 
het aanvraagformulier of neem 
contact op met waterschap Aa 

en Maas, Erwin Kerkhof, 
telefoon 088-17 88 000, 
e-mail klimaat@aaenmaas.nl. 

Huisvesting: een vaste taak, nieuwe oplossingen

Waterschap en regio As50 gemeenten verstrekken 
subsidie voor klimaatbestendige maatregelen 
Samen anders doen met water en groen!

Dat we als gemeente Bernheze statushouders (vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning) opvangen, is niet nieuw. Gemeenten krijgen 
altijd al vanuit Den Haag de opdracht om jaarlijks statushouders te 
huisvesten. In 2016 zijn dat in Bernheze ongeveer 80 mensen. De 
gemeenteraad heeft daarnaast besloten extra statushouders in onze 
gemeente op te nemen. Daarom zoeken we naar nieuwe oplossingen 
voor huisvesting.

De regio Noordoost-Brabant kent 
een nieuwe prijs voor startende 
sociaal ondernemers: de IGNITE 
Award. Deze prijs daagt onder-
nemers uit om met hun business-
idee een sociale verandering in 
gang te zetten. Sociaal onderne-
mers creëren grote maatschap-
pelijke waarden. Zij bedenken 
slimme oplossingen voor maat-
schappelijke problemen.

Kans op begeleiding en investe-
ringsbedrag
Deelnemers maken kans op profes-
sionele begeleiding in het opzetten 
en klaarstomen van hun sociale on-
derneming plus een investeringsbe-
drag van € 50.000,- of € 100.000,-. 
De plannen mogen zich in de idee-
enfase bevinden, de onderneming 
mag in de startblokken staan of 
maximaal twee jaar actief zijn.

Aanmelden
De inschrijfperiode voor IGNITE 
Award start op 1 juni en loopt tot 
en met 31 juli 2016.
Aanmelding verloopt via een on-
line inschrijfformulier en door 
inzending van een beknopt busi-
nessplan, een videopresentatie 
van maximaal twee minuten en 
curriculum vitae van de onderne-
mer(s). Uit alle aanmeldingen wor-
den zes finalisten geselecteerd. Zij 
presenteren op donderdag 6 ok-
tober 2016 hun businessplan aan 
een gerenommeerde vakjury.

De IGNITE Award wordt georga-
niseerd door Stichting Anton Jur-
gens Fonds en het fonds stelt ook 
het prijzengeld beschikbaar. Voor 
meer informatie: 
www.IGNITEaward.nl.

IGNITE Award: kans voor 
startende sociaal ondernemers

Op donderdag 21 april 2016 
vindt er een raadsvergadering 
plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis, De Misse 6 
in Heesch. De vergadering is 
openbaar en begint om 19.30 uur. 

Op de agenda:
-  voornemen opheffen ISD 

Optimisd
-  vaststellen bestemmingsplan 

Peelstraat-Rietdijk in 
Vorstenbosch

-  vernieuwde vaststelling 

bestemmingsplan 
Berkenvenseweg 1-1a, ’t Broek 
1-3 en Nistelrodesedijk 14

-  gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Wijststraat 3 
in Heesch

-  vaststelling bestemmingsplan 
Heilige Stokstraat 2 in 
Heeswijk-Dinther

-  verklaring van geen
bedenkingen 
teeltondersteunende 
voorzieningen Justitieweg ong. 
in Heeswijk-Dinther

-  benoeming raadslid 
voor bestuur Vereniging 
Greenfeespelers Bernheze

Informatie
De agenda en bijbehorende 
stukken vindt u op www.
bernheze.org. Via deze website 
kunt u de raadsvergadering 
live volgen en op een later 
tijdstip terugkijken. Met vragen 
over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering
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PrOCeDUreS
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

gemeenteberiCHten

OFFICIËLe BeKeNDMaKINGeN

commissie bezwaarschriften 
bernheze
Op woensdag 20 april 2016 komt 
de commissie Bezwaarschriften 
Bernheze bij elkaar in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch.
De commissie behandelt dan de 
volgende bezwaarschriften.
19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is ingediend namens de 
heer c. Siebers uit Heesch, gericht 
tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders 
van 26 januari 2016. Het betreft 
de afwijzing van het verzoek tot 
handhavend optreden tegen het 
gewijzigde gebruik van het pand 
’t Dorp 58a in Heesch.  
19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is ingediend namens 
mevrouw g. Teunissen-Van Oor-
schot uit Malden, gericht tegen 
het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van 
29 oktober 2015. Het betreft het 
besluit tot het niet in behande-
ling nemen van de aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor 
het splitsen van de bovenwo-
ning in 2 appartementen van het 
pand Mgr. van Oorschotstraat 2 
in Heeswijk-Dinther.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  gemeente Bernheze voor het 

organiseren van een kermis in 
Heeswijk-Dinther van 11 tot en 
met 14 juni 2016 op Plein 1969, 
5473 cA Heeswijk-Dinther. Be-
schikkingen zijn verzonden op 
8 april 2016

-  Stichting Jeugdbelangen in Nis-
telrode voor het organiseren 
van een wandeldriedaagse op 
30, 31 mei en 1 juni 2016. Het 
Raadhuisplein, 5388 gM Nis-
telrode is op 1 juni 2016 van 

19.00 tot 20.30 uur afgesloten 
voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. Beschikking is 
verzonden op 7 april 2016.

-  Oranjecomité voor het orga-
niseren van activiteiten tij-
dens Koningsdag op 26 april 
2016 van 20.00 tot 22.00 uur 
en op 27 april van 9.00 tot 
17.00 uur op het dorpsplein 
aan Molenhoeven in Loos-
broek. De volgende wegen 
worden gedeeltelijk voor de 
colorrun op 26 april 2016 van 
20.00 tot 22.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve 
voor voetgangers: Schaapsdijk
Krommendelseweg, Donatus-
straat en Molenhoeven. Op 27 
april 2016 wordt van 9.00 tot 
17.00 uur het dorpsplein aan 
Molenhoeven afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. Beschikkingen zijn 
verzonden op 8 april 2016

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door: 
-  A.V. Oss ’78 voor het organi-

seren van een Bomenparkloop 
op 17 april 2016 op ‘t terrein 
rondom restaurant ‘t Bomen-
park, Vorsselweg 3, 5384 Rw 
Heesch. De toestemming is ver-
zonden op 8 april 2016.

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

voornemen besluit uitsluitend 
recht en aanwijzing inzamel-
dienst
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
hij het voornemen heeft om:
-  een uitsluitend recht (art. 2.24 

Aanbestedingswet 2012) te 
verlenen aan de Afvalstoffen-
dienst van de gemeente ’s-Her-
togenbosch voor de inzameling 
van het huishoudelijke afval, 

tot en met 31 december 2017.
-  de Afvalstoffendienst van de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch 
als inzameldienst aan te wijzen 
(art. 2.1 Afvalstoffenverorde-
ning Bernheze) tot en met 31 
december 2017.

inzage: Het ontwerpbesluit (in-
clusief toelichting) ligt met in-
gang van 13 april 2016 gedu-
rende zes weken op afspraak ter 
inzage in het gemeentehuis, De 
Misse 6 in Heesch.
Reageren: Binnen de termijn van 
inzage kunnen zienswijzen tegen 
het voorgenomen aanwijzingsbe-
sluit schriftelijk kenbaar worden 
gemaakt bij het college van burge-
meester en wethouders van Bern-
heze, Postbus 19, 5384 Zg Heesch.

wet milieubeheer 

algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
-  Mts. Kouwenberg-gies heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van de inrichting op het adres 
Nistelrodesedijk 21, 5476 VJ 
Vorstenbosch

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.
-  Het college van burgemeester 

en wethouders heeft beslo-
ten om met betrekking tot de 
inrichting Manege L’Avenir op 
het adres Heuvel 18, 5476 Kg 
Vorstenbosch maatwerkvoor-
schriften op te stellen. 

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

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 
Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
-  Vleutloop 48

Plaatsen schutting (wijziging 

eerder verleende vergunning)
Datum ontvangst: 04-04-2016

-  gildestraat 10
Verbouwen en uitbreiden 
woonhuis
Datum ontvangst: 06-04-2016

-  Kruishoekstraat 33
Realiseren doorgang 
bedrijfsgebouwen
Datum ontvangst: 05-04-2016

-  Hildebrandstraat ong., Heesch
Bouwen 6 patiowoningen
Datum ontvangst: 05-04-2016

-  Paasakker 16
Bouwen overkapping
Datum ontvangst: 05-04-2016

Heeswijk-Dinther
-  Brouwersstraat 2 

Kappen beuk (verleggen inrit)
Datum ontvangst: 01-04-2016

-  Kasteel 4
Plaatsen landmark
Datum ontvangst: 05-04-2016

-  Vorstenbosseweg 4a
Oprichten tunnelkappen
Datum ontvangst: 07-04-2016

vorstenbosch
-  Broekkant 12a

Handelen in strijd regels 
ruimtelijke ordening (verhuur 
bedrijfsruimte aan derden)
Datum ontvangst: 06-04-2016

Nistelrode
-  Loosbroekseweg 47 en 49

Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 07-04-2016

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  ’t Dorp 45

Plaatsen schoorsteen op schuur
Verzenddatum: 05-04-2016

Heeswijk-Dinther
-  Heeswijkseweg ong. sectie e 

nr.2723
Aanleg fietspad
Verzenddatum: 07-04-2016

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

Onderstaande omgevingsver-
gunningen zijn ingetrokken. Deze 
besluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Loosbroek
-  Busselsesteeg 2

Verbouwen africhtingshal voor 
paarden
Verzenddatum: 05-04-2016

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

Tijdelijke vergunning
Loosbroek
-  Bergmolen 4

Tijdelijk woonunit plaatsen en 
bewonen
Verzenddatum: 11-04-2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Rectificatie week 5 2016:
Heeswijk-Dinther
-  Liniedijk 1

Veranderen melkrundveehouderij
Verzenddatum: 28-01-2016
vorstenbosch
-  Nistelrodesedijk 21

Beperkte milieutoets 
(wijzigen varkenshouderij)
Verzenddatum: 07-04-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 
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Vorige week was ik op bezoek bij 
zuster Regula van Kesteren in Laverhof. 
Tachtig jaar geleden trad ze in bij de 
congregatie zusters van JMJ (Jezus, 
Maria, Jozef), in klooster Mariënburg 
in Den Bosch. Deze mijlpaal was een 
felicitatie waard, dus daarom bracht 
ik een genoeglijk uurtje door met 
deze montere dame en vijf van haar 
medezusters.

Onder het genot van koffie, thee, koekjes en chocola luisterde ik 
naar hun verhalen van vroeger. Hun leven heeft altijd in het teken 
gestaan van toewijding en dienstbaarheid. Belangeloos zorgen voor 
degenen die zorg nodig hebben. Dat gebeurde in de missie, maar 
ook met sociaal werk in Nederland: onderwijs aan arme kinderen, 
ouderen- en gezondheidszorg en hulp aan vreemdelingen, verslaafden 
en daklozen.

De zusters zijn nu allemaal op respectabele leeftijd. In Laverhof 
(oorspronkelijk als Huize Cunera/De Bongerd gesticht door de 
congregatie zelf), hanteren ze nog zoveel mogelijk een kloosterlijke 
leefstijl. In de gemeenschappelijke ruimte worden we omringd door 
boeken en puzzels. Zuster Regula doet veel op de computer en 
anderen leggen zich toe op handwerken. Een tevreden leven.

Toch hebben de zusters een langgekoesterde wens: ze zouden 
het heel mooi vinden als de naam van hun congregatie op een 
straatnaambord prijkt. Die wens begrijp ik. Het is een blijk van 
waardering, waar ik me graag hard voor maak.

Marieke Moorman
Burgemeester van Bernheze 

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Investeren 2017-2020
Naast de projecten die in 2016 
al gestart zijn (Plein 1969, Sta-
tionsplein Heesch, MFA Vors-
tenbosch), komen er nieuwe 
projecten bij. De leefbaarheid 
van Heesch, Nistelrode, Hees-
wijk-Dinther, Loosbroek en Vors-
tenbosch wordt verbeterd. De 
gemeente Bernheze heeft aan-
dacht voor de veiligheid van het 
fietsverkeer op de wegen. Op 
sportgebied verleent Bernheze 

medewerking aan de uitbreiding 
van de speelvelden van Hoc-
keyclub HDL. Hockeyclub HDL 
moest lang wachten, maar in 
2017 is het zover. De gevraagde 
uitbreiding komt eraan. Bernheze 
blijft een gezonde gemeente, in 
staat om op krachtige wijze zelf-
standig de toekomst in te gaan. 
De SP vindt het belangrijk dat 
inwoners zich herkennen in de 
eigen kern, het bestuur en de or-
ganisatie. SP Bernheze zet in op 

behouden wat waardevol is, om 
zo een sociaal beleid te blijven 
voeren. De kracht van een zelf-
standig Bernheze verder verster-
ken. Goed functionerende dorps-
centra. Een hoogwaardig niveau 
van voorzieningen. 
Voldoende betaalbare woningen. 
Een goed aanbod van werkge-
legenheid. Schone en veilige 
woonwijken. Dat zijn doelen die 
het waard zijn om je voor in te 
zetten.

SP: Bernheze investeert! 

BERNHEZE - Bernheze koos voor zelfstandigheid. Een wijs besluit. Nu kan 
Bernheze investeren in de dorpskernen. Door solide financieel beleid de af-
gelopen jaren, is de spaarpot mooi gevuld. Mede op aandringen van de SP, 
waren er enkele sobere jaren. Nu plukt Bernheze daar de vruchten van. De 
gemeente Bernheze gaat geen tijd verspillen aan fuseren met andere ge-
meenten. Zelfstandigheid blijft een groot goed. Een gemeente van 30.000 
inwoners blijkt een ideale grootte te hebben.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Het kan als je het wil!
Dr. Marjan Minnesma van Ur-
genda was afgelopen donderdag 
in Nistelrode, op uitnodiging van 
de Bernhezer energiecoöperatie 
BECO. In haar presentatie liet 
Marjan zien dat het de hoog-
ste tijd is om in actie te komen. 
In haar toelichting op de Duur-
zaamheidsagenda gaf zij voor-
beelden over wonen zonder 
energierekening, schoner vervoer 
met minder energiegebruik en 
anders eten. Ook door produce-

ren via bio-based processen met 
circulair grondstoffengebruik en 
anders energie opwekken, veel 
zon en wind, kan de doelstelling 
van energieneutraal sneller wor-
den bereikt. 

Comfortzone
Afgelopen zaterdag - tijdens de 
CDA Schaepmandag 2016 in  
Tubbergen, met als thema ‘Stap 
uit je comfort zone’ - refereerde 
toekomstig bisschop van ‘s-Her-
togenbosch, Mgr. de Korte, aan 

de uitspraken van paus Francis-
cus over het katholiek sociaal 
denken. In de encycliek ‘Laudato 
si’ spreekt deze over zijn zorg 
voor de aarde als ons gemeen-
schappelijk huis. Als geestelijk 
en moreel leider, roept de paus 
politici en bestuurders op, ver-
antwoordelijkheid te nemen voor 
een ecologische omkering.
Bernheze wil in 2030 energie-
neutraal zijn. Het kan als je het 
wil. Het gaat erom welke stap we 
nu als eerste gaan zetten.

CDA: Uitdaging ‘Stap uit je comfortzone’ 

BERNHEZE - We staan er niet iedere dag bij stil, maar het gaat niet goed met onze 
aarde. Van onze aarde, het huis van ons allemaal, is er maar een. Door industriële 
productie en ons consumentengedrag stijgt de temperatuur van de atmosfeer. We 
weten dat daardoor meer ijs smelt, waardoor de zeespiegel stijgt en onze leefom-
geving bedreigd wordt. 

Esther van den Bogaart, Raadslid CDA Bernheze

Je zou aantallen leidend kunnen 
laten zijn: de stem van de groot-
ste groep personen telt. Maar 
sommige problemen laten zich 
niet passen in een simpele ‘ja’ of 
‘nee’ oplossing. 

Daarnaast zijn sommige zaken zo 
complex, dat het moeilijk is om er 
een eenduidige mening over te 
vormen en is niet altijd iedereen 
even goed geïnformeerd. Ook is 
het soms zo, dat er al een hele 
geschiedenis aan het probleem 
vooraf is gegaan. 

Die geschiedenis kun je niet altijd 
zomaar negeren. En dan is het 

soms nog zo, dat regels of maat-
schappelijke opvattingen zijn 
veranderd gedurende de jaren.
Al deze zaken maken het soms 
lastig voor een raadslid om zijn 
mening te vormen. Daarnaast 
zijn er altijd zowel voor- als te-
genstanders voor een bepaalde 
beslissing. 

Maar ik kan u wel zeggen, dat ik 
zeker weet, dat alle 21 raadsle-
den naar eer en geweten het al-
gemeen belang dienen. Wat dat 
algemeen belang dan ook moge 
zijn, want dat begrip vullen alle 
21 raadsleden weer anders in. En 
u vast ook.

Lokaal: Duivelse dilemma’s

BERNHEZE - Hadden we er maar een mooi 
weegschaaltje voor. Als gemeenteraadslid 
is het je taak om belangen af te wegen en 
aan de hand daarvan beleid uit te stippe-
len. Maar hoe weeg je die belangen af? 
Natuurlijk luister je daarbij naar de inwo-
ners van ons prachtige Bernheze, maar dan 
nog steeds: hoe weeg je die belangen af? 
Wat is precies het ‘algemeen belang’ waar 
we soms de mond vol van hebben?

Roel Monteiro, Raadslid voor Lokaal

Het hele bouwvlak zou 7.650 
m2 moeten worden, terwijl de 
huidige bebouwingsoppervlak-
te 3.000 m2 is. De wethouder 
heeft geprobeerd om - in voor-
overleg met de omwonenden 
- draagvlak te creëren voor dit 
grootschalige zorgcomplex. Dat 
bleek tevergeefs, want tijdens 
de commissievergadering heb-
ben maar liefst acht omwonen-
den hun bezwaren toegelicht. 
De VVD Bernheze heeft tijdens 

dezelfde vergadering nog diver-
se vragen gesteld omtrent dit 
kolossale complex. Zo wilden wij 
weten waarom er een woning 
van 1.000 m3 wordt toegestaan, 
terwijl het bestemmingsplan bui-
tengebied maar 750 m3 toelaat? 
Of er wel behoefteonderzoek 
is gedaan? En waarom het plan 
in aanmerking komt voor een 
subsidie van € 400.000,- in het 
kader van de Maashorst en het 
Landschap van Allure?

Op verzoek van de VVD Bernhe-
ze is er in het verleden gemeen-
telijk beleid voor woon-zorgini-
tiatieven vastgesteld. Dit beleid 
laat alleen kleinschalige initia-
tieven toe. De VVD Bernheze is 
geen voorstander van dit groot-
schalige project en zal tijdens 
de raadsvergadering op 21 april 
2016 niet instemmen met het 
voorstel. Want dit plan vinden 
wij net iets te buitengewoon.
http://bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Iets te buitengewoon

BERNHEZE - Vorige week donderdagavond heeft de commissie Ruimtelijke Zaken 
gesproken over de plannen voor een grootschalig woon-zorginitiatief aan de rand 
van Heesch. Het betreft een zorglandschap, dat zou bestaan uit - onder andere 
- een groepswoning voor langdurig verblijf (bewoning) van totaal 15 zorgbehoe-
venden, met dagbesteding en een theehuisje, 2 zorgeenheden voor onzelfstandig 
wonen van totaal 10 zorgbehoevenden, eventueel met partner, een bed & break-
fast, een grote beheerderswoning, een kantoor en diverse bijgebouwen.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze 
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informatie voor De kernen

Minder armoede nu, betekent meer kansen in de toekomst

Geschat wordt dat in Bernheze 
62% van de mensen die in ar-
moede leven bereikt wordt. Dat 
is best goed in verhouding tot het 
landelijk gemiddelde van 43%. 
Maar de gemeente Bernheze wil 
minimaal de 70% bereiken dat 
gehaald wordt in de regio waar 
Optimisd de taken van sociale za-
ken voor uitvoert.

Aanpak
De verantwoordelijke wethouder 
Rein van Moorselaar is serieus. In 
juli vorig jaar was een bijeenkomst 
van vrijwillige en beroepsorgani-
saties met de centrale vraag: Hoe 
bereiken we de mensen met een 
minimum inkomen, hoe wijzen we 
de weg naar helpende instanties 
aan mensen die in problemen ra-
ken of zitten. Een werkgroep werd 
opgericht die zich buigt over de 
vraag hoe onwetendheid en (val-
se) schaamte kunnen worden op-
gelost. Zij kijken ook naar nut en 
mogelijkheden en inzet van het 
kindpakket. Een op de vijf kinde-
ren groeit op in armoede en mist 
kansen voor volledige ontwikke-
ling. Van Moorselaar: “Er zijn on-
geveer 15 schuldhulpmaatjes die 
mensen kunnen helpen bij het 

krijgen van inzicht in geldzaken en 
de weg weten naar o.a. Optimisd, 
Stichting Leergeld, Formulierenbri-
gade. Optimisd kan helpen bij het 
zoeken naar scholing, aanvullende 
uitkeringen, collectieve ziektekos-
tenverzekering waarbij zij zelf een 
gedeelte van de kosten draagt, 
verwijzing naar de voedselbank en 
meer. De activiteiten van de ver-
schillende vrijwillige en beroeps-
organisaties krijgt steeds meer 
samenhang. Ook de vrijwilligersor-
ganisaties in de verschillende ker-
nen, spelen een belangrijke rol.” 

Contact
Dat de voedselbank in Oss struc-
tureel per jaar € 2.550,- aan sub-
sidie krijgt, heeft als basis de 17 
gezinnen die elke week geholpen 
worden met een voedselpakket. 
Van Moorselaar: “Om mensen 
met een minimum inkomen te 
helpen uit het dal te klimmen, 
is het nodig dat wij met hen in 
contact komen. Onwetendheid 
of schaamte zijn er oorzaak van 
dat mensen niet de juiste weg be-
wandelen. Daarom is extra geld 
beschikbaar voor voorlichting en 
opleiding van de mensen die in 
de mogelijkheid zijn om signalen 

op te vangen en door te geven 
aan Optimisd of de gemeente. De 
mensen van Optimisd zijn inte-
ger en gaan met respect voor elk 
mens te werk bij doorverwijzing 
naar de voedselbank, schuldhulp-
verlening, vaststellen collectie-
ve ziektekostenverzekering, bij-
standsregelingen, kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen, etc.”

Verhoging subsidies
Naast de voedselbank en het 
kringloopbedrijf zijn de mensen 
van kinderdagverblijven, scholen 
en sportverengingen belangrijke 
bronnen van informatie. Door 
signalering van scholen en sport-
vereniging heeft de Stichting 
Leergeld in 2015 € 7.000,- aan 
subsidie gebruikt om kinderen 
aan een fiets te helpen, leermid-
delen, deelname aan een school-
reisje en sport. De verhoging naar 
€ 12.000,- is nodig nu door de 
crisis zeker 50 mensen/gezinnen 
extra in de bijstand zijn gekomen. 
Tot slot: “Veel mensen laten geld 
liggen waarmee ze uit een barre 
situatie kunnen komen. Vooral 
voor ouderen en gezinnen met 
kinderen is armoede zwaar. Kin-
deren moeten hun mogelijkheden 

kunnen benutten, zodat zij straks 
kansen hebben in de maatschap-
pij. Wist je dat de formulieren-
brigade helpt bij het invullen van 
lastige vragenlijsten voor het aan-
vragen van huursubsidie, zorg-
toeslag, huurtoeslag, kwijtschel-

ding gemeentelijke belastingen, 
aanmelden op www.werk.nl en 
nog veel meer, en vaak veel we-
ten over regelgeving? Wat let je 
om eens binnen te lopen bij CC 
De Pas in Heesch op donderdag-
middag?

BERNHEZE – De gemeente Bernheze heeft voor 2016 meer geld uitgetrokken voor het bestrijden van 
armoede. Een belangrijk onderdeel van de inspanningen is gericht op het bereiken van de mensen die in 
financiële problemen (dreigen te) komen of zitten. Daarbij ligt de aandacht vooral op ouderen en (vaak 
eenouder) gezinnen met kinderen. 

Rein Moorselaar  Foto: Ad Ploegmakers

Daarvoor doen we namelijk nog 
niets. We mogen het in de regio 
samen regelen, als het totaal voor 
de regio maar gehaald wordt. In 
Bernheze gaf het CDA al eerder 
aan dat we naar eigenschalige 
opvang moeten, zoals de com-
missaris dat voorstelde. Nu is dui-
delijk wat dat voor de regio gaat 
betekenen, in harde aantallen.

Wij zijn benieuwd hoe het in 
Bernheze gaat lopen. Politieke 
Partij Blanco heeft eerder al dui-
delijk gemaakt dat Bernheze niet 
weg mag lopen voor haar ver-
antwoordelijkheid en wij werden 
daarbij gesteund door Progressief 
Bernheze en Lokaal. Met de dui-
delijke oproep van de commis-
saris in het achterhoofd, zal het 

CDA ook woord moeten houden 
en zich in gaan spannen om de 
eigenschalige opvang in Bernhe-
ze vorm te geven. 
Onze uitnodiging van een aan-
tal weken geleden, om samen 
verder te praten over opvang 
van vluchtelingen, is nog steeds 
geldig, ook voor de VVD, SP en 
D66.

Blanco: De kous is nog niet af (2) 

BERNHEZE - In de afgelopen discussie over de mogelijke komst van een azc in 
Heesch is ook gesproken over ‘eigenschalige’ opvang. Commissaris van de ko-
ning Van der Donk (CDA) introduceerde deze term, om opvang te regelen op een 
schaal die past bij een gemeente. Er ligt nu een brief van hem, waarin hij regio’s 
oproept om samen voor voldoende opvang te zorgen. Bernheze is bezig met plan-
nen maken om meer statushouders op te vangen, maar daarnaast krijgen we dus 
ook te maken met een taakstelling voor de opvang van vluchtelingen.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Uiteindelijk stemde een kleine 
20% van de Nederlandse kiesge-
rechtigden tegen en 10% vóór. 
70% bleef thuis en stemde niet. 
En daar wringt een beetje de 
schoen.

Alle landelijke politieke partijen, 
met uitzondering van PVV, SP 
en PvdA, zijn voor het verdrag. 
Dit lieten ze vooraf keurig we-
ten. Maar zowel lokaal als lande-
lijk was er maar één partij die er 
werk van maakte; D66. De an-
dere partij die zich zowel lokaal 
als landelijk flink roerde was SP, 
die een duidelijk ‘tegen’ liet ho-
ren. Maar goed, dat is ook zo’n 
beetje haar adagium. Tegen een 
voorstel stemmen, maar zelf niet 
met een goed plan komen.
Vanuit de andere partijen was 
er een ijselijke stilte. De rege-

ringspartijen VVD en PvdA heb 
je nauwelijks gezien of gehoord. 
Het CDA is tegen het ‘instituut’ 
referendum, dus deden ze maar 
niks.

Conclusie en vervolg zijn nu be-
kend. Het tegen-kamp kreeg de 
overwinning in de schoot gewor-
pen en Rutte en Samson mogen 
in Europa uit gaan leggen dat 
ze niet mogen tekenen, omdat 
20% van de kiesgerechtigden uit 
Nederland dat niet fijn vindt.

Waar een klein land klein in kan 
zijn. We vinden onszelf zo goed 
en sterk, maar bewijzen hiermee 
dat we het sulletje van Europa 
zijn. Wél stoer maar niet bepaald 
slim.
Ik kijk uit naar het volgende re-
ferendum!

D66: referendum

BERNHEZE - Afgelopen week hadden we 
een heus referendum in Nederland. Als be-
volking mochten we stemmen of we vóór of 
tegen een associatieverdrag met Oekraïne 
zijn. Inhoudelijk was het natuurlijk een 
vreemd referendum. Op Europees niveau 
hadden zich al 26 landen uitgesproken 
hier vóór te zijn. De mening van Nederland 
wordt dan een stuk minder belangrijk. 

Rob van Herpen, D66 lid raadscommissie Bestuur en strategie 

Pleinen
In Heesch is ’t Dorp gedeeltelijk 
heringericht. Op de nieuwe inde-
ling is niets aan te merken. Wel 
op het groen. Ja, er is een jon-
ge boom geplaatst. Maar deze 
boom heeft op de gekozen plek 
geen ruimte om uit te groeien tot 
een monumentale boom. Zo ont-
staat er geen schaduw voor koel-
te in een warme zomer. In Hees-
wijk-Dinther is een ontwerp voor 
Plein 1969 in de maak. Op het 
knotten van de platanen heeft 

Progressief Bernheze al veel aan 
te merken. In het voorlopige ont-
werp gaan bovendien een groot 
aantal bomen verdwijnen, zon-
der dat er nieuwe bomen voor 
terugkomen.

Karakter
Op opmerkingen van Progressief 
Bernheze over het voorlopige 
ontwerp voor Plein 1969 in de 
commissie ruimtelijke zaken, ant-
woordde het college met de op-
merking: ‘mensen zijn belangrij-

ker dan bomen’. Wij vinden deze 
opmerking ongepast. Een plein 
zonder een degelijke groene aan-
kleding heeft de gemeenschap te 
weinig te bieden. Wij verwachten 
van het college dat zij het belang 
van bomen inbrengt. Liever min-
der parkeerplaatsen en minder 
vierkante meters voor de kermis, 
dan bezuinigen op bomen. Bo-
men hebben het hele jaar nut. 
De kermis is er maar drie dagen.
Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Bernheze ontgroent

BERNHEZE - Bomen zijn zeer belangrijk voor de mens. Bomen zorgen voor zuurstof, 
schaduw en waterbuffers in de bodem. Bomen bepalen langs lanen, in straten en op 
pleinen het karakter van de omgeving. Progressief Bernheze hecht veel waarde aan 
het groen bij het ontwerpen van een inrichting van straten en pleinen. Progressief 
Bernheze maakt zich zorgen of bomen nog voldoende plek krijgen in de nieuwe 
plannen.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

www.meermaashorst.nl
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Tekst?
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wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Marcel v.d. Akker uit 
Heeswijk-Dinther

winnaar:
 Fleur Mikkers

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

MooiBernhezertjes

gevraagD

ouDe/kapotte 
mobieltjeS voor 
Stg. opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

Hometrainer in goede staat
0412-451011 of 06-92080027.

biDprentjeS
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij 
u.

aangeboDen

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

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

peDiCure niStelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

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

ontDek welke kleuren 
jou nog mooier maken 
Deze lente
Laat mij een kleurenanalyse 
maken en laat je verbazen door 
het resultaat. Ook leuk voor een 
vriendinnenavond of om kado 
te geven. Bel voor een afspraak 
Hannie Heesakkers 
06-51110053 of mail
colorenta@ziggo.nl.

te Huur

uniek aanboD
Apotheek aan Laar 53 te 
Nistelrode. Vanwege verhuizing 
van de apotheek komt deze 

fraaie ruimte beschikbaar. 
Geschikt voor de meest 
uiteenlopende doeleinden. 
Voorzien van veel faciliteiten. 
Geluid geïsoleerd plafond, 
tl-verlichting, automatische 
toegangsdeur, aanlever-
toegang, C.V., kantoren, Airco, 
werkruimtes, marmoleum 
vloerbedekking, kantoren, 
kantine, alarminstallatie. Direct 
operationeel.
Zeer schappelijke huurcondities.
Inlichtingen: istehuur@gmail.com  
Tel: 06-23645085.

woonHuiS in 
buitengebieD HeeSCH
06-53659317. 

te koop

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

DagelijkS verSe tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

1200 m2 gronD pluS 
beDrijfSruimte van 420 m2

Heesch. Tel 0412 452582.

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

HEESWIJK-DINTHER - Het was 
een prachtige dag afgelopen 
zaterdag. Harmonie Sint Ser-
vaes ging de Dintherse straten 
af om oud ijzer op te halen en 
trof daarbij heel veel gulle gif-
ten van de gemeenschap. 

In acht teams werden alle wijken 
afgewerkt, waarbij in totaal bijna 
vijftig mensen actief waren. Het 
weer was prachtig, waardoor 
veel dorpsbewoners lekker rond-

om het huis aan het werk waren. 
Een prachtige dag om veel con-
tacten in de straten te hebben en 
onze actie aandacht te geven. 

Dat leverde dan ook een heel 
mooi resultaat op, wat verge-
lijkbaar was met de afgelopen 
jaren.

Dinthers ijzer voor harmonie Sint Servaes

gulle giften van 
gemeenschap

Benefietconcert met 
regionale talenten

Een sfeervol concert, door het 
enthousiasme van de jonge mu-
zikanten, die elk jaar hun mooi-
ste muziek met passie ten uitvoer 
brengen. 17 April zullen vijf re-
gionale kanjers, Thijs Apotheker 
op trompet, Anouk Braakhuis 
op saxofoon, Emma van Scha-
dewijk - cello, Yvette van Scha-
ijk - hobo en met Daniël Kool op 
de piano, het publiek verrassen. 
Ze spelen werken van gevari-
eerde componisten uit diverse 

periodes, van Bach tot muziek 
van Crepin. Het concert is in de 
ingerichte huiskamer bij de fa-
milie Slegers-Karsmakers, Dijk-
straat 13 te Nistelrode. Kaarten à  
€ 25,- kun je bestellen via 
osslepapillon@soroptimist.nl, 
of door het bedrag over te ma-
ken op NL46ABNA0441404537 
t.n.v. Soroptimist Int. Club Oss, 
o.v.v. concert 17 april 2016. 
Voor de late beslissers zijn ter 
plaatse kaarten verkrijgbaar.

NISTELRODE/OSS - Het is de Osse Soroptimistclub ‘Le Papillon’ weer 
gelukt. Vijf jonge muzikale talenten, afkomstig uit de regio, gaan spe-
len op het jaarlijkse benefietconcert. Het huiskamerconcert in Nistel-
rode op zondag 17 april begint om 14.30 uur en de opbrengst gaat 
deze keer naar een project voor mantelzorgers. Elk jaar wordt een 
goed doel gekozen dat past bij het streven van het Soroptimisme.
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www.kersouwe.nl 
www.twitter.com/kersouwe
www.facebook.com/kersouwe

BLØF. Dolf Jansen. Open Podium. Yentl en de Boer. Tribute 
Joe Cocker/ Bruce Springsteen. Youp van ’t Hek. Theatergroep 
Onderstroom. Eric Vloeimans met Big Band Licks & Brains. 
BZB, Pater Moeskroen, Joris Linssen & Caramaba e.a. - Lieverlee 
Festival. JW Roy & Leon Verdonschot. Robin Borneman & Band. 
Marco V, Thomas Newson & Friends. Reus van een Neus. Nielson. 
Stef Bos en band. Jeugdtheatergroep Mariahout. T.C. Koekepeer. 
Bende van 4. Paul de Munnik. Max Havelaar. Illyria. Jeugdtheater 
Het Blauwe Paleis. Hotelgasten met Novastar. TG Graasland. 
NUHR. De Dijk. Racoon.

In de bossen van Heeswijk ligt al 71 jaar een uniek openluchttheater. Gerund door vrijwilligers, geliefd bij 
bezoekers en artiesten. Een natuurlijke omgeving waar muziek, cabaret en theater nog puur beleefd en gebracht 
worden. Ervaar en geniet! 

buiten.gewoon.dank. 
Bakkerij Doomernik, Heeswijk-Dinther - BTB Fire & MedicalSupport B.V., Uden - Boonman Bedden, Schijndel - C. van Lieshout en Zn BV, Heeswijk-Dinther - Café De Zwaan, Heeswijk-Dinther - Foto expert, ‘s-Hertogenbosch 
- Garagebedrijf van Esch, Heeswijk-Dinther - Gebr. Dijkhoff Aannemersbedrijf en containerverhuur, Heeswijk-Dinther - Gedo Elektro BV, Veghel - Graanpletterij de Halm, Heeswijk-Dinther - Greenmax connecting green and 
infrastructure, Heeswijk-Dinther - Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. - Hedi Meubelen, Heeswijk-Dinther - Heerkens Interieurs, Heeswijk-Dinther - Kasteel Heeswijk Horeca, Heeswijk-Dinther - Liftservice 2000, Heeswijk-
Dinther - Pittens Assurantiën-Hypotheken, Heeswijk-Dinther - Rabobank Oss Bernheze - Reclamestudio Jos Dortmans, Heeswijk-Dinther - Schildersbedrijf Frank Dortmans, Heeswijk-Dinther - Toyota Jos van Boxtel, Middelrode 
- Van den Berg maatkeuken|maatinterieur, Heeswijk-Dinther - Van Emmerik-van der Weide B.V., Veghel - Van Tilburg Mode en Sport, Nistelrode - VDB Automatisering BV, Berlicum - Wim van Dijk Auto’s, Heeswijk-Dinther

16 april 10.00 uur start voorverkoop
Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl, Paperpoint Heeswijk en Uitpunt Veghel.

theater. muziek.
cabaret. en meer...
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Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 13 t/m dinsdag 26 april 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Gratis
spaar-
kaart
artikel

Bamirol 
met satésaus

4 stuks

Diepvriesspecialist

GrATis tegen 
inlevering van 

12 spaarpunten

2,98

Frikandel, kroket
of mexicano
4 of 5 stuks

Diepvriesspecialist

vanaf

2,59

€ 4,95

3,19

20% 
Vleeskroket
16 stuks

Diepvriesspecialist

€ 3,49

2,69

Noot of aardbeien 
Cornets d’amour
8 stuks

IJsboerke

€ 3,49

2,79

Ambachtelijke
Goulashsoep
1 liter

Diepvriesspecialist

800 gram

Epic
Normaal 4,99

Pangasiusfilet

€ 2,19 € 2,29

1,49

Erwten of 
erwten met wortelen 
1 kilogram

DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

€ 6,99

4,99

Broodje frikandel
8 stuks 

Diepvriesspecialist

€ 3,09

2,19

Dikke- of dunne
Frites
2,5 kilogram

Diepvriesspecialist

Dikke- of dunne

Diepvriesspecialist

€ 7,89

5,89

Kleintje bitterbal 
50 stuks

Diepvriesspecialist

Diepvriesspecialist

Diepvriesspecialist

GrATis

0,30
per stuk

2e halve 
prijs

Pangasiusfilet
stunt

2 voor

7,49

Gluten
vrij

Boedels en spullen 
die vrijkomen, her-
gebruiken voor rom-
mel- en antiekmarkt 

LOOSBROEK - De werkgroep rommelmarkt van 
de parochie Loosbroek zamelt het hele jaar door 
spullen in voor de rommel- en antiekmarkt van 
10 september. Verhuizingen, sterfte, verbouwin-
gen en andere gebeurtenissen, zijn vaak aan-
leiding om spullen weg te doen. Daarop willen 
we graag inspelen. De spullen worden na een 
signaal opgehaald en opgeslagen, totdat de 10e 
september aangebroken is. 

Ook door hergebruik van vele producten wordt 
duurzaamheid concreet gemaakt! De opbrengst 
is voor het onderhoud van het vastgoed van onze 
parochie onmisbaar. Ook de mooie vieringen in 
onze kerk en het in praktijk kunnen brengen van 
de barmhartigheid, waarvan Paus Franciscus een 
speerpunt gemaakt heeft, moeten blijven; helpen 
en ondersteunen van eenzame, zieke en bejaar-
de mensen of enig andere hulpbehoevende. Dit, 
met name via de daartoe bestaande werkgroe-
pen, zoals de ziekenbezoekgroep en Lichtpunt. 

Je kunt dus zeggen ‘Duurzaamheid, financiën en 
spiritualiteit onder één hoedje.’

Hoe
Door nog te gebruiken spullen (speelgoed, spel-
len, huisraad, serviezen, elektro, kleine meubels 
en alle andere zaken) ter beschikking te stellen 
aan Loosbroek. Onze mensen halen het gratis 
bij je op, nadat zij van jou een signaal gekregen 
hebben.

Meer informatie: Piet Gruythuysen, Donatusstraat 
5, Loosbroek: 0413-229696 of 06-49035470. 
André Pittens, Schaapsdijk 6a, Loosbroek: 0413-
229596 of 06-22458068.

rob van den Berg winnaar vierde Bernhezer solistenconcours

VORSTENBOSCH - Rob van den 
Berg van fanfare Sint Willibrord 
uit Heeswijk, werd op 10 april 
winnaar van het vierde Bern-
hezer solistenconcours. De jury 
waardeerde het spel van Rob 
op de Marimba met de hoogste 
score. 

Aan het concours deden 17 
deelnemers van de vijf Bernhezer 

muziekverenigingen mee. Zij be-
speelden verschillende blaas- en 
slaginstrumenten. De deelname 
was van een hoog niveau, al-
dus Arthur Verhofstad, namens 
de jury. Wethouder Jan Glastra 
van Loon reikte een trofee uit 
aan de winnaar. Alle deelnemers 
ontvingen het juryrapport, een 
certificaat van deelname en een 
blijvende herinnering.

Het Bernhezer solistenconcours 
werd voor de vierde maal geor-
ganiseerd. 
Ditmaal door muziekvereniging 
de Notenkrakers uit Vorsten-
bosch. Volgend jaar organiseert 
fanfare Aurora het vijfde solis-
tenconcours.

Foto’s van het concours staan op 
www.mooibernheze.nl.

Alle solisten bij elkaar

Rob van den Berg
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Was ook de onderkant 
De onderkant van de auto wordt 
nogal eens vergeten. Je ziet hem 
tenslotte toch niet en hij is ook 
niet erg gemakkelijk te wassen. 
Resultaat? Een autobodem vol 
krasjes en beschadigingen, die 
uiteindelijk tot schade kunnen 
leiden. Zorg dus dat je eens in 
de zoveel tijd een keer door de 
autowasstraat gaat. Zo wordt 

ook de onderkant een keer goed 
schoongemaakt.
Vergeet ook niet om regelmatig 
je velgen een poetsbeurt te ge-
ven. Komt ze absoluut ten goe-
de.

Je auto wassen bij koud weer
Ok, dus het is inmiddels lente. 
Maar we weten allemaal dat 
dit in Nederland geen garantie 

is voor goed weer. Het zou niet 
de eerste keer zijn dat er in april 
toch nog een vorstperiode op 
komt zetten. 

En wil je dan echt op dat mo-
ment je auto wassen? Let dan 
even op onderstaande tips om 
schade aan je auto te voorko-
men:
•	 Gebruik	lauw	water	in	plaats	

van heet water.
•	 Zorg	dat	je	na	het	wassen	

de rubbers en randen van de 
autodeuren droogmaakt.

•	 Last	van	klemmende	
deuren door kou? Smeer de 
rubberranden eens in met 
wat vaseline.

•	 Neem	de	sloten	van	je	
autodeuren en tankdop 
onder handen met 
antivriesspray.

•	 Zet	tijdens	en	een	tijdje	na	
het wassen, je ruitenwissers 
omhoog; dan kunnen ze ook 
niet vastvriezen.

Zo kan je auto er weer een poos-
je tegen en blinkt hij weer als 
nieuw.

Auto & Motor NIEUWS

• De goedkoopste 
aanhangwagens 

en boottrailers 
van Nederland

• Zeer hoge kwaliteit

• Standaard 5 jaar 
garantie

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879

info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

VOORJAAR!
Tijd om je auto te wassen
BERNHEZE – De lente is officieel begonnen, dus het mag onderhand 
wel gedaan zijn met die vrieskou en sneeuwbuien. Helaas zie je met 
dat zonlicht op je auto ook direct dat hij een stuk vuiler is dan je 
dacht. Tijd dus voor een welverdiende wasbeurt!

nieuwe uitleesapparatuur bij 
Autobedrijf Timmermans

NISTELRODE - De autotechniek blijft zich in een razendsnel tempo ontwikkelen. 
De vele computertechnieken die worden toegepast, worden hierbij ook door-
ontwikkeld.

Voor de meeste storingen in uw auto, vragen de fabrikanten om de juiste uitleesap-
paratuur, die dit ook allemaal aankan. Daarom hebben wij de nieuwste uitleesap-
paratuur van AUTOCOM in huis, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor 
 alle verzekerings-
 maatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard 
eigen risico

• gratis leenauto

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

Apk, onderhoud en reparatie 
van alle merken personen- 

en bedrijfswagens
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie

Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Honda cr-v automaat 25.000 km 2013

Kia Picanto 5drs 2005

Mini Cooper 2007
Opel Agila 1.2 edition, airco 
  71.000 km 2008

Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010

Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Peugeot 208 airco navi 2014
Suzuki Swift 1.2 5-drs bandit 2013
Renault Megane station 1.2 16v 2013

Renault Modus 33.000 km 2011

Renault Twingo 16.000 km 2012
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Volkswagen Golf Plus 1.4 2006
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

AUTOBANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring
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Auto & Motor NIEUWS

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Ford	Ka 1.3i, airco, stuurbekrachtiging, el. 
ramen, 2001

•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI aut. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Mercedes	E	200	CGI  Aut. Station,  Avantgarde 

184 PK, Navi, Xenon, Pdc V + A, privacyglass, 
electr. achterklep enz. 66.000 km, 2011

•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 
 76.000 km, 2010
•	 Peugeot	Partner 1.6 Hdi 90 PK Navi, Clima, Pdc  

2 schuifdeuren, zilvergrijs, 56.000 km, 2014

•	 Peugeot	Expert	L2 H1 130 PK airco, centr. vergr., el. 
ramen,  trekhaak, schuifdeur r, 112.000 km, 2012

•	 Volvo	V70 D3 R-Design Aut. 163 PK Navi Leder  
175.000 km, 2011

•	 VW	Caddy 2.0 SDI, stuurbekr., zwart mett., airco,                               
2005

•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 
243.000 km, 2007

•	 VW	Polo	1.4	TDI airco stuurbekr. el. ramen + 
spiegels 2007

•	 VW	Touran	1.9 TDI Clima, Privacy-glass, 
trekhaak, zilvergrijs 2004

SchadeherStel
gratis	leenauto	-	geen	eigen	risico

• Onderhoud   • Service

Chevrolet Kalos 100Dkm lmv 2007 € 3750,-

Fiat Punto citysturing 2004 € 2499,-

Nissan Micra 1.2 Airco 2006 € 3999,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V LEER 2004 € 7900,-

Renault Koleos 2.0 DCi 110Kw 2008 € 7999,-

Motoren:

Honda CBR 900 RR Fireblade 1996 € 2250,-

Bedrijfswagens: EX-BTW

Renault Kangoo 1.5 DCi 2006 € 2450,-

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,- 

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk-Dinther
T. 0413-29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!
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    Van Bernheze voor Bernheze

Bernheze is rijk aan bedrijven. Ook in het aanbod van auto’s, garages en auto-onderdelen 
hebben we in DeMooiBernhezeKrant genoeg te bieden. We kennen de ‘automensen’ of… 
nog niet allemaal? In deze rubriek stellen we tweewekelijks automensen voor en zo weet je 
waar je op d’n duur terecht komt, wanneer je de advertenties op deze pagina’s volgt. 

NAAM ONDERNEMER: Han Minnaar 

ADRES: Brouwerstraat 19 in Heeswijk-Dinther

ZE KUNNEN ME KENNEN VAN (HOBBY-
VERENIGING): Restaria Ritchie en Autobedrijf 
Minnaar, waar ik inmiddels als 18 jaar aan het 
werk ben en sinds juni 2015 woon ik samen met 
mijn gezin ook in Dinther.

HOEVEEL WERKSTATIONS: vijf

HOEVEEL OCCASIONS: ongeveer 30 stuks

MEDEWERKERS AANTAL: twee en mijn vader

HOELANG HEB JE HET BEDRIJF? In augustus 2016 bestaan we 25 jaar.

ZELF OPGESTART OF OVERGENOMEN? Mijn vader heeft het bedrijf opgestart.

WAT IS JE ‘TAAK IN JE ZAAK’? Steeds meer!

HEB JE NOG WENSEN OM EENS VAN ‘TAAK IN DE ZAAK’ TE WISSELEN? 
Ik wil het bedrijf te zijner tijd graag helemaal overnemen.

WAT IS DE SPECIALITEIT VAN JE BEDRIJF?
Sleutelwerk en reparatie van auto’s

WAT VIND JE DAT JE ZELF HET BESTE KAN?
Repareren en zoeken naar storingen.

KLANTEN VINDEN HIER:
Alles wat met auto’s te maken heeft, zoals onderhoud, 
reparatie, APK, wielen en banden.

0413-294124 / 06-33033343
www.autobedrijfminnaar.nl

 

han minnaar:
‘Ik wil het bedrĳ f te zĳ ner tĳ d 
graag helemaal overnemen’

Autobedrijf Minnaar is al 25 jaar een be-
trouwbaar adres voor de in- en verkoop van 
personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Voor 
het complete onderhoud van elke personen-
auto en lichte bedrijfsauto kan je van maan-
dag tot en met zaterdag terecht. Het enthou-
siast team van Autobedrijf Minnaar bestaat 
enkel en alleen uit vakbekwame monteurs, 
die hun diensten aan particulieren en bedrij-
ven aanbieden. Zij hebben vanaf 1991 een 
naam opgebouwd, die zij graag hoog hou-
den. En wist je, dat alle auto’s gecontroleerd 
worden via de Nationale Autopas, zodat je 
verzekerd bent van de kilometerhistorie? Dit 
is slechts een van de uitstekende services die 
Autobedrijf Minnaar de klant biedt.

Dus ben je op zoek naar een betrouwbare 
personen– of bedrijfsauto óf heeft je auto on-
derhoud nodig en wil je deze door een vak-

kundig team laten uitvoeren, kom dan naar 
Autobedrijf Minnaar in Heeswijk-Dinther. 
Hét autobedrijf in de regio!

Terug naar hoe het was bij autobedrijf Minnaar
HEESWIJK-DINTHER – Bij Autobedrijf Minnaar is de showroom een belangrijke presentatie. 
De nieuwe plek, voor aan de weg, bleek voor Han en Ko Minnaar en hun medewerkers niet 
te werken. Een goede reden om de showroom, nog niet zo lang geleden voor aan de Brou-
wersstraat gerealiseerd, weer terug te plaatsen, naar de plek naast de werkplaats. Voorheen 
was de showroom daar ook gevestigd en dus is de situatie weer terug naar ‘hoe het was!’

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

Mini 1.6 Cooper bsn line 2009 16.5000 km € 9.725,-

Nissan Qashqai 2.0 tekna
  full options 2011 10.800 km € 17.425,-

Toyota Yaris airco 2012 17.000 km € 11.325,-

Fiat Punto evo 1.3 diesel 2013 59.400 km  € 9.925,-

7 x Kia Sportage vanaf 2010 tot 2014 vanaf € 12.745,-

3 x Kia Venga 
   AUTOMAAT vanaf 2010  vanaf € 13.245,-

    Een greep uit onze voorraad occasions:
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Onderweg ben ik Offline

De Morgenstond 24b, 5473 HG Heeswijk-Dinther, T 06-13411695, E info@timebo.nl, www.TimEbo.nl

Uw specialist voor 
bedrijfswageninrichting 
interieur- en exterieurbouw volledig op maat

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Verkeersexamen BS Heeswijk-Dinther 

Voorafgaand aan het examen, 
is er ook nog een fietskeuring; 
de fiets waarop gereden wordt 
tijdens het examen, moet vol-
doen aan de regels die hiervoor 
gelden; remmen - verlichting/re-
flectie - bel worden gekeurd.

Op de dag van het praktische 
verkeersexamen, komen de kin-
deren onder begeleiding van de 
leerkracht, naar het kerkplein in 
Dinther (CC Servaes). Vanaf het 
plein vertrekken ze en rijden een 
vooraf bekendgemaakte rou-
te. Op de route zitten (groot)

ouders, die beoordelen of alle 
verkeersregels goed worden uit-
gevoerd, zoals goed anticiperen 

- voorrang verlenen - achterom 
kijken bij links afslaan - richting 
aangeven bij afslaan. 
De dag wordt begeleid door 
Frank van den Hoogen, buiten-
gewoon opsporingsambtenaar 
gemeente Bernheze. Hij zorgt 

er mede voor dat de kinderen 
minder gespannen aan de route 
beginnen. In de middag is er de 

diploma-uitreiking voor alle kin-
deren die geslaagd zijn voor het 
verkeersexamen. Dit jaar wer-
den de diploma’s uitgereikt door 
wethouder Wijdeven en Frank 
van den Hoogen op basisschool 
de Bolderik. 

HeeSWIjjk-DIntHer – Leerlingen van de groepen 7 van de drie basisscholen in Heeswijk-Dinther 
leggen jaarlijks samen het praktisch verkeersexamen af. Dit jaar was dit op vrijdag 8 april. De voor-
bereiding van de leerlingen begint met de verkeerslessen op school. Voordat de leerlingen deelnemen 
aan het praktische verkeersexamen, wordt eerst nog de opgedane kennis over verkeer getoetst met een 
theoretisch examen. 

Ford Fiësta 1.3  ..................................... 2012

Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6  2011-2013

Ford Fiësta 1.3 ...................................... 2004

Ford Fiësta 1.6  ..................................... 2009

Ford Focus 1.0 74 kW ........................... 2013

Ford Focus 1.4i  .................................... 2007

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77 kW  .......................... 2012

Fiat Punto 800 cc .................................. 2012

Opel Meriva 1.6 .................................... 2004

Peugeot 206 ......................................... 2007

Peugeot 207  ........................................ 2008

Renault Clio 1.2 .................................... 2010

Toyota Yaris 1.0 .................................... 2014

VW Golf ................................................. 2013

VW Polo TD BlueMotion 5 drs ................ 2011

StationwagonS:

Ford Focus 1.6D  .................................. 2010

Ford Focus 1.6D 77 kW  ........................ 2013

BeStelwagenS:

Ford Transit 85 kW  ............................... 2005

autobedrijf w. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

Tevens onderhoud
en reparatie

Retselseweg 5    Heeswijk-Dinther    06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur    do 9.00-17.00 uur    za 9.00-16.00 uur

De voorbereiDing van De leerlingen 
begint met De verkeerslessen op school
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Proef je eigen 
streek met de 
ProduCten van 
tokonoot

Met een uitgebreid en bewerkelijk proces worden de wal-
noten uit de regio verwerkt tot onder andere walnootolie. 
Een bijzonder initiatief van Toon Konings, die gefascineerd 
raakte door de veelzijdigheid van de walnoot en met pas-
sie zijn hobby een serieuze vorm geeft. Daarvoor wordt er 
samenwerkt met diverse zorgboerderijen en De Kilsdonkse 
molen. Een prachtig proces met oog voor mens en milieu. 

Het resultaat is een serie lekkere en gezonde walnoot-
producten, die te verkrijgen zijn middels het kennisma-
kingspakket; het Nootrantsoen. Hierin zit walnootolie, 
notenkoekjes (Nootgevallen), tussenschotjes voor thee, 
walnootmeel en gepelde walnoten. De voorverkoop van het 
Nootrantsoen is gestart en de pakketten kunnen afgehaald 
worden tijdens de officiële start van Tokonoot op 24 april.

Meer weten over het bijzondere initiatief van Tokonoot? 
Kom dan naar de officiële presentatie op zondag 24 april 
vanaf 15.00 in de Toren, Torenstraat 12 in Heeswijk- 
Dinther. Bestellen en info op: www.tokonoot.nl.

Column
Tokonoot

Kort nieuws
Kabelgat ramblers in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - De Kabelgat Ramblers treden op 17 april op 
in de Kloosterkapel in Vorstenbosch. Het repertoire is Engelstalig 
en bestaat onder meer uit shanty’s. 

Shanty’s zijn liederen die werden gezongen tijdens het werk op de 
grote zeilschepen. Verre oorden, vrouwen in havensteden, maar 
ook het verlangen naar huis en een veilige haven zijn vaak het 
onderwerp. Daarnaast staan traditionele Ierse liederen op het pro-
gramma. Voor de begeleiding zorgt een combo met gitaar, banjo, 
trekzak, fluit en bodràn. 
Het optreden begint om 15.00 uur. Toegangskaarten kosten € 5,- 
en zijn te bestellen op www.kloosterkapelvorstenbosch.nl, maar 
ook aan de zaal verkrijgbaar.

MFM-streektaal ‘Op Onze Misse’ 
nu ook met verzoekplaten
OSS/BERNHEZE - ‘Op Onze Misse’, het populaire streektaal-
programma van DTV-MFM, vooral bekend vanwege haar gezel-
ligheid en ondersteund door passende streektaalmuziek, heeft 
er weer iets nieuws bij: verzoekplaten in streektaal. Tijdens de 
uitzending kunnen luisteraars een verzoekplaat aanvragen en die 
wordt dan nog tijdens diezelfde uitzending gedraaid. 

Het programma bevat echter nog veel meer. Naast dit nieuwe item 
zijn er streektaalnieuwtjes, doet regioweerman Piet zijn praatje, 
is er de streektaalagenda en is er het altijd verrassende: Bij Wij-
ze Van. Dit laatste item wordt uitgezonden in samenwerking met 
Erfgoed Brabant en bevat steeds een typische uitdrukking in onze 
streektaal. Luisteraars kunnen meedingen naar de weekprijs, door 
het antwoord in te sturen naar Erfgoed Brabant. In de uitzending 
van de komende week wordt telkens de winnaar van de vorige 
week bekendgemaakt. ‘Op onze Misse’ is elke zondagmorgen te 
beluisteren van 11.00 tot 12.00 uur. In de regio Oss - inclusief 
Ravenstein en Lith - te ontvangen via de analoge kabelfrequentie 
87.5FM. Verder overal in de regio via de ether: 105.6 FM Bernheze 
en omgeving. Luister je liever via de livestream of app? Kijk dan 
even op www.d-tv.nl > dtv-mfm> frequenties mfm.
Op Onze Misse is een programma van Piet, Sjef, Robert, Michel en 
Gerdie en wordt uitgezonden door MFM (hoor jezelf).

Stichting Jeugdbelangen Nistelrode 
organiseert: Koningsdag 2016

NISTELRODE - Het is alweer bijna zover. Koningsdag 2016 komt eraan. Wij 
hebben weer een heleboel leuke activiteiten voor jou op het programma 
staan. In het hart van Nistelrode gaan we er een mooi feestje van maken. 

Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in, jullie ook? Geef je op en dan ma-
ken we er een te gekke dag van. Woon jij wel in Nistelrode, maar zit je niet in 
Nistelrode op school, uiteraard ben je dan ook welkom.
Om Koningsdag tot een succes te maken, zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
het leuk vinden om ons een handje te komen helpen. Voel jij je geroepen en 
wil je graag meehelpen aan deze leuke dag, geef je dan op. 
Opgeven kan via: koningsdagnistelrode@hotmail.com.

Hallo, ik ben Layka. Een hele knappe herderdame van 8 jaar oud. 
Mijn baasje kon helaas niet meer voor mij zorgen en dus ben 

ik op zoek naar een nieuw thuis. Ik ben echt geweldig leuk 
en ontzettend lief. Ik ben dol op mensen en een enorme 
knuffelkont. Opdringerig ben ik echter niet hoor, ik ga rus-
tig naast je zitten en wacht geduldig op mijn beurt. De 
basiscommando’s heb ik wel zo’n beetje onder de knie 
(eigenlijk luister ik gewoon best heel goed) en ik loop re-
delijk netjes mee aan de riem. Spelen vind ik leuk, maar 
balletjes doen me niet zo veel. Ik ben wat je noemt een 

échte mensenhond, van mijn soortgenoten en katten moet 
ik niets hebben. Komt u mij alstublieft snel halen? Ik sta ook 

op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo! 

voor meer informatie: Dierenopvangcentrum HoKaZo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nl
www.hokazo.nl.

Bernhezer Koningsschieten 
met de vier Bernhezer gilden

Zeven schutters van Vorsten-
bosch mochten door naar de 
finale. Onder hen zes oud-ko-
ningen en een persoon die het 
graag had willen zijn.

Toen Corrie als winnaar bij de 
ene boom uit de bus kwam, be-
gon Jan al te dromen. Ook zag 
hij dat de mensen die met het 
linkshandige geweer schoten, de 
koningsvogel keer op keer met 
hun schot verdraaiden. Jan be-
sloot de stoute schoenen aan te 
trekken en ook zijn vertrouwen 
aan dit geweer te geven. 

Niet zonder succes! Hij wist 
het laatste stuk hout omlaag te 

schieten. Hij kreeg het wissel-
schild uitgereikt. Dit schild zal 
echter niet meer van eigenaar 
wisselen, zolang Jan in leven is.
Hij mag het wisselschild behou-
den, aangezien dit de laatste 
editie is van het verbroederings-
feest, vanaf de organisatie van 
het EST 2006 (Europees Schut-
terstreffen). Deze verbroedering 
werd elke twee jaar bij de vier 
Bernhezer gilden, bij toerbeurt 
georganiseerd. Frappant dat Jan, 
die als vader van het EST2006 
gezien wordt, het laatste wissel-
schild won. Jan was niet alleen 
de initiatiefnemer, ook was hij 
kartrekker van de wedstrijden op 
het EST2006, waaronder het Eu-
ropees koningsschieten. 

Een verdiende prijs voor zijn 
enorme inzet als gildebroeder, 
voor ons gilde, de vier Bernhezer 
gilden en het hele gildewezen. 

Hijzelf ziet het als bekroning op 
zijn werk, waarvoor hij bijna alle 
verkrijgbare oorkonden en on-
derscheidingen mocht ontvan-
gen. Gildekoning stond boven-
aan zijn bucketlist en is hiermee 
dus afgevinkt.

VORSTENBOSCH – De 25 personen van het Vorstenbossche gilde mochten, ten huize van dekenschrij-
ver Marc Somers, op de koffie met appeltaart en een borrel. En de oud-koning werd in optocht naar het 
gildehuis begeleid. De deelname bij alle gilden was groot en er ontstond een gezellig samenzijn onder 
de schutsboom. De ongeveer 100 schutters werden over vier bomen verdeeld, met daarnaast ‘n boom 
voor de sympathisanten en een voor de jeugd.

Afschaffing VAR verklaring! Wat nu?   
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Alle verkrijgbAre 
oorkonden en 

onderscheidingen

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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Zeven jubilarissen bij Zieken-
vereniging Horizon Heesch

HEESCH - Ziekenvereniging Horizon Heesch zette tijdens de afgelopen jaarvergadering opnieuw enkele 
van haar vrijwilligers in het zonnetje. Maar liefs zeven kanjers kregen van voorzitter Jan van der Leest na-
mens de ziekenvereniging een fraai boeket bloemen aangeboden voor hun trouwe en belangeloze inzet 
voor de zieken en gehandicapten uit het kerkdorp Heesch. Reeds twaalf en een half jaar verrichtten zij di-
verse activiteiten voor de doelgroep van de vereniging, die dit jaar haar veertigjarig jubileum gaat vieren. 

V.l.n.r. Antoon van den Akker, Ad van Veggel, Jo van Houtem en Bert van der Stappen. Voor v.l.n.r. Mariet van 
Kreij en Ria van den Berg. De zevende jubilaris is mevrouw Sjannie Veld, zij was verhinderd.

Zodra we boven komen, komt 
de muziek ons tegemoet: ‘Hand 
in hand, kameraden’. De bewo-
ners genieten zichtbaar van wat 
de Smart TV te bieden heeft. 
“Hiervoor is onze stichting op-
gericht. Voor het ondersteunen, 
bevorderen en stimuleren van 
activiteiten en projecten, waar-
van de kosten niet betaald kun-
nen worden vanuit het budget 
voor de zorg”, aldus Fons Arts. 
En terwijl we praten, wordt het 
volgende nummer ingezet. De 
bewoners mogen aangeven wat 
ze willen horen. Deze keer is het 
‘Daar bij die molen’. Met prach-
tige foto’s erbij. 

Jan Verkuijlen: “Na de fusie met 
Het Retraitehuis in Uden, heeft 

Laverhof besloten om voor de 
locaties in Heeswijk-Dinther, 
Schijndel en Uden de eigen stich-
tingen ‘Vrienden van’ te behou-
den. De lokale betrokkenheid 
van iedere vriendenstichting is 
groot en dat willen we graag be-
nadrukken.” 
Fons: “Het bestuur van Stichting 
Vrienden van Cunera/De Bon-
gerd is sinds kort ook weer com-
pleet, met drie nieuwe bestuurs-
leden: Marijke den Otter, Ardith 
Manders en Rein van Moorse-
laar. Op 25 maart zijn we met 
het voltallige bestuur samenge-
komen. En later dit jaar willen 
we graag een keer samenkomen 
met de andere twee stichtingen. 
Wie weet, kunnen we wat van 
elkaar leren!”

Stichting Vrienden van 
Cunera/De Bongerd 
schenkt Smart TV!

HEESWIJK-DINTHER - De Stichting Vrienden van Cunera/De Bon-
gerd heeft onlangs een Smart TV geschonken aan het Buurtcafé van 
woongroep Lindelaan in Cunera. Reden om met Fons Arts, voorzit-
ter en Jan Verkuijlen, penningmeester, een kijkje te nemen tijdens 
de gezellige muziekmiddag. 

Vrijwilligerspunt Bernheze

Taalcoach
Vluchtelingenwerk Oost-Brabant begeleidt vluchtelingen 

bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. 
Ze zijn op zoek naar een vrijwilliger voor taalbegeleiding 

gedurende het inburgeringstraject. Dit traject kan duren vanaf 
3 maanden tot een jaar. De begeleiding omvat wekelijks 

een ontmoeting van 1 tot 1,5 uur waarbij de taal in de praktijk 
wordt geoefend.

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

De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl 
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Heeft u vragen
over zorg?

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13, E-mail: 
clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33, E-mail: 
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wij helpen u graag!
Voor al uw vragen 
over onze zorg- en 
dienstverlening kunt 
u met een van onze 
cliëntservicebureaus 
contact opnemen.

www.laverhof.nl

De bibliotheek komt naar je toe!

Hoe werkt het?
Je meldt jezelf telefonisch of per-
soonlijk aan bij de balie van de 
bibliotheek bij jou in de buurt. 
Een bibliotheekmedewerker 
neemt dan contact met je op 
voor een kennismakingsgesprek. 
Tijdens dit gesprek kan je aange-

ven welke interesses je hebt en 
wat je wilt lezen of beluisteren. 
Daarna wordt je één keer per 
drie weken door jouw vrijwilliger 
bezocht voor het bezorgen en 
ophalen van romans (ook in gro-
te letters), informatieve boeken, 
luisterboeken, cd’s, dvd’s, Daisy-

roms, etc. De bibliotheek heeft 
ook Daisy-spelers te leen. 
Kijk op www.nobb.nl voor de 
contactgegevens van de biblio-
theek bij jou in de buurt.

Wil je vrijwilliger worden voor 
de BoekenBezorgDienst? Meld 
je dan aan bij de balie van de 
bibliotheek.

BERNHEZE - Lees je graag, maar ben je door (tijdelijke) ziekte of 
immobiliteit niet in staat zelf naar de bibliotheek te komen? Dan 
is de BoekenBezorgDienst iets voor jou. Je hoeft alleen een geldig 
abonnement te hebben. De service is gratis voor iedereen die lid is 
van de bibliotheek.

als je lid bent is 
de service gratis
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Dat maakten Korloo en Alico 
maar al te waar. Waar Korloo 
vorige week moeite had met 
scoren, stond het scorebord van-
daag al binnen drie minuten op 
2-0 voor Korloo. Met een rust-
stand van 8-6, begon Korloo met 
een goed gevoel aan de tweede 
helft. Echter, Alico kwam fel te-
rug, waardoor de afstand op het 
scorebord steeds kleiner werd. 
Dit resulteerde in een stand van 
11-11, met nog vijf minuten op 
de klok. Deze vijf minuten waren 
dan ook bloedstollend voor het 
publiek en de reservebank. Tot 
hun opluchting, wist Korloo de 
wedstrijd uit te spelen met nog 
twee doelpunten, waardoor het 
eindigde in een stand van 13-11.
Korloo B1 wist zaterdag de kan-

sen in de eerste helft niet te be-
nutten, waardoor het een 2-0 
voorsprong gaf aan SCMH. Toch 
kwam het team terug, met een 
2-2 op het scorebord. De leuke 
wedstrijd tegen SCMH werd he-
laas afgesloten met exact dezelf-
de uitslag als vorige week; een 
verlies van 4-3. Het midweek-
team van Korloo ging woensdag 
de strijd aan tegen Rooi mid-
week 2. De voorsprong van 4-2 
die was opgebouwd door Kor-
loo, werd afgegeven, waardoor 
er juist een achterstand van 4-5 
ontstond. Toch wist debutante 
Karen Tegenbosch het bepa-
lende doelpunt te maken, wat 
uitmondde in een 5-5 en en zo 
nam Korloo B1 toch een puntje 
mee naar huis.

Korloo 1 pakt 
de winst op eigen bodem
LOOSBROEK - Korloo 1 speelde afgelopen zondag voor het eerst 
met de nieuwe tenues op eigen, vertrouwde bodem in Loosbroek. 
Het team mocht het opnemen tegen Alico 1 uit Schijndel. Aangezien 
Alico de 5e plaats van de ranglijst heeft bemachtigd en Korloo in 
deze lijst 7e staat, zou het een meeslepende wedstrijd worden.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

In tegenstelling tot vorige week, 
stond er weer een echte ploeg, 
die speelde met bezieling en 
plezier. Prinses Irene moest veel 
strijd leveren om de wedstrijd te 
winnen, maar deed dit uiteinde-
lijk wel. De ruststand was 9-9. Tot 

11-11 bleef het gelijk opgaan, 
daarna werd het overwicht ook 
in cijfers uitgedrukt. Alle Nistel-
rodese basisspeelsters scoorden. 
Marina van Venrooij was bijzon-
der goed op schot en nam er een 
half dozijn voor haar rekening.

Prinses Irene 
korfbalsters winnen topper

NISTELRODE - Het 1e korfbalteam van Prinses Irene won de top-
per tegen de nummer drie Oranje Wit met 17-13. Na de nederlaag 
van koploper De Horst, waar vorige week totaal onnodig van werd 
verloren, heeft de ploeg van coach Marijke de Veer weer de leiding 
terug in de hoofdklasse B. 
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Nieuwe shirts voor Heeswijk F3

HEESWIJK-DINTHER - De spelers 
van voetbalvereniging Heeswijk 
F3 hebben prachtige, nieuwe 
shirts gekregen. 

Hun leider, Bas Diesveld schonk 
deze shirts. De naam en het logo 
van zijn bedrijf, 3B Adviseurs & 

Accountants, pronkt op de mooie 
shirts. De jongens zijn er blij mee! 
Niet alleen de F3 is blij met deze 
schenking, ook voetbalvereniging 
Heeswijk is blij met deze kledings-
ponsoring. 

Jeugdvoorzitter Joan van den Ak-

ker overhandigde Bas bloemen 
en een mooie Heeswijksjaal. Zijn 
bedrijf 3B Adviseurs & Accoun-
tants is gevestigd in Uden en stelt 
onder het motto ‘betrokken, be-
trouwbaar, betaalbaar’ veel klan-
ten tevreden.

Foto: Hans Heesakkers

Winst en verlies bij laatste 
competitiewedstrijden DOS’80
HEESCH - De heren van DOS’80 
wisten afgelopen zondag hun 
laatste competitiewedstrijd te-
gen Olympia uit Oss te winnen. 
De dames moesten het later die 
dag in Waalwijk opnemen tegen 
Tachos. Zij wisten echter halver-
wege al dat er niet gewonnen 
zou worden.

Uitstekende start
De Heesche formatie deelde in 
de eerste 15 minuten de gena-
deklap uit aan hun tegenstan-
der uit Oss. Met verschillende 
onderscheppingen wist Olaf 
Langens het verschil te maken 
in deze beginfase. Mede door 
uitstekend keeperswerk van Roy 
Govers, wist Olympia niet dich-
terbij te komen. Bij een ruime 
voorsprong van 3-11, stokte de 
aanvalsdrift van de Heeschena-
ren plots. Zo kon Olympia zich 

knap terug knokken naar 8-11. 
Kort voor het rustsignaal her-
vond DOS’80 weer het ritme en 
wist het wederom uit te lopen 
naar 9-16 bij rust. De tweede 
helft had Olympia het betere 
van het spel, maar kon nim-
mer dichterbij komen dan een 
achterstand van 3 doelpunten. 
Eindstand: 24-28. De heren zijn 
hierdoor op de vierde plaats ge-
eindigd. 

Niet bij de les
De Heesche dames waren de 
eerste helft niet bij de les. Na 10 
minuten was het al 8-1 voor Ta-
chos uit Waalwijk. DOS’80 wist 
weinig in te brengen tegen het 
uitstekende spel van Tachos. 
Bij rust was de wedstrijd al ge-
speeld, 17-5. De Heesche for-
matie bleef niet bij de pakken 
neerzitten en legde een veel 

betere tweede helft op de vloer. 
Ze wisten het net met regelmaat 
te vinden. Eindstand: 32-17. De 
dames van DOS’80 zijn in hun 
poule als achtste geëindigd. 

handbal

Olaf Langens Foto: Ruud Schobbers

NUENEN/NISTELRODE - In een 
aantrekkelijke wedstrijd wisten 
de Prinses Irene Vrouwen voor 
de zesde keer op rij te winnen. 
Nu moest de nummer twee, 
Nuenen, dat de tweede periode 
in bezit heeft, eraan geloven. 

Het werd 2-4. Woezik werd door 
de nederlaag van de Nuenense 
vrouwen kampioen en promo-
veert naar de topklasse. Prinses 
Irene is de Nuenense vrouwen 
tot op 2 punten genaderd en 
gaat aan kop in de derde perio-
de. Sharron van Os (2x), Veerle 
Donkers en Elien Ploegmakers 
scoorden voor de Nistelrodese 
formatie, die niet te stoppen lijkt.

Wie stopt 
Vrouwen Prinses Irene?

voetbal

Meggy Wijnen

LOOSBROEK – WHV B1 speelde 
zaterdag 9 april uit tegen HVCH 
B3. Het team van WHV was 
compleet en had er zin in. Echter, 
de eerste helft ging moeizaam 
en WHV kwam met 2-0 achter. 

Na een stevige peptalk in de rust 
van Denny, Henk en Adriaan, 
maakte WHV in de tweede helft 
al snel het eerste doelpunt: 2-1. 
Als een geoliede machine speel-
den ze verder en kwamen op een 
mooie en verdiende eindstand 
van 2-5. WHV-B1 is koploper 
in de competitie en is in de race 
voor het kampioenschap. Nog 
vier wedstrijden te gaan, waar-
van drie thuis. 

WHV B1 in de race voor het kampioenschap
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Ze mocht starten op het onder-
deel brug en liet meteen een 
fantastische oefening zien. Haar 
beloning 13.005 punt, wat later 
de tweede score bleek te zijn. 
Op vloer turnde ze een zeer 
strakke oefening en een 13 was 
haar score. Haar balkoefening 
was bijna foutloos. Helaas moest 
zij de balk een keer vroegtijdig 
verlaten, maar uiteindelijk scoor-
de ze nog een 13.75. Op sprong 
was ze zelfs de allerbeste van de 
dag. Een salto tot stand en een 
overslag platvallen, leverden 

haar 13.617 op. 
Met een totaalscore van 53.417 
behaalde Wiese een prachtige 
zilveren medaille! Een mooi re-
sultaat en daardoor heeft ze zich 
nu tevens geplaatst voor de dis-
trictsfinale in juni.
Haar zus Myrne turnde in de Ca-
tegorie senioren divisie 3 ook een 
uitstekende wedstrijd. Helaas 
wist zij zich net niet te plaatsen 
voor de districtsfinale ondanks 
een uitstekende vloeroefening 
(11.567). De verschillen tussen 
de senioren waren uiterst gering.

Wiese zilver bij regiofinale
ValkEnWaarD/HEEsWijk-DintHEr - Afgelopen zaterdag von-
den in Valkenswaard de regiokampioenschappen turnen divisie 4 
plaats. Wiese van den Eertwegh, die uitkomt in de categorie instap, 
had zich keurig geplaatst voor deze wedstrijd. Sinds anderhalf jaar 
is Wiese woonachtig in Dinther, maar turnt nog altijd bij de selec-
tiegroep van Dioscuri in Sint Oedenrode.

turnen
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bernheze sportief

het Medi spa Annelies open tennistoernooi Maar liefst 124 koppels hadden 
ingeschreven, vanuit verschillen-
de omliggende dorpen. 
Zelfs het weer zat mee, met als 
toegift een heerlijke zonnige len-
tedag. Bedankt aan alle deelne-
mers en aan iedereen die mee-
gewerkt heeft aan het welslagen 
van het toernooi.

Volgend jaar is het tienjarige ju-
bileum, waarbij het toernooi een 
bijzonder tintje zal krijgen. Voor 
de liefhebbers; noteer week 13 
alvast in je agenda om teleurstel-
ling te voorkomen!

Voor de uitslag kijk op 
www.mooibernheze.nl/nieuws 
en kies voor categorie sport.

VOrstEnBOsCH - Voor het negende jaar, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd KNLTB open tennistoernooi van TVV’82 uit Vorsten-
bosch. Een toernooi waar - naast sportiviteit - ook gezelligheid en gemoedelijkheid hoog in het vaandel staan. De commissie heeft weer alles 
uit de kast gehaald om het de tennissers en hun supporters naar de zin te maken. Uit de grote drukte bleek wel dat dat ook zeker het geval was. 

Vorstenbossche boys gaan 
voor tweede plaats

Ondanks goede bedoelingen, 
verliep de wedstrijd moeizaam. 
Door matig verdedigen werden 
we al in de zevende minuut ver-
rast door een dribbel van een 
ruwaard middenvelder, die re-
sulteerde in een 1-0 voorsprong. 
Voor ruwaard was dat ongeken-
de weelde. We pakten de wed-
strijd weer op, maar het duurde 
het tot de 41ste minuut voordat 
we de 1-1 konden maken; een 
schuiver in de hoek door jordy 
kanters. Ondanks waarschuwin-
gen, lieten we ons, in de 52ste 

minuut echter toch weer veras-
sen door een individuele actie 
van hun spits; 2-1. 

Wederom een teleurstelling. Het 
enige wat nog telde was, om al-
les te geven om dit resultaat een 
positieve wending te kunnen 
geven. ruwaard verdedigde met 
man en macht hun voorsprong 
maar in de 67ste minuut zorgde 
een goede actie van ronald Bijl 
toch voor de 2-2. 
Ondanks dat het spel niet 
goed was, bleef de druk op het 

ruwaard doel aanwezig. We 
kregen enkele mogelijkheden, 
maar konden uiteindelijk pas in 
de 83ste minuut de winst naar 
ons toetrekken. Door een pass 
van ronald Bijl op jordy van 
Heeswijk, kon laatste de 2-3 bin-
nentikken. Dat Gilbert langenui-
zen in de 94ste minuut nog met 
een zachte schuiver de 2-4 kon 
maken, was meegenomen. al 
met al een matige wedstrijd van 
onze kant. 

VOrstEnBOsCH – Het voetbalseizoen van het vaandelteam, loopt 
niet helemaal naar wens. Vooraf was de doelstelling om mee te 
doen voor het kampioenschap. Met nog vijf wedstrijden voor de 
boeg is het verschil met Herpinia 10 punten. We richten ons nu 
meer op de tweede plaats.

voetbal

DEnEMarkEn/HEEsCH - WSP 
Quadrijder Mike van Grinsven 
heeft in de eerste wedstrijd om 
het Europees Kampioenschap 
quads in het Deense Slagelse 
tegenslag gekend. 

in de eerste manche brak - op 
een tweede plaats rijdend zijn 

ketting - waardoor hij niet tot 
scoren kwam. 

in de tweede manche kon hij 
niet lekker in zijn ritme komen, 
maar wist hij zich toch terug te 
knokken naar een tweede plaats, 
waarmee hij uiteindelijk negende 
werd in het dagklassement.

Gebroken ketting houdt 
Mike van Grinsven naast het podium

Quadrijden
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De Oranjes wonnen bij midden-
moter Helmondia ‘55 met 0-2 
en blijven daardoor de verras-
sende koploper. 
Douwe Herckenrath wist twee 

keer - op aangeven van Tim v.d. 
Brand - te scoren. Herckenrath 
brak dit seizoen echt door, maar 
raakte geblesseerd. Na zijn her-
stel was er niet echt een reden 

voor coach Meijs om hem weer 
in te brengen, omdat het team 
ook zonder hem prima presteer-
de. De laatste wedstrijden moest 
hij het dan ook doen met inval-
beurten. Door de blessure van 
de verdedigers Hein Langens en 
de schorsing van Kevin van der 
Heijden, zakte middenvelder 
Robbert Rovers een linie, evenals 
(gelegenheids)spits Van Vught, 
die nu op zijn vertrouwde mid-
denveldpositie speelde. Er kwam 
zo plaats voor Herckenrath als 
linkerspits, topscorer Wibe van 
Rooij werd de midvoor. Hercken-
rath beschaamde het vertrou-
wen van coach Meijs niet, door 
in de 35e minuut met een kop-
bal de 0-1 te scoren. In de 60e 
minuut kwam hij, na een mooie 
actie van Tim van der Heijden en 
Tim van de Brand, alert voor zijn 
tegenstander en tikte met een 
sliding de 0-2 binnen. Beste man 
in deze sportieve match was de 
jonge scheidsrechter Huijs. 

BerNHeZe SPOrTIeF

John F. Kennedystraat 58 • 5384 GE Heesch • T. 0412-451779
www.zwembadhetkuipke.nl

Voorverkoop van abonnementen en badenkaarten met korting op 

woensdag 20 april van 14.30 tot 16.30 uur 
en op Koningsdag vanaf 13.00 uur. 

 (LET OP: er kan alleen contant worden betaald 
en denk aan het meenemen van pasfoto’s)

Aquajoggen:
woensdag van 19.00 uur tot 19.45 uur, start op woensdag 11 mei.   

Onze prijzen:
Persoonlijk abonnement: 

€ 50,- in voorverkoop € 45,- 
Persoonlijk abonnement met ochtendzwemmen: 

€ 80,- in voorverkoop € 75,- 
Gezinsabonnement 1 kind: 

€ 110,- in voorverkoop € 100,- 
Gezinsabonnement 2-3 kinderen: 

€ 120,- in voorverkoop € 110,- 
Gezinsabonnement 4-5 kinderen: 

€ 140,- in voorverkoop € 130,- 
20 badenkaart: 

€ 35,- in voorverkoop € 32,50
Aquajoggen - 10 rittenkaart: 

€ 40,- in voorverkoop € 35,- / Losse les € 4,-

Aanmelden voor de zwemlessen kan ook nog via 
zwemzaken@zwembadhetkuipke.nl

Heeswijk 
beloont zichzelf met zege

HELVOIRT/HEESWIJK-DINTHER - In de topper tegen Helvoirt wist 
het team van Gebr. Dijkhoff en Viking Entertainment zichzelf te be-
lonen door een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 zege. 

Waar het kwartje dit seizoen al meerdere malen niet de kant van 
Heeswijk op viel, dwong de ploeg van trainer Marc v.d. Ven het ge-
luk nu wel af en hield het met deze driepunter de hoop op een mooi 
seizoenseinde nog levend.

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Herckenrath beloont 
vertrouwen coach Meijs
HELMOND/NISTELRODE - Hoofdsponsor ‘Van Tilburg Mode & 
Sport’ had alle inwoners van Nistelrode uitgenodigd voor de ope-
ning van de vernieuwde, grootste mode- en sportwinkel van Neder-
land. Er waren toch heel wat supporters die de voorkeur gaven aan 
de wedstrijd in Helmond tegen Helmondia ‘55. 

voetbal

Knappe prestaties Sine-Cura!

Op zaterdag 9 april mochten 
Siena, Famke, Lynn, Gijsje en 
Jelke de regiofinale divisie 4 en 

D1 turnen in Valkenswaard. Ze 
hebben goed hun best gedaan 
en mooie oefeningen laten zien. 

De doorstroming voor district is 
nog niet helemaal bekend. Maar 
Famke heeft zich, met haar 6e 
plaats, zeker voor de districts-
finale geplaatst. Op zaterdag 9 
april was ook de halve finale van 
de 3e divisie in Dalen. Nina had 
zich geplaatst via een voorwed-
strijd eerder dit seizoen. Voor 
Nina was het de eerste keer op 
een landelijke halve finale. Nina 
heeft zichzelf overtroffen en 
werd onverwacht 6e. Hiermee 
heeft ze zich geplaatst voor het 
NK en ze is ook doorgestroomd 
op balk voor de toestelfinale NK. 

Op zondag 10 april mochten 
Maaike, Merel, Joyce en Isa-
belle de regiofinale divisie 5 in 
Valkenswaard turnen. De dames 
hebben goed hun beste gedaan, 
helaas is het waarschijnlijk net te 
weinig om door te stromen naar 
de districtsfinale. Nina en Famke 
heel veel succes op de volgende 
wedstrijd!

VALKENSWAARD/HEESWIJK-DINTHER - Voor Sine-Cura stonden er 
in het weekend van 9 en 10 april verschillende wedstrijden gepland. 
Namelijk de regiofinale divisie 4 en D1, de halve finale divisie 3 en 
de regiofinale divisie 5.

turnen

QV voerde mooi spel, waar-
bij veel over werd gespeeld en 
daardoor veel kansen voor hen 
werden gecreëerd. Maar ook bij 
ons zat de vaart er behoorlijk in. 
En wisten wij al vanaf het begin 
behoorlijk uit te lopen, waardoor 
QV enigszins uit hun spel werd 
gebracht. Uiteindelijk liepen we 
steeds verder uit en wonnen we 
zaterdag met een groot verschil.

Zondag liep het heel anders
QV had thuis een andere coach 
en speelde een stuk sterker. Be-
heerste het eerste kwart het spel 

en ging het tweede kwart in met 
acht punten verschil in hun voor-
deel. De verdediging van Slam 
Dunk was namelijk in het begin 
slecht. 
Ook speelde men slecht over en 
had veel balverlies. Na enkele 
time outs en het blijven herinne-
ren aan de tips van Han Tan en 
de met ons gemaakte afspraken 
met betrekking tot het eerder 
afspelen van de bal, wist men 
uiteindelijk elkaar te vinden en 
werd de verdediging beter, werd 
het overspelen en de fast breaks 
beter.

Met een hoger tempo wisten we 
deze zeer spannende wedstrijd 
om te zetten in ons voordeel.
Door een aantal hele mooie fast 
breaks, die uiteindelijk door hele 
mooie combinatieacties in de 
bucket van QV belandden, wist 
SD de wedstrijd te winnen met 
68 tegen 56. Aan beide zijden 
werd een harde, maar sportieve 
pot basketbal gespeeld, waarbij 
zowel bij SD als QV prachtige 
mooie acties te zien waren.
Beide teams waren ook aan el-
kaar gewaagd.

Het klikte tussen beide teams 
goed; er werd zelfs aan beide zij-
den geopperd vaker tegen elkaar 
te spelen, omdat men lekker ge-
speeld had.

Zaterdag én zondag tegen QV gespeeld
HEESCH - Uit beide wedstrijden bleek dat QV een sterke tegenstan-
der is, waarbij je goed kon zien dat deze jongens al jaren met elkaar 
speelden. In die wedstrijd was al te zien dat de tegenstanders elkaar 
goed wisten te vinden.

basketbal

UDEN/LOOSBROEK - In Uden 
heeft WHV niet weten te win-
nen van de rode lantaarndrager. 

Voor FC de Rakt betekende dit 
de tweede overwinning van het 
seizoen en daardoor hebben ze 
nog hoop om rechtstreekse de-
gradatie te ontlopen. Voor WHV 
wordt het door dit puntenverlies 
erg lastig om de nacompetitie 
nog te ontlopen. De achterstand 
op WEC, dat zich op de veilige 
10e plaats heeft genesteld, be-
draagt vier punten met nog vier 
wedstrijden te gaan.

WHV verliest 
van hekkensluiter FC de rakt

voetbal

Thijs Lunenburg 
 Foto: Gabriëls Fotografie
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Deco Zonwering sponsort meiden D2 Dos’80

HEESCH - De meiden van de D2 
van Dos ’80 zijn blij met hun 
nieuwe jasjes die gesponsord 
worden door Deco Zonwering. 

Deco Zonwering is dé specialist 
voor elk zonweringsproduct, zo-

wel voor binnen als buiten. Hier-
bij moet gedacht worden aan 
zonneschermen, overkappingen, 
rolluiken en screens, maar ook 
aan rolgordijnen, jaloezieën en 
insectenhorren. Deco Zonwering 
werkt alleen met betrouwbare, 

bekende merken, die een hoge 
kwaliteit garanderen. Met de 
nieuwe jasjes lopen de meiden er 
netjes bij als ze op wedstrijd gaan! 

Op naar een goed en sportief ein-
de van het seizoen!

Zaal Kampioenschap C3 en D1 Korfbal Prinses Irene
NISTELRODE - In het laatste 
weekend van februari is Prinses 
Irene C3 zaalkampioen gewor-
den door een overwinning van 
3-2 op SCMH. En in dat week-
end werden ook de korfbalsters  
van de D1 kampioen.

D1C3

Maar de dames uit Nuland 
speelden sneller en hadden een 
goed schot, zodat de ruststand 
5-3 was. Na rust bleef het spel-
beeld nagenoeg hetzelfde en 
was het scoren een beetje om 
en om. Maar op het moment dat 
Altior weer gelijk maakte, was 
daar gelijk weer het antwoord 
van Be Quick, zodat Altior elke 
keer tegen een achterstand bleef 
aankijken. De laatste minuten 
van de wedstrijd ging het tempo 
van Altior omhoog, om zo nog 
iets te forceren, maar Be Quick 
gaf de voorsprong niet meer 
weg en ging als winnaar van het 
veld 13-11. 
Be Quick 2 – Altior 2: 13-6

VVO 2 – Altior 3: 11-11
Be Quick 3 – Altior 4: 6-4
MOSA ’14 1 – Altior 5: 12-5
Altior 6 – Flash 3: 5-17
JES A1 – Altior A1: 7-6
Rosolo B1 – Altior B1: 7-1
Altior B2 – Rooi B1: 5-12
Rosolo C1 – Altior C1: 4-3
Altior C2 – Be Quick C2: 8-8
Prinses Irene C2 – Altior C3: 4-4
De Korfrakkers D1 – Altior D1: 1-1
Rooi D1 – Altior D3: 4-2
Korloo E2 – Altior E1: 2-25
Altior E2 – De Korfrakkers E2: 8-5
Altior E4 – Odisco E2: 6-1
Avanti F1 – Altior F1: 17-1
Altior F2 – Be Quick F2: 5-3
Altior W1 – Korloo W1: 8-18 
Strafworpen: 6-4

altior net onderuit 

NULAND/HEESWIJK-DINTHER – Altior had zondag 10 april een der-
by tegen Be Quick uit Nuland. Altior ging voortvarend van start, al 
waren het wel de dames van Be Quick die zeer snel op voorsprong 
kwamen. De wedstrijd ging, wat de doelpunten aangaven, gelijk op 
en Altior nam zelfs even een voorsprong 2-3.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

DV Dancing Kids in Venray

Minioren: Minigarde - 1e met 
246 punten. 
Junioren: Lindsey Wassenberg 2e 
met 267 punten, Lise Heusschen 
3e met 265 punten, Sascha van 
Munster 4e met 263 punten, 
Melody 1e met 245 punten, Spi-
rit 1e met 267 punten, Miracle 
1e met 283 punten en Show ka-
rakter op jacht naar de miljoenen 
3e met 257 punten. 

In de middag sloten de jeugd-
klasse en de hoofdklasse deze 
mooie dag af. Jeugdklasse: Gar-

de mars Emeralds 1e met 285 
punten, Vera Oomen 1e met 
290 punten en Guusje van Thiel 
2e met 284 punten, Garde polka 
Diamonds 1e met 281 punten, 
Show modern Euphoria 1e met 
283 punten. 

Hoofdklasse: Paar Lieke & Jordi 
1e met 291 punten, Garde solo 
Demi Gabriël 2e met 292 pun-
ten, Garde mars Untouched 1e 
met 288 punten en Garde polka 
Touch 1e met 294 punten. 
Show modern Inspiration was in 

nieuwe danspakken gestoken en 
knalde van het podium af, wat 
ook opgemerkt werd door de 
jury: 1e met 290 punten. 
Volgende week Nederlands 
kampioenschap in De Rusheuvel 
in Oss. Meer informatie 
www.dvdancingkids.nl. 

29-30 april en 1 mei het  
Europees kampioenschap in De 
Maaspoort in ’s-Hertogenbosch, 
meer informatie 
www.eurodance2016.nl.

NISTELRODE - Bij het danstoernooi Peeldancers, werd er in de 
schouwburg van Venray nog een tandje bijgezet. Volgende week 
willen nog verschillende groepen gaan voor een EK deelnamebe-
wijs; het zal erom spannen. En ook de concurrentie zit niet stil, het 
wordt een spannend Nederlands kampioenschap komend weekend 
in de Rusheuvel in Oss. 

dansen

ARGENTINIë/HEESCH - Glenn 
Coldenhoff van het Red Bull 
KTM Factory team is in de vier-
de wedstrijd om het wereldkam-
pioenschap MXGP in Argentinië 
op een zesde plaats geëindigd. 

In beide manches zat de cros-
ser uit Heesch er goed bij na de 

start. In de eerste manche blies 
hij zichzelf in het heetst van de 
strijd iets op, waardoor hij het 
tempo door harde armen iets 
moest laten zakken en negen-
de werd. In de tweede manche 
bouwde hij zijn manche beter op 
en wist hij als zesde over de fi-
nish te komen.

Glenn 
Coldenhoff wordt zesde

motorsport
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De oploSSing

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

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

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

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

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

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

Brons voor Maud van der 
Wielen uit Nistelrode bij halve finale NK turnen

Maud van der Wielen en Maud 
Bevers (Uden) zijn de twee turn-
sters van V&K uit Uden die zich 
via regionale districtswedstrijden 
hebben weten te plaatsen voor 
de landelijke finalewedstrijd voor 
de junioren 3e divisie.
Nina Eijmberts van Sine-Dura uit 
Heeswijk-Dinther wist zich bij de 
senioren te plaatsen voor de NK 

finalewedstrijd met een goede 
6e plaats.
Na de vier oefeningen op vloer, 
sprong, brug en balk, wist Maud 
van de Wielen, met een score 
van 46,275, beslag te leggen op 
de bronzen medaille. Ook Maud 
Bevers wist zich met een knappe 
4e plek te plaatsen voor de lan-
delijke finalewedstrijd.

COEVORDEN/NISTELRODE - Afgelopen weekend vond in het 
Drentse Coevorden de halve finale plaats van het NK bondskam-
pioenschap van de KNGU. In vijf verschillende leeftijdscategorieën 
(van pupil tot senior) streden 24 turnsters voor een plek op de NK 
finalewedstrijd, die gehouden zal worden op 21 en 22 mei. Per cate-
gorie van 24 turnsters, gaan er 7 door naar de finalewedstrijd. 

turnen

Hij speelde als doelman ruim 250 
wedstrijden in het 1e elftal. In 

die periode was hij al actief bij de 
jeugdafdeling als keeperstrainer. 

Na zijn actieve carrière, was hij 
jarenlang trainer/coach, zowel 
bij de jeugd als senioren. Mo-
menteel is hij coördinator van 
de keeperstrainingen bij zowel 
jeugd als senioren en geeft hij 
ook zelf een aantal keepers trai-
ning. 

De aanwezigen reageerden en-
thousiast op de benoeming van 
Joan, waarna hij vervolgens vele 
gelukwensen mocht ontvangen.

Joan van der Heijden, Lid van 
verdienste bij Prinses Irene
NISTELRODE - Op de jaarlijkse vrijwilligers- en sponsoravond van 
Prinses Irene is Joan van der Heijden (53), benoemd tot Lid van ver-
dienste. Van der Heijden is al ruim 30 jaar vrijwilliger en een Prinses 
Irene-man in hart en nieren.

MHC Heesch heeft Mini’s van de week

Bij de aftrap van de wedstrijd 
mogen de Mini’s de bal uitne-
men en scoren in het doel van de 
tegenstander! En uiteraard drin-
ken ze gezellig na de wedstrijd 
een glaasje ranja mee. De laatste 
keer waren Fenne en Jette aan 
de beurt...
 
Fenne: 
“Ik vond het leerzaam om te 
kijken. Leuk om de speelsters te 

zien van dames 1! En leuk om de 
keepster te mogen inspelen… En 
ik ben superblij met mijn shirt!”
 
Jette:
“Ik vond het heel leuk om te 
zien, want ze spelen heel hard. 
Ik zou net zo goed als de keeper 
willen worden. Ook hadden we 
mooie shirtjes gekregen en nog 
heel erg bedankt!”
Toen de Mini’s er waren stond 

de wedstrijd tegen Bakel op het 
programma. Voor Dames 1 was 
dit een belangrijke wedstrijd om 
bovenin mee te blijven draaien. 
Vorige keer was dit geen makke-
lijke wedstrijd en werd er gelijk-
gespeeld (2-2). 

Fenne en Jette hebben het super 
gedaan! Ze hadden veel geluk 
met het weer en hebben lekker 
in het zonnetje van de wedstrijd 
kunnen genieten. 

Met de aanmoediging van Fen-
ne en Jette werden er drie pun-
ten binnengehaald en heeft Da-
mes 1 met 6-0 gewonnen!

HEESCH - Om de dinsdag wordt er een Mini van de week gekozen 
uit de E-/F-lijn. Zij zijn te gast bij Dames 1, wanneer dit team thuis 
speelt. Op deze thuiswedstrijd maken de Mini’s onderdeel uit van 
het dit ‘grote’ team. Voor deze jonge hockeyers een unieke ervaring, 
want ze mogen bij de teambespreking zitten, doen mee met de war-
ming-up en zitten op de bank tijdens de wedstrijd.NISTELRODE - Vanaf nu kun je 

je inschrijven voor ‘t Pumpke 
Nisseroise Open 2016.

Het toernooi vindt plaats van  
11 tot 19 juni. De inschrijving 
sluit op 15 mei. Je kunt je in-
schrijven via: www.toernooi.nl. 
Voor: Dames dubbel, heren dub-
bel of gemengd dubbel (speel-
sterkte 3 t/m 8). Je kunt in-
schrijven voor één onderdeel, er 
wordt gespeeld in poules.
De commissie, bestaande uit 

Moniek Postma, Thieu Corss-
mit, Nicole van Tilburg, Natasja 
Kerkhof, Paulo Fernandes, Harry 
Gehrmann, Marion Pashouwers, 
Astrid van der Wielen, Arjan 
Smits en Tinie Ketelaars, kijkt 
uit naar een gezellig toernooi 
met veel inschrijvingen en goed 
weer!

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met de wed-
strijdleider, Tinie Ketelaars: 
telro.open@gmail.com.

Inschrijving ‘t Pumpke Nisseroise 
Open 2016 geopend

De commissie is er klaar voor
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‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cor v Schaijk Aann.- en Transportmij. 

B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
DSP Licht, Geluid & Entertainment
DTG Kaarsen

Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch

KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 
BSO De Toversteen

Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend

Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

agrarische kinderopvang De Dierenvriendjes 
sponsort D1 Prinses Irene

De schoonzussen Nancy Theunisz 
– v.d. Broek en Judith v.d. Broek 

– v.d. Wijst runnen deze (regiona-
le) kinderopvang. Deze is gelegen 

in het buitengebied van Nistelro-
de, tussen de dorpen Loosbroek, 
Heeswijk-Dinther, Heesch en Vor-
stenbosch, slechts vijf minuten 
rijden van de A50. Deze opvang 
onderscheidt zich van de regulie-
re kinderopvang door de samen-
werking met de boerderij.

NISTELRODE - Het D1 korfbalteam werd onlangs kampioen in een 
bijzonder spannende zaalcompetitie. De laatste wedstrijd traden ze 
al aan in hun nieuwe shirts, geschonken door ‘Agrarische Kinderop-
vang De Dierenvriendjes’. In het D1 team spelen ook dochters van 
de eigenaressen. 

Start en finish van de Bomenpark- 
loop zijn op de Vorsselweg in 
Heesch. De kosten voor deelna-
me bedragen € 4,-. De start van 
zowel de 5 als de 10 kilometer is 
om 9.30 uur. Voorinschrijving is 
niet nodig; er kan ter plaatse, tot 
een kwartier voor aanvang van 
de wedstrijd, worden ingeschre-
ven. Vanwege de verwachte 
drukte is het raadzaam om ruim 
op tijd aanwezig te zijn. 

Meer informatie over de Bomen-
parkloop en het Maasland Run 
Classic circuit 2016 is te vinden 
op www.maaslandrunclassic.nl. 
Op deze site worden ook de uit-
slagen en het tussenklassement 
gepubliceerd en kan de folder 
over het MRC-circuit 2016 wor-
den gedownload. 
Tevens is er een link te vinden 
naar de fotoalbums per wed-
strijd.

Maasland run Classic circuit 2016 
start met Bomenparkloop in Heesch

HEESCH – De Bomenparkloop wordt op zondag 17 april gehouden in 
Heesch. De Bomenparkloop is de eerste wedstrijd van het Maasland 
Run Classic circuit 2016, een reeks van negen hardloopwedstrijden 
over 5 of 10 kilometer, in Oss en omgeving. Jong en oud, beginner 
of gevorderde; iedere loper kan aan deze wedstrijden meedoen. Na 
afloop van elke wedstrijd is er een prijsuitreiking.

Beginner of gevorderde loper; aan de MRC-wedstrijden kan iedereen meedoen
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DonDerDag 14 april

informatieavond: 
drugs- en alcoholgebruik 
onder jongeren
CC Nesterlé Nistelrode

twitterspreekuur 
Hpv-vaccinatie
Bernheze

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
PAGInA 16

raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

lezing: permacultuur
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGInA 2

Suus zingt 
annie mg Schmidt
CC De Pas Heesch

Hoortestdagen
Van Schijndel Hoortechniek 
Heesch

vrijDag 15 april

bobz black light party 
met Dj
Dorpshuis Nistelrode

Cabaretvereniging de 
zandkruiers: bonte avond
CC De Wis Loosbroek

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGInA 16

mandalart: workshop 
mandala & Yoga
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: De kunst van het 
ouder worden
De Eijnderic Heesch

optreden koor frappant
De Stuik Vorstenbosch

Hoortestdagen
Van Schijndel Hoortechniek 
Heesch

publieksavond bij 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGInA 14

zaterDag 16 april

zaterdag workshops
De Eijnderic Heesch

oud ijzer ophaaldag
Nistelrode
PAGInA 16

voorverkoop kaarten 
Natuurtheater de Kersouwe
www.kersouwe.nl
PAGInA 16

truckerdag 2016
Bernheze

opening: infocentrum 
van koorplein
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

theaterconcert vocal 
group Crescens
CC De Pas Heesch

optreden koor frappant
De Stuik Vorstenbosch

Cameretten-
finalistentournee
CC Nesterlé Nistelrode
PAGInA 11

Cugnon Consort
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGInA 16

zonDag 17 april

bomenparkloop
Vorsselweg Heesch
PAGInA 35

Communieviering
Kerk Vorstenbosch

italiaanse dag 
verstegen tuinplanten
Willibrordusweg Schaijk
PAGInA 15

open zondag: 
Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

expositie: kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

theaterconcert vocal 
group Crescens
CC De Pas Heesch

benefietconcert met 
regionale talenten
Dijkstraat 13 Nistelrode
PAGInA 22

De kabelgat ramblers
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGInA 2

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maanDag 18 april

Centrum Samarpana: Yoga
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

open huis Dio
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGInA 8

boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode
PAGInA 16

workshop: 
barbecue compleet
De Eijnderic Heeswijk-Dinther

film: 45 Years
Filmhuis De Pas Heesch

DinSDag 19 april

5a Helma van de rakt: 
bijzondere aandacht 
avond
Gagelstraat 5 Schaijk

inloopspreekuur 
fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Dokter op Dinsdag@ 
bernhoven over droge 
mond en slechte adem
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGInA 4

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

kasteelconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

film: 45 Years
Filmhuis De Pas Heesch

woenSDag 20 april

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Parkeerplaats Bomenpark 
Heesch

jeugdatelier
Kloosterkapel Vorstenbosch

kbo ontspanningsavond
De Stuik Vorstenbosch

kbo: excursie 
bierbrouwerij oijen
Start: CC Nesterlé Nistelrode

open huis Dio
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGInA 8

bijeenkomst veilig thuis
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGInA 8

reiki-oefenavond bij 
Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: Schrijver 
p.f. thomése
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
PAGInA 10

liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGInA 8

DonDerDag 21 april

oud papier
Buitengebied Nistelrode

raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

mandalart: 
themaworkshop 
numerologie 
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: opgeruimd
Bibliotheek Heesch
PAGInA 10

lezing museumboerderij
HKK Wojstap Heeswijk-Dinther
PAGInA 10

vrijDag 22 april

open huis Dio
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGInA 8

vormsel Heeswijk
H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

the Yong ones
CC De Pas Heesch

boogie wonderland 21+
Lunenburg Loosbroek

zaterDag 23 april

familieopstellingen 
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

i-meet: uv paint party
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Dekenale dag
Kerk en CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
PAGInA 6

zonDag 24 april

vriendenmiddag
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

fanfare St. lambertus: 
Slagwerk
CC Nesterlé Nistelrode

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

jeroen bosch-concert
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGInA 2

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eric vloeimans met big 
band licks & brains
Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

maanDag 25 april

zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGInA 2

DinSDag 26 april

inloopspreekuur 
fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

teenageparty: 
luunfiSSa 12+
Lunenburg Loosbroek

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Colorrun
Loosbroek
PAGInA 1

woenSDag 27 april

koningsdag
Bernheze

Centrum Samarpana: 
workshop bewustwording
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

DonDerDag 28 april

filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

vrijDag 29 april

kbo vrijwilligersavond
De Stuik Vorstenbosch


