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www.decozonwering.nl

Paasactie: Verano zonnescherm
met gratis Somfy handzender!
2e paasdag open van 10.00 - 17.00 uur

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

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

Tweede Paasdag
geopend van

11.00 tot 17.00 uur.
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

Diverse
Paasacties

SAVE THE DATE!
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017
WWW.BERNHEZERBUSINESSEVENT.NL

GOEDE DOELEN CASINO
op het Hooghuis Heesch

Fleur van de Ven en Eva Lie-
ve Loonen zijn in 2014 samen 
met Anneke Stultiens naar Port 
Elisabeth in Zuid-Afrika gegaan, 
waar zij vrijwilligerswerk hebben 
verricht bij stichting Thamsanqa. 
Toen Fleur en Eva Lieve weer 
thuis waren wilden zij niet door-
gaan met het dagelijkse leven, 
terwijl ze wisten dat Thamsanqa 
de nodige hulp kon gebruiken. In 
2016 hebben zij daarom al een 
casinomiddag op het Hooghuis 
Heesch georganiseerd om de 

stichting te steunen en dit was 
zo’n succes dat ze het dit jaar 
weer wilden organiseren. 
En niet alleen Thamsanqa stond 
centraal, ook werd er geld inge-
zameld voor Geert Meijer, de va-
der van Elisa en Annabel. 
Elisa en Annabel zijn allebei leer-
lingen van het Hooghuis Heesch.
“We vinden het heel fijn dat 
onze school geld in wil zamelen 
voor onze vader”, vertellen de 
meiden. Zelf zijn ze ook langs de 
deur gegaan om geld in te zame-
len voor allebei de goede doelen.
Geert Meijer heeft een hersen-
staminfarct gehad wat tot het 
Locked In Syndroom heeft ge-
leid. Om hem weer thuis te laten 
wonen zijn er grote aanpassingen 
in huis nodig, die de familie veel 
geld kosten. Daarvoor heeft de 

familie Meijer een crowfunding 
actie opgestart. Het Hooghuis 
Heesch heeft samen met Fleur, 
Eva Lieve en Anneke de casino-
dag georganiseerd. Bart Otjens, 
teamleider van de onderbouw, 

vertelt dat het Hooghuis Heesch 
veel waarde hecht aan goede 
doelen: “Zo leren de leerlingen 
dat iets doen voor een ander 
goed is.” Door een casinodag 
te organiseren zijn de leerlingen 
op een leuke en actieve manier 
bezig met het goede doel. Leer-
lingen hebben op allerlei manie-
ren geld ingezameld om fiches te 
kunnen kopen. Van flessenacties 
tot auto’s van de leraren wassen, 
iedereen heeft zijn best gedaan 
om zo veel mogelijk geld in te za-
melen. En niet voor niets, want 
met een voorlopige eindstand 
van € 7.500,- kun je wel stellen 
dat het een succesvolle dag was. 

Meer informatie over stichting 
Thamsanqa en Geert Meijer is te 
vinden op www.thamsanqa.nl en 
www.geertmeijer.nl.

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

HEESCH - Op vrijdag 7 april werd het Hooghuis Heesch omgetoverd van een school naar een casino. 
Alle leerlingen hadden geld ingezameld waarmee zij fiches konden kopen om mee te doen met verschil-
lende spellen. En dat allemaal om twee goede doelen te steunen: Thamsanqa en Geert Meijer.

Alle leerlingen en leraren achter de actie Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Trots op de voorlopige eindstand van € 7.500,-

€ 7.500,- 
voor 
Thamsanqa 
en 
Geert Meijer

‘We vinden het heel fijn dat onze school 
geld wil inzamelen voor onze vader’

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 13 april: Lezing over 
dromen door Susanne van Doorn. 
Via dromen kun je contact maken 
met je onderbewuste. 
Daardoor kun je veel te weten 
komen over delen van jezelf, die 
overdag meestal ‘onder water’ 
blijven. 

Susanne is psycholoog. Na haar 
afstuderen aan de Universiteit 
van Tilburg heeft zij zich verdiept 
in de samenhang tussen lichaam 
en geest. Aanvang 20.00 uur, 
kosten € 5,-.

Zaterdag 15 april: Dag met fami-
lieopstellingen door Juno Welter. 
Kosten € 90,- voor het inbrengen 
van een hulpvraag, € 25,- voor 
een representant. Een represen-
tant is een persoon, die voor de 
tijd dat de opstelling duurt, in de 
schoenen gaat staan van bijvoor-
beeld een moeder of grootvader 
van de persoon, die de opstelling 
heeft aangevraagd. Van 10.00 
tot 17.30 uur. Info en aanmelden 
bij Margareth Bloemen 
tel. 06-82350099 of mail 
margarethbloemen@home.nl.
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TanTe Door Dijvlees
Heerlijk mals 100 gram € 1.39 
KipDijvlees rollaDe
Gekruid 100 gram € 1.49
snoepham
Heerlijk voor bij de asperges 100 gram € 1.99

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

lekker thuis eten met pasen?
- BBQ

- GourmeT
- (h)eerlijKe rollaDe

- CarpaCCio
- Beenham

- luxe opGemaaKTe 
huzarensalaDe 

Aanbieding geldig van 12 t/m 25 april

onze Tips:

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

en diverse streekproducten
Ook dagelijks vers verkrijgbaar:

(on)geschilde asperges en vers gemaakte aspergesoep

Zie ook www.geschildeasperge.nl of op facebook

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

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

Coop wil haar klanten inspireren 
om van Pasen samen lekker te 
genieten. De supermarkt koos 
daarom voor het paasthema 
‘Pasen, lekker samen’. De focus 
ligt op vijf verschillende eetmo-
menten: de brunch, picknick, 
het koffie-met-taartmoment, de 
gourmet en de borrel. Natuurlijk 
staat ook de voorjaarsgroente bij 
uitstek, de asperge, centraal. 

Supermarktmanager Robin Jan-
sen van Coop Heeswijk-Dinther: 
“Pasen is lekker samen genieten. 
Genieten van elkaar en - met 
een beetje geluk - van het mooie 

voorjaarsweer. Maar bovenal sa-
men genieten van al het lekkers 
dat Pasen te bieden heeft. 

Tijdens ‘Kom Proeven’ kunnen 
klanten diverse bij Pasen pas-
sende producten ontdekken en 
inspiratie opdoen voor bijvoor-
beeld een lekkere paasbrunch. 
Met speciale dagacties op de 
vrijdag en zaterdag voor Pasen, 
wordt Pasen niet alleen lekker, 
maar ook voordelig!”

Kom Proeven bij Coop 
Heeswijk-Dinther 
HEESWIJK-DINTHER - Op Goede Vrijdag, vrijdag 14 april, is het 
‘Kom Proeven’ bij Coop Heeswijk-Dinther. Klanten van de super-
markt kunnen zich tijdens dit jaarlijkse evenement van 11.00 tot 
18.00 uur laten inspireren en vooral proeven van het heerlijke paas-
assortiment van Coop. Aan de hand van het thema ‘Pasen, lekker 
samen’ verrast Coop Heeswijk-Dinther haar klanten met diverse 
producten en inspireert voor verschillende momenten tijdens Pasen. 

©MargarethBloemen      

Theater, muziek en cabaret
De Kersouwe is bij velen bekend 
van optredens van beroemde 
bands. Met dit programma laat 
het unieke theater zien dat een 
keur aan artiesten zich thuis 
voelt op de podia in de bossen 
van Heeswijk-Dinther. De Brit-
se rockband 10cc is een nieuwe 
naam in de rijke historie van De 
Kersouwe. Ook Typhoon, Dou-
we Bob, Danny Vera, De Ed-
win Evers band (met supportact 
VEZPA) en Rene Schuurmans 
(samen met TILT XL) betreden 
deze zomer voor het eerst de 
podia van het natuurtheater, 
evenals Martijn Fischer, André 
Kuipers en Leo Blokhuis. Unieke 
optredens in de openlucht. 

Meer muziek en cabaret
Spinvis komt met nieuwe mu-
ziek van zijn recent uitgebrach-
te album. Wende Snijders zingt, 
speelt en danst deze zomer 

samen met het Amsterdam-
se Sinfonietta. De Wëreldbänd 
vermaakt het publiek met hun 
show ‘Slapstick’ en het Liever-
lee festival viert de zomer met 
swingende folk-artiesten. Caba-
ret komt van Theo Maassen (uit-
verkocht), Pieter Derks en Mark 
van de Veerdonk; zij spelen hun 
nieuwe programma. De Engelse 
theatergroep Illyria zorgt voor 
de traditionele Shakespeare er-
varing met het stuk ‘Comdey of 
Errors’. Kijk voor meer informatie 
en voor kaartverkoop op 
www.kersouwe.nl.

Start complete kaartverkoop 
Natuurtheater de Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - Natuurtheater De Kersouwe weet ook deze 
zomer weer te verrassen met een uniek en divers programma met 
nieuwe bands en artiesten als 10cc, Edwin Evers Band, Douwe Bob, 
Danny Vera, Leo Blokhuis en Typhoon. Zaterdag 15 april start de 
kaartverkoop voor alle voorstellingen en concerten deze zomer in 
Natuurtheater de Kersouwe. Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl, bij Paperpoint Heeswijk en uitpunt Veghel. 

Typhoon

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

Paaszaterdag 
 8-gangen Proeverij American, 

avondvullend culinair diner 
 

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

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

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 3 t/m zondag 9 april 2017. Week 14. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
**Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoonkaarten).

1.89

Molenbrood busbrood
wit, tarwe, volkoren, zonne,  
waldkorn, licht meergranen

2 hele broden naar keuze

1+1 GRATIS*

3.783.783.783.783.

Molenbrood busbrood

bijv. wit en tarwe

1.-
Alle Knorr 

wereldgerechten
per pak

2.492.492.
3.193.193.

Alle varkens-
rollades

per kilo 6.00

1.001.001.
1.301.301. 0.60

100 GRAM
2 STUKS

Lay’s Superchips, Cheetos,  
Nibb-It, Chipito, Spinners,  

Ringlings of Deep Ridged
2 zakken à 110-215 gram 

alle combinaties mogelijk

2.082.082.
2.582.582. 1.99

SPAAR  NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE  TAPAS THUISSET!

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

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

ZEGEL

SPAAR  NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE  TAPAS THUISSET!
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Zonvakantie
Ik ben ook een halve dag op mijn zonvakantiebestemming 
aangekomen hoor. Als mensen me nu aanspreken, gaan ze er 
vast vanuit dat ik een Engelsman ben. Zo’n Engelsman die in zijn 
grauwe, regenachtige land weinig tot geen zonlicht ziet en nu 
ongesmeerd de Spaanse zon trotseert. Op mijn rood-witte kuiten 
wordt de eerste verbranding al zichtbaar, terwijl ik die toch echt 
met factor vijftig heb ingesmeerd. Het is wachten op het eerste 
hoofdschudden van een totaal zwartgeblakerde overwinteraar 
waarmee hij lijkt te zeggen: “Daar heb je weer een zonamateur.”

Ik kan het me echt niet meer voorstellen dat ik als klein kind 
geen enkele moeite had met de brandende zon als ik buiten 
speelde. Ik kreeg nooit zonnebrandcrème toegediend voordat 
ik hele middagen rond-de tafel-ping-pong speelde met mijn 
vakantievriendjes. Mijn huid was bij thuiskomst egaal bruin 
zonder een spoor van verbrand vel. Zelfs mijn onbeschermde nek 
had geen enkele schade opgelopen, ondanks die ellenlange rond-
de-tafel-ping-pongfinale tegen dat jongetje van de tent tegenover 
ons. Ik had er wel een paar honderd sproeten op mijn armen bij 
gekregen, maar daar voelde ik niks van.

Mijn moeder heeft vroeger zelfs wel eens de vraag gekregen of 
‘dat kleine Turkje’ ook bij haar kroost hoorde, waarbij er naar 
mij gewezen werd. Vrij ongepast vond ik de vraag toen, maar 

nu zou de vraag me als muziek in 
de oren klinken. Gezien worden 
als local omdat op je huid geen 
spoor van zonneschade zichtbaar 
is. Bijkomend voordeel is dat je 
niet de godganse dag op zoek 

bent naar schaduw om je huid te 
beschermen en niet te veranderen 

in een oliedomme roodverbrande 
Engelsman. Dat lijkt me een 
ideale zonvakantie.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

‘Op mijn rood-witte kuiten wordt 
de eerste verbranding al zichtbaar’

Zangeres Karin Schalkx, basgita-
rist Vincent Bomers, gitarist Ro-
nald Ottenhof, drummer Hans 
Pattipeilohy, toetsenist Giel Wij-
gergangs, gitarist Hans Pulles 
en zangeres Marie-José van der 
Pas vormen met elkaar de band 
Q-Size. Laatstgenoemde drie 
stonden aan de wieg ervan in 
1996. “Wij speelden allemaal al 
in één of meerdere bands. Toen 
Jeanne d’Arc & the Flames er-
mee ophield, formeerden we 
Q-Size”, wordt terug gekeken. 
Q-Size speelde en speelt voor-
namelijk rockcovers en was een 
van de eerste bands in de regio 
die uitpakte met twee zangeres-
sen. 

“Meidenrock zoals Skunk Anan-
sie en Anouk was hip en hap-
pening. Dat inspireerde ons”, 
aldus de band, om lachend toe 
te voegen: “Dat de heren niet 
konden zingen hielp ook.” Al 
na enkele maanden repeteren 
volgde er een eerste optreden. 
Dat bleek dusdanig succesvol 
dat de agenda snel volstroomde. 
“We speelden elk weekend en 
vaak meerdere malen”, zegt het 
zevental. De band kende in het 

20-jarig bestaan qua samenstel-
ling nauwelijks wijzigingen. Vijf 

van de zeven spelen al vanaf het 
begin mee, hoewel: “Een aan-
tal van ons is ook even gestopt 
om elders muziek te maken. We 
kwamen echter altijd weer op 
het nest terug”, wordt uit de 
doeken gedaan. Hoogtepunten 
waren er genoeg. “We hebben 
in het voorprogramma van De 
Dijk gespeeld en ook bij BZB 
waren we geregeld het vooraf-
je. Dat was altijd leuk”, laten de 
bandleden weten.

Doelstelling was nooit om door 
te breken, maar vooral om er 
met elkaar en voor het publiek 
een feestje van te maken. Iets 
wat eigenlijk altijd lukt. Weke-
lijks of maandelijks optreden 
doet Q-Size niet meer. “Wij spe-
len slechts een paar keer per jaar. 
Daarbij kiezen we dan de kren-

ten uit de pap”, melden ze eer-
lijk. Dat wil overigens niet zeg-

gen dat er geen muziek gemaakt 
wordt, want de meesten zijn ook 
actief in andere bands. Echter, als 
Q-Size speelt wordt alles uit de 
kast getrokken. Ter gelegenheid 
van het jubileum is dat ook zeker 
aan de orde. Met Q-Size gaan 
ook vijftien collega-zangers en 
zangeressen uitpakken met een, 
twee en soms drie nummers. Sa-
men met Marie-José en/of Karin 
of alleen.

Zanger Jan van Rattlesnake 
Shake, Velibor uit Juicy Lucy, 
Michel van de Pretty Faces en 
vele anderen. De band verheugt 
zich: “Het wordt een puur ge-
zellige rockavond. We hopen op 
een volle zaal die we met zijn al-
len op zijn kop gaan zetten.” 

De toegang is gratis.

De band Q-Size maakt al twintig jaar met veel plezier muziek. Met talloze gastmuzikanten wordt stevig uitgepakt 
ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum. Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Marie-José en Karin

Rocken met Q-Size & Friends

LOOSBROEK/HEESWIJK-DINTHER – Normaliter spelen ze met zeven mensen. Ter gelegenheid van hun 
20-jarig jubileum maakt de band Q-Size er op zaterdag 22 april vanaf 21.00 uur in zaal Kerkzicht in 
Loosbroek een nog dollere boel van dan gebruikelijk. Naast zangeressen Marie-José en Karin wordt de 
microfoon deze avond gegrepen door of gedeeld met maar liefst vijftien bekende, bevriende collega’s 
van bands. “Het wordt een pure en gezellige rockavond”, zo wordt beloofd. 

Het wordt 
een puur 
gezellige 
rockavond

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

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

In gesprek 
over 
vrijheid en 
veiligheid bij 
dementie
BERNHEZE - Bij dementie ko-
men vrijheid en veiligheid vaak 
onder druk te staan. 

Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat 
iemand valt of verdwaalt? En wat 
als mensen ‘s nachts onrustig zijn 
en steeds uit bed komen? Hoe 
ga je daarmee om? Hoe zorg je 
voor een veilige leefomgeving? 
En hoe kunnen mensen met de-
mentie daarbij zo veel mogelijk 
vrijheid behouden? 

Deze vragen komen aan bod 
tijdens het Alzheimercafé in de 
Blauwe Kei in Veghel op dinsdag 
18 april. 
Het café opent haar deuren om 
19.00 uur en is gratis toeganke-
lijk voor iedereen die als mantel-
zorger, professional, patiënt of 
belangstellende iets met demen-
tie heeft. 

Oplossingen en tips
Na een inleiding worden deze 
avond enkele filmpjes getoond 
van herkenbare situaties. Daarin 
komen ook mogelijke oplossin-
gen voor, zoals elektronica waar-
mee je mensen op je computer 
of mobiele telefoon kunt volgen. 
Ook aanpassingen in de wo-
ning kunnen veiligheid en rust 
brengen. Na de filmpjes gaan de 
bezoekers met elkaar in gesprek 
om ervaringen, oplossingen en 
tips uit te wisselen. Voor deze 
avond is Tilly de Kruyf als gast-
gespreksleidster uitgenodigd. Zij 
is trainer in het expertisenetwerk 
Levensvragen en Ouderen. Door 
haar werk als verpleegkundige, 
en later als geestelijk verzorger, 
heeft Tilly de Kruyf veel ervaring 
met mensen met dementie en 
wat het voor hen betekent om 
met dementie te moeten leven.

Via SamSam kunnen mensen wat voor elkaar betekenen 
SamSam Café voor maatjes 
Mensen moeten meer zelfredzaam zijn en minder gebruik maken van professionele hulpverlening. 
ONS welzijn wil daarbij helpen, onder andere met de digitale service SamSam. Durf te vragen en 
vrijwilligers laat je zien, de digitale service is er voor jullie.
“Maar soms werkt SamSam ook niet”, nuanceert Gonnie Smulders. ”Op SamSam staan altijd 
verschillende oproepen van mensen die een maatje zoeken. Om elke week mee af te spreken, om 
eenzaamheid te verzachten. Je zou verwachten dat die verschillende mensen elkaar dan op de site 
vinden, maar dat is niet zo. Er bestaat toch een bepaalde aarzeling. Het is spannend om één-op-één 
een vreemde te ontmoeten; je kunt dan immers niet de kat uit de boom kijken. Daarom zijn we in 
Veghel het SamSam Café gestart. Mensen die een maatje zoeken, nodigen we actief daarvoor uit.”
SamSam ondersteunt de kanteling bij verschillende groepen: sociaal werkers, inwoners én 
vrijwilligers. Gonnie: “We hebben onze vrijwilligers jarenlang ingezet zodra vragen binnenkwamen. 
Nu worden vragen eerst op SamSam geplaatst en maken de vrijwilligers dus even pas op de plaats. 
Dat vinden ze niet altijd prettig.” 
“Vrijwilligers moeten daarnaast ook leren het netwerk van mensen te verstevigen en buren te 
betrekken”, vult Esther aan. “Want als een vrijwilliger iemand wat beter leert kennen, blijkt er vaak 
best een netwerk te zijn. Meestal is er dan sprake van vraagverlegenheid. Mensen durven geen hulp 
te vragen en het netwerk durft het niet aan te bieden, uit vrees te betuttelend te zijn. Vrijwilligers 
kunnen daarin een actieve rol spelen.”

www.burenhulpnisseroi.nl

Bertino is één van de landelijke 
winnaars Beste Mantelzorg(st)er 

NISTELRODE - Tijdens de Week 
van Zorg en Welzijn van 13 tot 
en met 18 maart werd er aan-
dacht gevraagd voor het belang-
rijke werk van zorgprofessionals 
en vrijwilligers in de zorg. 

In dit kader was de verkiezing 
van de Beste Mantelzorg(st)er 

2017, georganiseerd door DIO 
drogisterijen. Men kon iemand 
nomineren. Edith de Wit liet 
zich dit geen twee keer zeggen 
en nomineerde haar man Berti-
no die al 25 jaar lang voor haar 
zorgt; hiervoor wilde Edith hem 
graag in het zonnetje zetten. 
Via internet konden mensen 

stemmen. Bertino is één van 
de vijf landelijke winnaars ge-
worden. Hij werd vorige week 
woensdag bij DIO/The Read-
shop Prima Sparkling in het zon-
netje gezet. Hij won een bon van 
€ 150,- voor een dagje uit of te 
besteden bij DIO/The Readshop 
Prima Sparkling.

Kristel, Pascal Bloemers (regiomanager DIO drogisterij), Bertino en Edith

Filmpjes van 
herkenbare 
situaties en 

ook mogelijke 
oplossingen

Veranderingen pensioen in eigen beheer!

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

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

chocolade mousse 

gebakje

2,45

SCHAAPJE witte chocolade mousse /framboos gebakje
 2,45

Kippetje

marsepeingebakje 

2,75

PAAS 
KROONJUWEELTJES  per 4 verpakt 

 7,00

CHOCOLADE-

ADVOCAATTAARTJE

 5 personen

9,95 

PAAS

SLAGROOMTAART

 8 personen

18,87

FEESTELIJKE
GEBAKJES

LENTESLOF  
wener bodem met 

frangipane, 

banketbakkersroom, 

vers fruit

9,50

LIMONCELLO-

TAARTJE  
5-6 personen

10,50

MERVEILLEUX - 8 personen

Choco Chanel 

chocoladeslagroom met chocoladeschaafsel

Bianca

frambozenslagroom en witte chocolade

Moccasin

moccaslagroom met wit sprokkelschuim

Noisette

hazelnootslagroom met stukjes hazelnoot

Classic
slagroom nougatine 

met gekarameliseerde nootjes

15,95

onze
patisserie
grote hoogtetot

met Pasen
stijgt

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

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

grote hoogte
Onze banketbakkers 

Toine en Inge maken weer 

de prachtigste taarten 

en gebakjes.
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ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

 
LEVATIO wordt gevormd door 
een team van mensen die 
via een zeer persoonlijke 
benadering, een sterke 

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

06 - 83 53 07 40
 06 - 51 41 91 67

info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

PaROcHiENIEUWS
Communie Vorstenbosch 

VORSTENBOSCH - Op zondag 9 april namen twintig kinderen hun eerste Heilige Communie in ontvangst 
tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur in de parochiekerk. In het christendom is de eerste communie 
de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt 
deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie en vormsel) en dient voorafgegaan te worden 
van de eerste biecht. Pastoor Ouwens ging voor in de eucharistieviering.

Laarstede goed doel 
communicanten 
NISTELRODE - Binnen de com-
muniewerkgroep Nistelrode wordt 
elk jaar een goed doel bedacht 
wat past binnen het thema ‘Sa-
men delen’. De afgelopen periode 
hebben de communicanten geld 
gespaard voor een gezellige mid-
dag voor de bewoners van Laar-
stede. Tijdens de naviering in de 
kerk mochten zij hun spaardoosje 
inleveren. Het gespaarde bedrag 
was ruim € 184,-. We wensen alle 
bewoners veel plezier!

Goederen- en 
dienstenveiling!

www.laverhof.nl

Nu de bouw bij St. Barbara en 
de verbouwing van het 
Mgr. Bekkershuis bijna zijn 
voltooid, willen wij graag de 
nieuwe ruimtes voorzien van 
een passende aankleding. 

Om dit te bekostigen houdt de 
Stichting Vrienden van St. Barbara 
en Mgr. Bekkershuis een grote 

goederen- en dienstenveiling
op vrijdag 21 april a.s., aanvang 
19.30 uur in ’t Torentje van 
St. Barbara, Eerdsebaan 1A te 
Wijbosch (Schijndel). 

Iedereen is van harte welkom!

Op de website www.laverhof.nl 
vindt u onder ‘nieuws’ de lijst 
met ‘kavels’. 

Voor meer informatie: 
vriendenSB-MB@laverhof.nl 

Op de eerste Paasmorgen gaan 
Maria en haar vriendinnen naar 
het graf van Jezus: maar… de 
steen voor het graf is weg! Wat 
is er gebeurd?

In deze korte kinderviering 
wordt er verteld over het feest 
van Pasen, het feest van nieuw 
leven. Naast het Paasverhaal 
gaan ze liedjes zingen, samen 
bidden rond de grote kaars en 
een kuikentje knutselen. De vie-

ring duurt ongeveer 30 minuten 
en daarna drinken ze nog gezel-
lig koffie of ranja met elkaar.

regenboogviering Pasen 
in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - In de Willibrorduskerk in Heeswijk is er ook 
dit jaar een Regenboog-Paasviering, speciaal voor kinderen van drie 
tot zeven jaar. De viering vindt plaats op Eerste Paasdag om 11.00 
uur. Het thema van deze viering is: De steen is weg. 

Angela Kronenberg staat namens 
Laarstede op de foto samen met de 

communicantjes Jarin en Teus. 
Zij overhandigen 

de spaardoosjes aan Angela.

Paasgedachte 
Als na een lange winter je voor het 
eerst die prachtige bloesem ziet 
en het groen weer aan de bomen, 
ja dan weet je zeker; 
het voorjaar is gekomen. 

De lente komt met een zonnig 
gezicht, dagen worden langer en 
het wordt al vroeg licht. 

Elk jaar op paasmiddag in de 
Goede Week denken we weer terug 
dat Jezus voor ons is gestorvenen 
en weer is verrezen. 
Christus geeft ons licht en 
levensmoed, energie voor onze 
medemens, dat doet ons goed. 

We vragen ook steeds om vrede, 
maar mensen vluchten nog steeds 
en gaat door tot op heden. 

Krijg je een moeilijke periode 
te verwerken, de zonnebloem 
geeft aandacht en kan je daarin 
versterken. 
Beleef je leven met een knipoog, 
de mooie dagen met een lach, 
dan ben je beter opgewassen, 
tegen een minder leuke dag, 

Laat in je hoofd de vogels fluiten, 
al is jouw lucht niet altijd blauw. 
Als strakjes weer de zon gaat schijnen, 
dan is dat zeker ook voor jou. 

Liefhebben is altijd het beste 
van jezelf aan anderen geven, 
treur niet over wat gisteren 
verkeerd was, droom over wat 
morgen zou kunnen zijn en doe 
vandaag wat kan en moet. 

Lieve mensen, paasfeest vieren 
met een grote groep mensen is fijn, 
wat kunnen we nog meer wensen! 
Geniet van deze mooie middag 
om samen te zijn, 
dan zal Pasen voor jullie worden…
vredig en fijn. 

Een Zalig Pasen 
Leny van Mun, 12 april 2017
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 19 april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Grillworst

€ 1,15

Onze bekende 
varkenshaassaté

100 gr. € 1,50
Nasi uit eigen 
keuken

100 gr.

Eiersalade

100 gr. € 1,20

Verse Hollandse aardbeien

GEMENGDE SLA 200 gram € 1.00
SOEPASPERGES 500 gram € 0.98
BASTOGNE MOUSSE 250 gram € 2.50

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Van Mook

100 gr. € 0,80

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

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Hoi 

Ik ben weer bij T
hea 

en Eline want dit 

weekend moet ik er 

op m’n paasbest uitzie
n

XXX ons mam

BERNHEZE – Donderdag 20 april is het weer tijd 
voor de Nationale Secretaressedag! Een dag waarop 
secretaresses in het zonnetje worden gezet. Zij krijgen 
op deze dag vaak een attentie, meestal bloemen, 
van hun werkgever. Wij zijn op zoek naar de 
beste secretaresse van Bernheze! 

Wie is de beste 
secretaresse 
van Bernheze

Is jouw of jullie secretaresse de allerbeste? Staat ze altijd paraat en is ze de spin in het web binnen het 
bedrijf? Stuur dan een mailtje met een motivatie waarom zij de allerbeste is! DeMooiBernhezeKrant kiest 
de leukste inzending en komt op de secretaressedag de betreffende dame in de bloemen zetten. Wij zijn 
benieuwd naar de inzendingen. Maak van deze kans gebruik om je secretaresse in het zonnetje te zetten!

Donderdag 20 april is het weer tijd 
voor de Nationale Secretaressedag! Een dag waarop 
secretaresses in het zonnetje worden gezet. Zij krijgen 
op deze dag vaak een attentie, meestal bloemen, 

Wie is de beste 

?

Stuur je inzending zo snel mogelijk naar info@demooibernhezekrant.nl.

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

VOORJAARS 
ACTIE

Benzine Heggenscharen

HS 45  45 cm
 van 329,- nu 249,-
HS 45  60 cm
 van 349,- nu 269,-

VOV Bernheze gaat 
‘een laagje dieper’
Meeting in teken van levensvreugde, ontspanning en inzicht

Werkvormen en workshops
Een zestal werkvormen en work-
shops komt deze middag aan bod. 
Stembevrijding door Melina Zand-
bergen, Yinyoga door Natascha 
Steenbekkers, Biodanza door Jac-
queline van den Eerenbeemt en 
Thessa Lookman, Familie-opstel-
lingen door Jessy Cornet, Zen-te-
kenen door Nina Denaux en ten 
slotte Ademwerk door Marloes 
van Houtert. Judith de Roos is 
gastvrouw deze middag en zij ziet 
het als een uitdaging om meerde-
re vrouwen kennis te laten maken 
met de mensen uit haar netwerk 
die deze werkvormen en work-
shops geven. In het dagelijks leven 
is zij trainingsacteur en sociaal on-
dernemer. 

Om 12.30 uur is de ontvangst en 
om 13.00 uur start de netwerk-
lunch, waarna het programma 
om 13.30 uur begint.

Om 16.00 uur sluit de middag 
en kan er deel worden genomen 
aan een netwerkborrel. Deelna-
me kost € 15,- (inclusief lunch). 
Pinnen is niet mogelijk dus graag 
contant betalen. 

Deze bijeenkomst is laagdrem-
pelig, informeel van karakter 

en voor alle vrouwen die inte-
ressante andere vrouwen willen 
ontmoeten, op zoek zijn naar 
ondersteuning of anderen iets te 

bieden hebben. Iedereen is dan 
ook uitgenodigd in Sociaal Cul-
tureel Centrum De Biechten aan 
de Vincent van Goghlaan 1 in 
Rosmalen.

Tot ziens op vrijdag 14 april! 
www.vovbernheze.nl

ROSMALEN/BERNHEZE - VOV Bernheze gaat een laagje dieper! Vrouwen kunnen op deze middag zelf 
ervaren hoe je meer diepgang, levensvreugde, ontspanning of misschien wel meer inzicht in jezelf kunt 
krijgen. Nieuwsgierig naar wat er allemaal in je zit? Een keer buiten je comfortzone kijken? Meld je 
dan aan voor deze middag op vrijdag 14 april en neem deel aan een workshop. Deze boeiende middag 
wordt afgesloten met een borrel en natuurlijk is er dan nog tijd om te netwerken met elkaar. Laat je 
verrassen en sluit aan!

voor alle 
vrouWen die 
inTereSSanTe 

andere 
vrouWen Willen 

onTmoeTen
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KBO Bernheze

Vrijwilliger 
worden... 
ja gezellig

HEESCH - De KBO Heesch is 
een vereniging van ruim 1.200 
leden. Er worden veel activitei-
ten georganiseerd waar de le-
den aan kunnen deelnemen. Op 
www.kbo-heesch.nl kun je dat 
allemaal lezen. Vele leuke ac-
tiviteiten waaraan enthousiast 
wordt deelgenomen, waar leden 
elkaar ontmoeten en waar velen 
vrienden worden.

Om dit in stand te houden zijn er 
veel vrijwilligers nodig. Die zijn er 
gelukkig ook, maar meer zijn na-
tuurlijk altijd welkom! 
Er is zelfs een lijst gemaakt voor 
welke activiteiten nog vrijwilli-

gers nodig zijn. Dus wanneer je 
elke week een paar uur beschik-
baar hebt, laat dan van je horen.
Om een aantal voorbeelden te 
noemen:
-  een ict-kartrekker die het leuk 

vindt zijn kennis te gebruiken 
om een clubje vrijwilligers te 
coachen

-  voor de acquisitie iemand die 
van de lidmaatschapskaart een 
kortingskaart wil maken

-  helpen bij de redactieraad
-  helpen bij de werkgroep Iden-

titeit en Zingeving
-  feesten en reizen mee helpen 

organiseren
-  helpen bij de opzet van een 

leeskring en een kunstkring
-  heb je zelf een hobby of 

idee…? Kom ermee! Mis-
schien start je een nieuwe acti-
viteit.

Voor meer inlichtingen kun je 

contact opnemen met Piet Cee-
len, 0412 454053 of 
voorzitter@kboheesch.nl.

KBO komende 
tijd reislustig

VORSTENBOSCH - KBO Vor-
stenbosch organiseert op 
woensdag 27 september een 
musicalreis naar ‘Soldaat van 
Oranje’, inclusief entree en di-
ner. Sinds vorige week is de aan-
melding voor deze reis geopend. 
Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 

Samen met KBO Nistelrode en 
EMA reizen organiseert KBO Vor-
stenbosch van 9 tot en met 16 
juli ook nog een een achtdaagse 
reis naar Oostenrijk–Lingenau–
Bregenzerwald. Aanmelden voor 
deze reis is ook nog steeds mo-
gelijk. 

De KBO dagreis is dit jaar op 
vrijdag 2 juni en gaat naar Delft. 
Daar wordt deelgenomen aan 
een rondvaart door de grachten 
en wordt er een bezoek gebracht 
aan het praalgraf van de Oranjes 
in de Nieuwe Kerk. 

Binnenkort ontvangen de leden 
een bericht en kunnen ze zich 
hiervoor op 15 mei inschrijven.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH -
Vrijdag 7 april was er weer een activiteit van de Zonnebloem. In het 
Willibrordcentrum te Heeswijk werd het paaskienen georganiseerd. 

Het was een zeer gezellige middag met erg mooie prijzen, die bijna 
allemaal in het teken van Pasen stonden. De gasten en de vrijwilligers 
waren erg enthousiast. De voorteffelijke organisatie was in handen 
van de afdeling Heeswijk. Iedereen bedankt voor de mooie middag.

Zonnebloem HDLV

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER 
Een mooie zaterdag voor een 
schietcompetitie; het St. Barba-
ragilde Dinther had er zin in.

In het kader van de schietcompe-
titie van Gildekring Hoge Schuts 
was het deze keer de beurt aan 
Berlicum. 
De accommodatie lag er piekfijn 
bij en de innerlijke verzorging 
was goed.

Het St. Barbaragilde behaalde de 
volgende resultaten.
1e Corps 9 punten, 2e Corps 12 
punten, 1e Klasse jeugd Luc van 
den Eertwegh, Klasse C 3e Gijs 
van den Eertwegh, Klasse C 5e 
Sem Verhoeven, Klasse B 3e Lars 
Blom.

Een mooie schietdag met leuke 
resultaten en een fijne sfeer. Wat 
kun je nog meer wensen?

St. Barbaragilde schiet-
competitie te Berlicum
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c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

HTML, CSS, WordPress, PHP, responsive, SEO, lastig? Maak je niet 

druk. Wij ontwerpen en bouwen jouw complete website. 

compleet in  
websites

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Bisschop de Korte Tekst: Henriëtte Maas Foto: Ramon Mangold

Bisschop De Korte: ‘Je vindt geluk juist door anderen’

Monseigneur De Korte: “Ik wil 
duidelijk maken dat we een har-
telijke en gastvrije kerk willen 
zijn, die zoekende mensen tege-
moet treedt. Hartelijk en helder, 
dat zijn de kernwoorden. Helder 
in de zin dat wij Christus centraal 
stellen, maar ook hartelijk. Ik wil 
de kerk graag dichter bij mensen 
brengen. Samen bouwen aan 
vertrouwen. Ook werken aan een 
cultuur van verantwoordelijkheid 
nemen. Als bisschop alleen kan 
ik niets, we moeten het allemaal 
samen doen.”

GELOVEN IS VERTROuWEN
“Mensen hebben de neiging om 
zich terug te trekken in hun eigen 
wereldje. Maar je bent er niet 
alleen voor jezelf. Je vindt geluk 

juist door anderen. Dat zie je te-
rug in spreekwoorden zoals ‘Als je 
andere mensen gelukkig maakt, 
zul je zelf gelukkig worden’ en 

‘Behandel een ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden’. Geloof 
is meer dan alleen ethiek, normen 
en waarden. Het gaat om de rela-
tie met God, vertrouwen in God. 
Als je gelooft, heb je meer ver-
trouwen en kun je je overgeven 
aan wat er komt. 
Je moet er dankbaar voor zijn als 
mensen in tijden van crisis ver-
trouwen blijven houden. Je ziet 
aan de gevoelens van angst en 

onbehagen over de economie, 
migranten en geweld, dat het no-
dig is om daaraan te werken.”

LAuDATO SI
“Met nieuwe teksten vertaalt de 
katholieke kerk haar visie naar 
de moderne samenleving. Als re-
ferent voor kerk en samenleving 
breng ik dat in beeld en licht ik dat 
toe. Met de encycliek ‘Laudato si’ 
(‘Geprezen zijt Gij’), die als on-
dertitel heeft ‘om de zorg van ons 
gemeenschappelijk huis’, komt 
paus Franciscus op voor Moeder 
Aarde en de bescherming van al 

het leven. Hoe kunnen we tot 
een rechtvaardige samenleving 
komen, voor onszelf en ande-
ren, ook die na ons komen? Het 
is een sterke sociale boodschap, 
over klimaatverandering, recht 
doen aan armen, opkomen voor 
vluchtelingen. Het gaat om waar-
digheid, onderlinge solidariteit en 
inzet voor het algemeen welzijn. 
Ik verzorg zoveel mogelijk lezin-
gen, waarbij niet alleen eigen 

kerkgenoten welkom zijn, maar 
ook anderen die hier steun aan 
kunnen hebben. Met ‘Laudato 
si’ kunnen we onszelf een spiegel 
voorhouden. Hoe leef ik? Hoe 
milieubewust ben ik? Hoe recht-
vaardig ben ik? Paus Franciscus 
roept op om niet onverschillig te 
zijn ten aanzien van de ontwikke-
lingen die nu plaatsvinden en om 
de aarde schoon door te geven 
aan degenen na ons.”

HEESCH – Monseigneur De Korte is sinds tien maanden bisschop van het bisdom Den Bosch. Om zijn nieuwe geloofsge-
meenschap te leren kennen, en mensen de kans te geven hem te leren kennen, verzorgt hij wekelijks in verschillende 
parochies lezingen en vieringen. Onlangs sprak hij in de Sint-Petrus’ Bandenkerk over ‘Laudato Si’, de encycliek van 
paus Franciscus. 

Het bisdom Den Bosch bestaat uit:
12 dekenaten

50 regioparochies,
300 kerken en

1 miljoen gedoopten.
Het is het grootste bisdom van het land.

‘Ik wil de kerk graag dichter 
bij mensen brengen’

‘Geloof is meer 

dan alleen ethiek, 

normen en 
waarden’
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aan het werk

Aa-Dee is een familie bedrijf dat reeds meer dan 60 jaar bestaat. Wij werken voor de grotere  
aannemers in heel Nederland. Aa-Dee is ISO en Ce 1090 excl. 3 gecertificeerd. Wij hebben een  
modern machinepark met diverse las en snij robots, zaagboorstraat en ponsknipstraat naast onze 
lasafdeling hebben wij een plaatwerk afdeling. Wij produceren diverse hoogwaardige kwaliteit 
constructies. Bijv. bruggen en leuningwerk, geluidschermen, trappen en bordessen, constructie voor 
hallenbouw enz. Aa-Dee streeft altijd naar verbetering en innovatie en heeft kwaliteit hoog in het 
vaandel.

Aa-Dee heeft momenteel veel projecten in opdracht en is per direct opzoek naar:

Assistent werkplaats chef
Je geeft leiding aan een team van lassers en samenstellers in de werkplaats. Je neemt de leiding in het 
produceren van een project, verdeelt de taken en voert controlerende taken uit. Je kan tekeningen 
lezen en dit vertalen naar productie. Je werkt nauw samen met de werkplaats chef, vaak komt het erop 
neer dat je ieder een eigen project produceert. Je adviseert de directie over verbeteringen,  
vernieuwingen en veiligheid.

Samenstellers/lassers
Per direct zijn wij op zoek naar een zeer ervaren samenstellers en MIG/MAG lassers.  
Certificering en extra opleiding worden door ons aangeboden. 

Monteur Staalconstructies m/v
Als monteur staalconstructie ben je op vele manieren inzetbaar. Vaak werkzaam op bouw locatie maar 
ook in eigen hal voor montage werk. Het is een functie waar veel zelfstandigheid gevraagd wordt, en je 
nauw samen werkt met collega’s. Communicatie is erg belangrijk je voert namens Aa-Dee overleg met 
uitvoerder en leveranciers op bouw locatie.

Vacature leerling medewerker/ stagiaires
Aa-Dee Staalbouw is een erkend leerling bedrijf. Bij ons kun je leren en werken combineren. Wij heb-
ben veel uiteenlopende projecten en een uitgebreid machinepark van robots tot zaagboorstraat. 

Bij goede inzet is veel mogelijk! Leerlingen van het Elde College en of de Leijgraaf zijn altijd welkom.

Stuur je CV met motivatie naar Aa-Dee Machinefabriek Nederland BV Edisonweg 6, Schijndel of mail 
info@aa-dee.com. Voor extra informatie over deze vacatures kunt u terecht bij Mevr. van Litsenburg 
(073-5475995).

Vacatures
Verkoopmedewerker
Caravan en Camper accessoires (m/v)
Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen 

Verkoopmedewerker
Casual en outdoor kleding (m/v)

Zaterdagkracht 
Alle afdelingen (m/v)

Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen 

 

Stuur je CV met pasfoto naar: roel@coppensrekreatie.nl 
t.a.v. Roel Coppens

Coppens Rekreatie IBC Weg 1 Best   

Vacatures
Caravan en Camper accessoires (m/v)
Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen 

Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen 

Werkdagen zaterdag + feestdagen 

LOCATIE: IBC WEG 1 BEST  / DIRECT LANGS DE A2 (AFSLAG 28) /  NAAST HORNBACH

Kijk voor meer info op www.coppensrekreatie.nl/personeel  

LOCATIE: IBC WEG 1 BEST  / DIRECT LANGS DE A2 (AFSLAG 28) /  NAAST HORNBACHLOCATIE: IBC WEG 1 BEST  / DIRECT LANGS DE A2 (AFSLAG 28) /  NAAST HORNBACH

ONS welzijn zoekt tuinmannen en -vrouwen

“Zij hebben altijd zelf hun tuintje 
bijgehouden, maar nu gaat dat 
niet meer. Vrijwilligers van onze 
Klussendienst gaan hen graag 
helpen om hun tuin toonbaar 
te houden.” Maar daar zit ook 
het probleem. ONS welzijn heeft 
niet genoeg vrijwilligers om aan 
alle vragen voor tuinonderhoud 
te voldoen. “Ja, we willen heel 
graag nieuwe vrijwilligers voor 
het tuinonderhoud vinden,” 
vervolgt Rieky de Koning. “We 
zoeken geen volleerde hoveniers, 

maar mannen en vrouwen die 
het leuk vinden om in overleg 
met de eigenaren een tuintje een 
goede beurt te geven. 
Vaak kunnen de mensen zelf het 
kleine werk nog wel doen, maar 
die voorjaarsbeurt gaat niet meer. 

Onze vrijwilligers werken in prin-
cipe met het gereedschap van de 
eigenaren en hoeven het tuinaf-
val niet af te voeren. 
En we gaan er van uit dat het 
karwei in een halve dag ge-

daan moet kunnen worden”, 
zegt Rieky de Koning tot slot. 
Voor het tuinonderhoud vraagt 
ONS welzijn een vergoeding van  
€ 14,- per uur. Mensen die het 
leuk vinden om dit werk te doen, 
kunnen zich aanmelden bij ONS 
welzijn. 

Dat kan telefonisch op werkda-
gen tussen 9.00 en 17.00 uur op 
telefoonnummer 088-3742525 
en via 
klussendienst@ons-welzijn.nl.

BERNHEZE - De Klussendienst van ONS welzijn kan wel merken dat de lente is aangebroken. Er komen 
veel vragen binnen voor een voorjaarsbeurt voor tuintjes. Die vragen komen van mensen die zelf het 
grove onderhoud niet kunnen doen en die niemand in hun omgeving hebben die dat wil doen. “Het zijn 
vrijwel allemaal oudere mensen,” zegt Rieky de Koning, die de klussen in overleg met de klanten in de 
agenda plant. 

Gezocht: stratenmaker
We zijn per direct op zoek naar een 

stratenmaker voor 40 uur in de week.

We zoeken iemand die gemotiveerd is en netjes werk levert. 
Je werkt met een vaste collega die al bij P. Zegers in dienst 
is. Het liefst zien wij iemand die in het bezit is van rijbewijs 

B & E en VCA, daarnaast zou het erg fijn zijn 
als je al kan werken met G.W.W.-machines.

Bij interesse bellen met Paul Zegers 06-50265859.
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Op zoek naar een leuke baan?
Bij RWP Audio · Video · Lighting is een leuke vacature vrij gekomen.

RWP is op zoek naar een roadie, licht-, audio- video technicus, lader en 
losser, td-er, magazijnmeester en plaatjesdraaier in 1!

Enkele van bovenstaande mag ook hoor...De rest leren we je graag bij in een 
prettige, gezellige, sfeervolle werkomgeving.

• Het gaat om een full time baan en natuurlijk ook beschikbaar in het 
   weekend. Maar wel doordeweeks vaak een dag of 2 vrij. Of te wel lekker      
   flexibel. 
• Leeftijd ongeveer 18 tot 25 jaar.
• Ervaring in deze branche zou fijn zijn.

RWP is al meer dan twintig jaar een betrouwbare en meedenkende partner in 
professionele licht- beeld- en geluidsverzorging, verkoop en verhuur.

 

Interesse? Bel of mail 
Robbie van der Wijst - 0412-612988 - 06-22386399

info@rwponline.nl – www.rwponline.nl

Vrijwilligerspunt Bernheze

Organisator/planner commissie VER 
(vakanties, evenementen en reizen)

Voor de KBO-afdeling Heesch 
zijn wij met spoed op zoek 

naar drie organisatorische talenten.

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

in Heesch, 06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, 
www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Kort nieuws

Leni en Masja 
winnaar tweede 
Keeztoernooi
NISTELRODE - Het tweede Keez-
toernooi in cafe zaal ‘t Tramsta-
tion in Nistelrode op vrijdag 24 
maart is super verlopen. 

De organisatie wil iedereen 
bedanken voor de hulp en 
deelname en gezellige avond.
Er kan weer een mooi bedrag 
overgemaakt worden naar 
SamenLoop voor Hoop, team 
Samen Sterk. De winnaars
van deze avond waren Leni 
en Masja. Het volgende 
keeztoernooi staat gepland 
op vrijdag 19 mei. Zorg dat je 
erbij bent! Opgeven: 
keezetoernooi@gmail.com.

Concert op 
Kasteel 
Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Op 
dinsdag 25 april zal het Van 
Baerle Trio het seizoen op 
een gedenkwaardige manier 
afsluiten met een concert in 
de Wapenzaal van Kasteel 
Heeswijk.

Locatie: Wapenzaal Kasteel 
Heeswijk. Tijdstip: 20.00 uur, 
de zaal gaat om 19.30 uur 
open. Entree: € 25, -per per-
soon inclusief consumptiebon 
en programmaboekje.
Aanmelden: 
kasteelconcertenheeswijk@
gmail.com of vanaf 18.00 
uur, 06-25425571.

Bernhezer 
fiets3daagse

BERNHEZE - Traditiegetrouw 
organiseert de TRV-Bernheze 
ook dit jaar weer de Bernhe-
zer Fiets3daagse. In tegen-
stelling tot eerdere berichten 
zal dit evenement gehou-
den worden op dinsdag 8, 
woensdag 9 en donderdag 
10 augustus. 

Noteer deze data alvast in 
je agenda! Dit jaar wordt de 
Fiets3daagse voor de 20e 
keer georganiseerd, een ju-
bileum dus!! En dat zal niet 
ongemerkt voorbij gaan. 
Het organisatiecomité is al 
druk bezig met de voorberei-
dingen om er voor iedereen 
een geslaagd evenement van 
te maken. 
Het organisatiecomité;
Marga, Annie, Harrie, Hans, 
Peter, Tonny en Annie

De taken van de trainer van het 
2e elftal bestaan onder meer uit:

•	 Tijdens	het	seizoen	de	trainin-
gen voorbereiden en geven 
aan het 2e elftal op de dins-
dag- en donderdagavond en 
indien noodzakelijk de hoofd-
trainer ondersteunen bij het 
1e elftal;

•	 De	 begeleiding	 (opstelling	
maken, tactische bespreking 
houden en coachen voor, tij-
dens en na de wedstrijd) van 

het 2e elftal bij wedstrijden;

•	 Samenwerken	met	de	hoofd-
trainer. De hoofdtrainer heeft 
de leiding over de totale se-
lectie (1e en 2e elftal);

•	 Het	onderhouden	van	contac-
ten met de hoofdtrainer, de 
elftalbegeleiding en de Tech-
nische Commissie.

De Technische Commissie
RKSV Avesteyn

Avesteyn vacature 
trainer 2e elftal (extern)

HEESWIJK-DINTHER - De voetbalvereniging Avesteyn is voor het 
nieuwe seizoen 2017-2018 op zoek naar een nieuwe trainer 2e elf-
tal. Het 2e elftal speelt momenteel in de 3e klasse reserve (A-cat) 
met uitzicht op promotie naar de 2e klasse reserve. Kandidaten in 
het bezit van TC 3/uEFA C en/of trainers met de benodigde ervaring 
nodigen wij uit om te solliciteren via e-mailadres tc@avesteyn.nl. 

gezocht 

De enthousiaste organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode 
is op zoek naar een technische vrijwilliger 

die graag zijn handen uit de mouwen steekt! 

Wil jij dit jaar Pinksterfeesten Nistelrode gaan versterken 
met jouw aanwezigheid tijdens de Pinksterdagen
en ben je direct enthousiast om aan te schuiven 

bij de voorbereidingen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou 
en hopen dat je snel reageert. 

Natuurlijk loop je dit jaar mee om te kijken naar welk 
onderdeel je vrijwilligershart uitgaat  

en word je niet in het diepe gegooid.
Meer informatie: www.pinksterfeestennistelrode.nl

Vrijwilligerswerk:
JE HOEFT ER NIET GOED 

IN TE ZIJN OM TE BEGINNEN, 
JE MOET WEL BEGINNEN 

OM ER GOED IN TE WORDEN.

3 t/m 6 juni Grenzeloos Verbindend

Is vanwege uitbreiding van 
werkzaamheden op zoek naar een 

Allround-tegelzetter  
In het bezit van rijbewijs B

Ervaring vereist

Iets voor u?
 

Stuur dan uw sollicitatie + CV naar:
Van Hoof Tegelwerken

Roest 11, 5491 XX, Sint-Oedenrode, 
info@vanhooftegelwerken.nl

en leerling tegelzetter
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•  Advertentie DeMooiBernhezeKrant
•  Domeinnaam & e-mail
•  Betrouwbare hosting
•  Website met responsive design & eenvoudig zelf te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl - 0412-795170 - www.bernhezemedia.nl

Ondernemers
laat je zien!

www.vanderwijst-salarisadvies.nl www.goverswaterservices.nl www.telentel.nl

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

In april en mei hebben we een voorjaarsactie
Als je naast je hypotheek ook je verzekerings-
pakket bij ons sluit dan betaal je het eerste jaar 
niets voor de opstalverzekering.

VERZEKERD 
VAN ’N

GOEDE HYPOTHEEK
DAN HEBBEN WIJ NOG MEER VOOR JE

HEESCH - Annemieke Belgraver 
en Monique Hendriks zijn Pro-
fessional Organizers. Zij geven 
op 14 april in de bibliotheek 
in Heesch een gratis opruim-
spreekuur. 

Organiseren kun je leren!
Wil je een opgeruimd huis of 
kantoor maar vind je het lastig 
om te beslissen wat weg kan?
Weet je niet waar je moet begin-
nen?
Ben je aan het opruimen maar 

loop je steeds vast?

Loop binnen tijdens het gratis 
opruim-spreekuur in de biblio-
theek in Heesch. Monique en 
Annemieke zitten klaar om al 
je vragen te beantwoorden. Zij 
kunnen je wellicht net die ene 
handige tip geven waardoor je 
weer verder kunt. 

Het eerste spreekuur is vrijdag 
14 april van 14.30 tot 15.30 uur. 
Daarna zal dit spreekuur elke 

twee maanden in de bibliotheek 
in Heesch plaatsvinden.

Gratis opruimspreekuur

Monique en Annemieke

uw huis verkopen?
DAT KAN!

Plaats uw advertentie in DeMooiBernhezeKrant 
op deze huizenpagina. De advertentie wordt om 

de week herhaald totdat het huis verkocht is. 
(maximaal 1 jaar)

u betaalt éénmalig € 361,79 inclusief BTW en 
wij maken de advertentie GRATIS voor u op.

Informeer naar de voorwaarden en de 
mogelijkheden en bel 0412-795170 of mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl

Vatenstraat 23 in Nistelrode

Geschakelde vrijstaande woning
Inhoud: 360 m3  Perc. opp.: 222 m2

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vrijstaande eensgezinswoning
Inhoud: 700 m3  Perc. opp.: 1.867 m2

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Huizen in Bernheze
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DE JEUGD heeft de toekomst

Thijs van Vugt
             #HOOfDPRijS #vakMaNScHaP #TEcHNiScH TaLENT

wint eerste prijs met 
persluchtmotor
VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - 
Jaarlijks reikt Ons Middelbaar 
Onderwijs (OMO) prijzen uit 
aan leerlingen die een verdien-
stelijk profiel-, sector- of prak-
tijkwerkstuk hebben gemaakt. 

Thijs van Vugt (P5b) uit Hees-
wijk-Dinther won met zijn pers-
luchtmotor de eerste prijs in de 
categorie praktijkwerkstuk (prak-
tijkonderwijs en vmbo b/k). 

Uit handen van bestuursvoorzit-
ter Eugène Bernard ontving Thijs 
de hoofdprijs van € 1.000,- en 
een prachtig juryrapport. “Vak-
manschap, technisch talent en 
twee rechterhanden zijn duidelijk 
zichtbaar in het uiteindelijke re-
sultaat”, zo roemde de jury Thijs. 

Ook wist zij dat de perslucht-
motor als een zonnetje loopt en 
zei de juryvoorzitter: “De tech-

niekbranche zal voor je in de rij 
staan.” 

Het zijn mooie woorden die door 
de trotse winnaar glunderend 
in ontvangst werden genomen. 
Uiteraard was ook begeleidend 
docent Jörgen Faes trots op zijn 
pupil. 
Mooi voor Thijs dat diverse fa-
milieleden bij de prijsuitreiking in 
Tilburg aanwezig waren.

Basisschool De Kiem gaat naar 
buiten op Nationale Buitenlesdag

Tijdens de Nationale Buitenles-
dag worden op meer dan 1.600 
scholen buitenlessen gegeven. 
Beweging heeft een positieve 
invloed op de leerprestaties van 
kinderen. 

Basisschool De Kiem wil kinderen 
naast de gymlessen meer ruimte 
bieden om te bewegen. Dit kan 
op de nieuwe speelplaats, maar 
de school heeft ook een vrije 
ruimte in het gebouw voor groep 
3 t/m 8 en een speelzaal voor 
groep 1-2.
IVN en Jantje Beton organiseer-
den voor het tweede jaar de Na-
tionale Buitenlesdag. Zij zien dat 
leerkrachten knelpunten ervaren 
bij het geven van buitenlessen, 
waardoor zij minder naar buiten 
gaan dan ze zouden willen. De 

ideale verhouding tussen binnen- 
en buitenles is volgens leerkrach-
ten 75% binnen en 25% buiten; 
nu is de verhouding 99,5% bin-
nen en 0,5% buiten. Een van de 
redenen waarom er weinig bui-
tenlessen wordt gegeven, is het
gebrek aan buitenlesmateriaal. 
Daarom hebben IVN en Jantje 
Beton samen met leerkrachten 
een Buitenlesbundel ontwikkeld 
vol lesideeën.

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

HEESCH - Dinsdag 11 april deed basisschool De Kiem mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze 
dag gaven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties en 
gezondheid van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Buiten leren kinderen op onderzoekende 
en speelse wijze, én kunnen lessen eenvoudig gecombineerd worden met bewegen. 

HEESWIJK-DINTHER - Op 7 april hebben alle kinderen van 
‘t Mozaiek het verkeersexamen afgelegd en gelukkig zijn ze daar-
voor allemaal geslaagd. Alle leerlingen hebben het felbegeerde 
verkeersdiploma gehaald!

Op woensdag 5 april werd het theoretische gedeelte al afgeno-
men. Daarbij scoorden alle leerlingen voldoende punten om door 
te gaan voor het praktische gedeelte dat op 7 april op de planning 
stond. De route door Heeswijk-Dinther werd bemand door ver-
schillende ouders van de basisscholen. Zij keurden het gedrag van 
de kinderen in het verkeer. Keken ze goed een straat in? Staken 
ze wel hun hand uit bij het afslaan? Nadat alle formulieren waren 
opgehaald en de punten waren opgeteld, was het moment daar. 

Iedereen mocht zijn of haar diploma in ontvangst nemen. 
Een geweldig mooi resultaat. 

Goed gedaan kanjers van groep 7!

Verkeersexamen groep 7 
Basisschool ‘t Mozaiek

De groepen 3 t/m 8 genoten van het buiten zijn Foto’s: Ad Ploegmakers
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PASEN IN BERNHEZE

Nougatine
parfait

PAASSTOL

8.95

750 gram

6-8 persoons

PAASSTOL
met dip

HAANTJE
BROODJEJE

BROOD
TAARTJE

1.25

77777777550 gram

7.50
t dipttt ddidiippppp

6.95

3.55

0.75

Knijntje
broodje

6-8

Schijndel • Boschweg 119 • 073-549 35 86
Boxtel • Breukelsestraat 59 • 0411-21 08 96
Heeswijk-Dinther • Hoofdstraat 74 • 0413-29 21 18
Sint-Michielsgestel • Rietzanger 1 • 073-551 22 46
Sint-Michielsgestel • Campanulastraat 11 • 073-551 77 01
's-Hertogenbosch • Graafseweg 179-181 • 073-822 33 15

Bestel nu gemakkelijk en online via www.bakkerijvandoorn.nl
Alles voor uw paasontbijt, brunch of diner.

Kom mee naar buiten op Landgoed 
Heeswijk op tweede Paasdag
Ga mee met de boswachter of ga zelf op avontuur!

Ontdek het ontluikende voorjaar 
en kom mee naar buiten. Vanuit 
veertien locaties in heel Brabant 
kun je eropuit om de natuur 
‘dichtbij’ huis te ontdekken. Ook 
openen de informatiepunten van 
Brabants Landschap hun deuren 
voor héél natuurminnend Bra-
bant. 

Wandelroutes op 
Landgoed Heeswijk
De wandelexcursies starten bij 
de informatiestand van Brabants 
Landschap vóór de brug van het 
kasteel. Je kunt parkeren in het 
weiland aan de Gouverneursweg 
(€ 2,-). Het is raadzaam om (wa-
terdichte) wandelschoenen of 
laarzen aan te trekken. Honden 
mogen helaas niet mee. Het to-
tale programma van de Dag van 
het Landschap is te vinden op 
www.dagvanhetlandschap.nl. 

Landgoed Heeswijk
Monumentale lanen, ornamen-
ten en hekwerken brengen de 

historie op Landgoed Heeswijk 
tot leven. Het landgoed telt zo’n 
24 monumenten, waaronder 
gebouwen en ornamenten in 
de historische parktuin. De vele 
chique elementen, zoals beschil-
derde luiken en sierhekwerken, 
tonen de band tussen kasteel 
en landerijen. De monumentale 
lanen bestaan uit eiken en beu-

ken, die vaak dubbel of driedub-
bel zijn aangeplant. Het kasteel 
is eigendom van Stichting Kas-
teel Heeswijk.

Brabants Landschap zet zich in 
voor het behoud en de ontwik-
keling van een groene omgeving 
‘dichtbij’ huis. Voor meer informa-
tie www.brabantslandschap.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Op Tweede Paasdag, maandag 17 april, vieren Brabants Landschap, IVN Bernhe-
ze, IVN uden en IVN Veghel het voorjaar met de Dag van het Landschap en geven daarmee het startsein 
voor een bruisend wandelseizoen. 

Dag van het landschap  Foto: Henk Pijnenburg,

Kijk voor de voorwaarden op 
www.intratuin.nl/veghel. 

Intratuin Veghel heet u aanko-
mende zaterdag tussen 8.00 en 
10.00 uur extra voordelig wel-
kom met de 20% kortingsactie. 

Kom deze zaterdag ook gezel-
lig paasontbijten in het tuincafé 
van Intratuin Veghel. Gezellig 

winkelen gaat altijd beter met 
een goed gevulde maag. Schuif 
daarom tijdens het paasweek-
end op zaterdag 15 april tot 
11.00 uur aan bij Intratuin Ve-
ghel voor een royaal paasont-
bijt. Ook op 2e Paasdag kun je 
tot 11.00 uur genieten van een 
royaal paasontbijt want op deze 
dag is Intratuin Veghel geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Voordelig shoppen 
bij Intratuin Veghel
Zaterdag 20% korting bij Intratuin Veghel 
voor alle vroege vogels

VEGHEL - Aankomende zaterdag 15 april krijgen alle klanten tussen 
8.00 en 10.00 uur bij Intratuin Veghel 20% korting op alle aanko-
pen. Op deze manier kun je extra voordelig profiteren van het uit-
gebreide assortiment planten, vijverartikelen, barbecues, potterie, 
gereedschap, sfeerartikelen en de grote collectie tuinmeubelen. 

VR 17 MAART         ZA 18 MAART            ZO 19 MAART
    SPECTACULAIRE LAGE PRIJZEN
 ALLE RESTPARTIJEN MOETEN WEG

VR 17 MAART         ZA 18 MAART            ZO 19 MAART
    SPECTACULAIRE LAGE PRIJZEN
 ALLE RESTPARTIJEN MOETEN WEG

Handelsweg 14 - Nijnsel/Meierijstad - 0413 - 479199

2de paasdag geopend!!!

-10%
-20%

-30%

11u -16u
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Onderweg zijn er, al speurend, 
paaseitjes te verdienen en bij in-
levering van de deelnamekaart 
aan het eind van de speurtocht 
bij Zeeman zijn er leuke prijsjes te 
winnen. Vooral meedoen, dit wil 
je niet missen! Op paaszaterdag 
15 april staat het Heesche cen-
trum in het teken van kinderen.
Op het plein bij de fontein ver-
zorgt zwembad ’t Kuipke leuke 
activiteiten en (water)spelletjes. 
’t Kuipke bestaat 50 jaar en dat 
wordt natuurlijk gevierd. Om 

14.00 uur is er een prijsuitrei-
king. Wil je kans maken op een 
jaarabonnement (gezinsabonne-
ment) voor het seizoen 2017 of 
andere leuke prijzen? Haal dan 
snel je voucher bij één van de 
deelnemende bedrijven. Kijk op 
de Facebookpagina van ’t Kuip-
ke of Aangenaam Heesch welke 
bedrijven er mee doen. 
Al deze activiteiten zijn van 
11.00 tot 15.00 uur en worden 
gratis aangeboden: dat is nog 
eens Aangenaam!

Kidsdag in Aangenaam Heesch

HEESCH - Het wordt een gezellige dag! Er is een paasspeurtocht, die 
begint bij Zegers Optiek, waar kinderen lammetjes kunnen aaien, 
paasknutselen en een deelnamekaart kunnen ophalen om op speur-
tocht te gaan door het centrum van Heesch. 

PAASEIKESFESTIJN
Zowel op Eerste Paasdag 16 april,  als op 
Tweede Paasdag 17 april kan iedereen 
meedoen met het Hullie Paaseikesfestijn, 
met echte paashazen! Kinderen en vol-
wassenen mogen meedoen met de Hullie 
GROTE PAASKWIS. Deze bestaat uit di-
verse onderdelen. Zo mogen de kinderen 
om 11.30 of om 14.30 uur met de Hullie 
paashaas mee de Bedafse Bergen in om 
paaseieren zoeken. Ook is er de Hullie 
paasspeurtocht voor jong en oud. En in 
de Hullie knutselhoek wordt een leuke 
paasknutsel gemaakt, die ook meetelt 
voor de einduitslag. 

WIN EEN KINDERFEESTJE!   
Je kunt een kinderfeestje ter waarde van 
€ 100,- winnen als je als beste uit de bus 
komt! Er zijn geen extra kosten verbon-
den aan al deze activiteiten. 

PAASHAAI TIE  
Tussen al dit speurgeweld in kun je na-
tuurlijk ook heerlijk genieten van Hullie 
heerlijke gerechten op de Hullie menu-
kaart. Maar de Hullie keukenbrigade 
maakt ook allerlei heerlijke kleine hap-

jes klaar, waar je tijdens de Pasen extra 
van kan genieten: de Hullie Paas haai tie. 
Deze is te reserveren vanaf twee perso-
nen, duurt twee uur en vindt op 15, 16 
en 17 april tussen 11.00 en 14.30 uur 
plaats. Let op: op Eerste Paasdag zijn nog 
maar een paar tijden mogelijk. 

Geniet met de hele familie van diverse 
smaken thee of koffie, luxe vlees-, vis 
en kaassoorten, luxe sandwiches, mini-
gebakjes en bonbons, voor € 19,95 per 
persoon. Reserveren kan telefonisch of 
via de Hullie website tot en met Goede 
Vrijdag 14 april 2017. 

Hullie organiseert 
Paaseikesfestijn
UDEN - Hullie heeft afgelopen zaterdag de titel beste Uitje van Brabant in de catego-
rie Speeltuinen in- en outdoor gewonnen. Eigenaar Henk van den Broek is erg trots 
op deze publieksprijs. Hullie mag de titel een jaar lang gebruiken voor media-ui-
tingen en staat nu bij de provincie Brabant trots tussen de Efteling en Dierenpark 
ZieZoo uit Volkel. Veel tijd om hier bij stil te staan hebben ze niet, want Hullie 
Paaseieksfestijn staat alweer voor de deur.

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816, www.intratuin.nl 
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20%
 KORTING
   OP HET HELE 

ASSORTIMENT*

VROEGE VOGEL
KORTING
Zaterdag 15 april van 8.00 uur tot 10.00 uur

2e paasdag 

OPEN
VAN 12.00 
TOT 17.00 UUR
van 10.00
tot 17.00 uur

Opening Hof van Donzel
op Tweede Paasdag

De uitstraling waarbij alles ge-
maakt is van materialen die lang 
hun frisse uitstraling behouden 
en horen bij het ‘buitenleven’ 
zijn vanaf de opening op 17 april 
te bewonderen. 

Dionne Thijssen is er helemaal 
klaar voor; de dieren hebben een 
feestelijke look en alles wacht 

blinkend op de gasten, voor 
het feest dat komend weekend 
plaatsvindt. Na de feestelijke 
opening zal vanaf 13.00 uur de 
kinderboerderij geopend zijn 
voor alle belangstellenden. 
De kinder-Pipowagen en de 
schommel zijn geplaatst en het 
speelzand lonkt op het Hof van 
Donzel!

Wees welkom op Tweede Paas-
dag op Donzel in Nistelrode.

www.hofvandonzel.nl

NISTELRODE - Hof van Donzel is een verrijking voor Donzel en de 
regio. Alles bij Hof van Donzel is authentiek en helemaal in de stijl. 
Wat deze stijl is? Dat kan je zelf komen bekijken, want vanaf Twee-
de Paasdag is het robuuste van hout en authentiek gecombineerd 
met mooie aardekleuren te bezichtigen. 
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Freek heeft ons meerdere keren 
gevraagd om naar Kenia te ko-
men om te kijken met welke pro-
jecten hij bezig was. Als voorzitter 
van de stichting FreeKenia, was 
ik uiteraard op de hoogte van de 
projecten die werden uitgevoerd. 
Freek diende projectvoorstellen 
in en het bestuur beoordeelde 
of een project gehonoreerd werd 
met geld dat geschonken was 
door de vele donoren.

In die tijd hebben we Freek be-
loofd: als we gepensioneerd zijn 
dan komen we! Belofte maakt 
schuld, maar wel een prettige 
schuld!

Op 29 januari stapten Han en 
ik in het vliegtuig naar Kenia. In 
Nairobi stond Freek ons op te 
wachten samen met zijn vader 
Ronald. Zijn ouders waren al in 
Kenia. We hebben het nuttige 
met het aangename tijdens ons 
verblijf daar kunnen combineren. 

In Nairobi hebben we onder an-
dere een weeshuis voor olifantjes 
bezocht. Hun moeders zijn door 
stropers gedood voor het ivoor, 
een ware bedreiging voor olifan-

ten én neushoorns. 
Freek heeft veel projecten door 
het hele land. Dit was het start-
punt van onze reis door Kenia. 
Eerst zijn we naar het noorden 
gereden richting Mount Kenia 
(5.120 m hoog), daar hebben 
we verschillende coöperaties 
van boeren bezocht, waar Freek 
heeft gesproken met de boeren 
over het verbouwen van Stevia. 
Al in een eerder artikel in deze 
krant heeft Freek verteld over de 
zoetstof in het plantje Stevia en 

de groeipotentie (ook financieel) 
die dit product heeft.
Met deze coöperaties wordt een 
samenwerkingsverband aange-
gaan. FreeKenia resource center 
in Kisumu heeft een ondersteu-
nende rol, door kennis over het 
verbouwen van Stevia en andere 
gewassen door te geven aan de 
boeren.

Het gaat simpelweg niet alleen 
over het verbouwen van ge-
wassen (agricultuur), maar juist 
over agribusiness, oftewel, we-
ten wat de markt vraagt en daar 
op in spelen, time management, 
planning en inzicht hebben in de 
kostprijs van het product dat je 
verbouwt. In gesprekken met de 

boeren van de coöperatie, werd 
mij duidelijk dat dit inzicht gro-
tendeels ontbreekt. De boeren 
konden nauwelijks aangeven wat 
de kostprijs is.

Agribusiness vraagt om een an-
dere manier van denken om 
juist ‘money in the pocket’ te 
krijgen, waarmee bijvoorbeeld 
het schoolgeld van de kinderen,  
gezondheidszorg voor hun ge-
zin en zaaigoed voor het nieu-
we seizoen van betaald kunnen 

worden. FreeKenia ondersteunt 
de omslag in het denken over het 
runnen van een boerenbedrijf.
Na onze reis door Noord-Kenia 
zijn we naar Kisumu gereden, 
waar Freek met zijn gezin zijn 
thuishaven heeft. Hier is ook het 
resourcecentrum gevestigd. Hier 
kunnen mensen komen kijken 
op welke effectieve manier een 
zo hoog mogelijk rendement be-
haald kan worden met het ver-
bouwen van groente en andere 
gewassen, waaronder dus ook 
Stevia. Deze methodieken kun-
nen ze thuis toepassen.

Ook is Freek door een Neder-
landse donor van een school 
gevraagd, om volgens het con-
cept van FreeKenia een tuin op 
te zetten waarmee de school 
zelfvoorzienend wordt voor het 

verbouwen van groente en zo 
haar leerlingen op een gezonde 
manier kan voeden.

Wat wij als leuk hebben ervaren 
is dat we met Kenianen hebben 
gesproken, hun uitdagingen heb-
ben gehoord, maar ook de ple-
zierige en leuke momenten met 
elkaar hebben beleefd. Freek 
heeft ons met zijn werk kennis 
laten maken. We hebben deel-
genomen aan vergaderingen met 
de boeren maar ook met de Ra-
bobank Kenia. 
Freek werkt hard, is dagen on-
derweg, petje af!

Han en ik hebben een mooie tijd 
gehad, veel gezien en beleefd, 
bedankt Freek!

Gerard van der Sluis.

Grenzeloos BERNHEZE

Gerard en Han

Gerard en Freek in gesprek

Op bezoek bij FreeKenia
KENIA/NISTELRODE - Omstreeks 2006 stond ik - Gerard van der 
Sluis uit Nistelrode - mede aan de wieg van de stichting FreeKenia. 
Freek vroeg me toentertijd voorzitter te worden van zijn nieuw op te 
richten stichting. Freek had en heeft de ambitie en de drijfveer om de 
boeren te ondersteunen in hun streven om zich te ontwikkelen om 
‘food on the plate’ en ‘money in the pocket’ te krijgen.

Inclusief 2 pocketveer matrassen en een luxe topperSync Support Zones®

BoxSPRING!
Dit voorjaar 30% jubileumkorting

€1670,- 

van €2385,-
nu vanaf

Boxspring Stockholm
elektrisch verstelbaar

Laar 1, 5388 HB  Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85
www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl

‘Agribusiness vraagt om een andere 
manier van denken om juist ‘money 
in the pocket’ te krijgen’

ANTIEK 
DE WITTE BOERDERIJ

Nieuwe openingstijden: donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur

ANTIEK 
DE WITTE BOERDERIJ

Hezelaar 2  -  Sint Michielsgestel
073 – 5512778

www.witteboerderij.nl
www.witteboerderij.nl

ANTIEK 
DE WITTE BOERDERIJ

2e PAASDAG en 
KONINGSDAG GEOPEND  

van 13.00-17.00 uur

www.humstijl.nl
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

B o schappendoen biJumbo is eenfeestje.

* e

Openingstijden
ROND PASEN!

  
 

 

Jumbo luxe 
feeststol met 
amandelspijs

afbakbroodjes

Jumbo 
paashaas- 

Jumbo 
kaasplakken lammetje

Jumbo 
roomboter kuiken

Jumbo Wiegmans Heesch
Goede vrijdag 14 april   07.00 - 19.00 uur
Zaterdag 15 april              07.00 - 21.00 uur
1e paasdag 16 april          10.00 - 20.00 uur
2e paasdag 17 april          10.00 - 20.00 uur

Jumbo Nistelrode
Goede vrijdag 14 april   08.00 - 19.00 uur
Zaterdag 15 april              08.00 - 21.00 uur
1e paasdag 16 april          gesloten
2e paasdag 17 april          10.00 - 18.00 uur

Jumbo Nistelrode en 
Jumbo Wiegmans Heesch 

wensen u fijne paasdagen!
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alle gemeenten rond de Maas-
horst werken aan het verbinden 
van hun dorpen met het natuur-
gebied. 

Onder de noemer van het project 
Dreven en driften is Bernheze be-
zig om bij Nistelrode en Heesch
routes richting de Maashorst 
meer herkenbaar te maken en te 
verfraaien. Daarvoor planten we 
bomen en we zorgen voor meer 
bloemen in de bermen, herken-
baar meubilair en informatiepa-
nelen langs de routes. 

kunstenaars verfraaien tunnels
De tunnels Menzel en Loo zijn 
bijzondere plekken op die routes. 
We willen dat deze tunnels niet 
werken als barrières, maar juist 
als verbinders en dat ze een uit-
nodiging vormen tot het natuur-
gebied. Daarom hebben we kun-
stenaars gezocht die die tunnels 
of hun omgeving kunnen ver-

fraaien. Ze hebben de opdracht 
gekregen om aansluiting te zoe-
ken bij de natuur- en landschaps-
waarden en cultuurhistorie in ons 
gebied. Ze hebben een hoofdlijn 
voor een ontwerp uitgewerkt, 
maar bij de detaillering van de 
ontwerpen kunnen ze wel wat 
inspiratie uit de streek gebruiken. 

U bent welkom op 18 april
Bent u begaan met kunst, crea-
tiviteit, natuur, landschap en/of 
cultuurhistorie? Dan bent u van 
harte uitgenodigd naar de bij-
eenkomst te komen. Ook als u 
gewoon geïnteresseerd bent in 
de eerste ideeën bent u van har-
te welkom. 

Bijeenkomst tunnels Menzel en Loo
18 april 2017 

GEMEENtEBErICHtEN

PrAKtISCHE INfOrMAtIE

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

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

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

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

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

AGENDA

18 april 2017
19.30 - 22.00 uur
Bijeenkomst met Kunste-
naars Arno Coenen en Robin 
Gerris over kunstuitingen 
Menzel en Loo Nistelrode
Cultureel Centrum Nesterlé, 
Nistelrode

Op donderdag 20 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. 

agendapunten
-  Vaststellen bestemmingsplan 

Heeswijkse Aa-Beemden

-  Vernieuwde vaststelling 
bestemmingsplan Buitenge-
bied Bernheze 1201-1

-  Beschikbaar stellen voorberei-
dingskrediet aanpassing 
Graafsebaan, Heesch

-  Wijziging gemeenschappelijke 
regeling GGD 2017

informatie
De agenda en bijbehorende 

stukken vindt u op www.bern-
heze.org. Via deze website kunt 
u de raadsvergadering live vol-
gen en op een later tijdstip te-
rugkijken. 

Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, tele-
foon 14 0412, e-mail 
griffie@bernheze.org.

rAADSCOMMISSIEVErGADErINGEN

bijeenkomst met kunstenaars arno coenen en Robin Gerris 
over kunstuitingen Menzel en Loo Nistelrode

Cultureel Centrum Nesterlé, Nistelrode
Dinsdag 18 april 2017 van 19.30 tot 22.00 uur

Als u wilt komen, s.v.p. aanmelden via kcc@bernheze.org. 

Aangepaste 
openingstijden 
gemeentehuis
Op de volgende data is het 
gemeentehuis gesloten.

17 april 2017 
Tweede paasdag
27 april 2017 
Koningsdag
28 april 2017 
Collectieve vrije dag
5 mei 2017 
Bevrijdingsdag
25 mei 2017 
Hemelvaartsdag
26 mei 2017 
Collectieve vrije dag
5 juni 2017 
Tweede Pinksterdag

De Milieustraat is op 
28 april, 5 mei en 26 mei 
2017 gewoon open. 

vacatures 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze

adviesraad Sociaal Domein bernheze 
zoekt twee enthousiaste leden

De adviesraad adviseert en informeert het college van burge-
meester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de volgen-
de onderwerpen:
- maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- werk en inkomen, de Participatiewet, het minimabeleid en de 

schuldhulpverlening
- jeugdhulp en jeugdzorg, opvoedings- en opgroeiondersteuning 

en de zorg voor jeugdigen.

De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappe-
lijke groeperingen als OBB, IP en diaconie en uit ervaringsdeskun-
digen en vergadert acht keer per jaar.

we zijn op zoek naar:
-  iemand die van de jeugdzorg gebruik heeft gemaakt of een ou-

der of verzorger van een kind in de jeugdzorg;
- iemand die van de geestelijke gezondheidszorg gebruik heeft 

gemaakt of een partner, ouder of verzorger of naaste verwant.

De leden van de adviesraad volgen de ontwikkelingen binnen het 
aandachtsgebied, bereiden de vergaderingen voor en nemen daar 
op een constructieve manier aan deel. U kunt uw belangstelling 
voor een van de vacatures vóór 30 april 2017 kenbaar maken via 
het e-mail adres info@asd-bernheze.nl. 
Voor informatie kunt u bellen met de voorzitter, Gerard van Dijk, 
telefoon 0412-611981.

formulierenbrigade 
Ook in Heesch bereikbaar
Sinds kort kunt u voor hulp 
van de formulierenbrigade van 
Meierijstad ook terecht in Heesch. 

Elke donderdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur is er iemand aan-
wezig in het kantoor van Ons 
Welzijn voor hulp en vragen. U 
hoeft geen afspraak te maken. 
Het adres is: Ons Welzijn, Cul-
tureel Centrum de Pas, De Misse 
4b, Heesch (2e verdieping). 

formulieren
De formulierenbrigade helpt bij 
het invullen van formulieren voor 

bijvoorbeeld:
-  bijzondere bijstand, de col-

lectieve zorgverzekering voor 
minima, ‘bereken uw recht’ en 
andere regelingen

-  kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 

-  zorgtoeslag, huurtoeslag, en 
andere toeslagen van de Belas-
tingdienst 

-  inschrijving werkzoekende op 
www.werk.nl en aanvragen 
van een uitkering Participatie-
wet voor levensonderhoud

- aanvragen DigiD
-  aanmelding voor schuldhulp-

verlening en ordenen van uw 
administratie

Als u een DigiD-code heeft, wilt 
u die dan meebrengen bij een 
bezoek aan de formulierenbriga-
de?

Bij de gemeente Meierijstad, 
Stadhuisplein 1 in Veghel kunt u 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 11.00 uur zonder 
afspraak langskomen.
Kijk voor meer informatie over de 
formulierenbrigade op 
www.meierijstad.nl. 

‘WE WILLEN DAT DEZE 
TUNNELS NIET WERKEN 

ALS BARRIÈRES, MAAR JUIST 
ALS VERBINDERS’

Vragen aan de 
gemeente?

Nu ook via

@bernheze_gem
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PrOCEDUrES
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch en raad-
plegen 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 we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht 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 be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. 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 voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten 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 de-
gene die reageert, een omschrijving van 
het onderwerp, de reden waarom u be-
zwaar/zienswijze/bedenking indient en 
uw handtekening.

GEMEENtEBErICHtEN

OffICIËLE BEKENDMAKINGEN

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Melding maken uitweg
-  T.F.J.M. van der Lee, Maxend 

59, 5388 TW Nistelrode heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 2e 
uitweg naar Maxend 59 in Nis-
telrode. De melding is op 4 april 
2017 geaccepteerd. Verzendda-
tum: 4 april 2017.

-  E.M.C.J.M. van Eerd, Pastoor 
Lathouwerstraat 12, 5473 GR 
Heeswijk-Dinther heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, 
lid 1 onder a, van de APV Bern-
heze 2014 een melding gedaan 
van het maken van het verbre-
den van een uitweg naar Pastoor 
Lathouwerstraat 12 in Hees-
wijk-Dinther. De melding is op 
4 april 2017 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 4 april 2017.

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

Melding schenktijden 
paracommerciële rechtspersoon
Cultureel Centrum Nesterlé, Park-
straat 2, 5388 HS Nistelrode heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding gedaan 
van een activiteit op 10 maart 
2017. Deze melding is aangepast 
naar 28 april 2017. Van deze mo-
gelijkheid mag de inrichting maxi-
maal zes keer per jaar gebruikma-
ken. Tijdens de activiteit gelden er 
ruimere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwijzen 
wij u naar artikel 2:34B, lid 1 en 
2 van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-

ning/ontheffing verleend aan:
-  Stichting Dorpszeskamp HDL 

voor het organiseren van een 
Dorpszeskamp op 4 juni 2017 
van 10.00 tot 17.00 uur op 
sportpark Balledonk en een Play-
backshow van 18.00 tot 1.00 
uur in Sporthal De Zaert, Heilige 
Stokstraat 1, 5473 GK Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn verzonden op 4 april 2017.

-  Stichting Centrummanagement 
Heesch voor een Fairtrade markt 
op 13 mei 2017 van 11.00 tot 
15.00 uur op het plein aan ’t 
Dorp. 5384 MC Heesch. De 
beschikking is verzonden op 
5 april 2017.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door:
-  A.M.F.G. van de Haterd voor 

het organiseren van het evene-
ment ‘Samen Sportief’ op 7 mei 
2017 van 10.00 tot 13.00 uur bij 
zwembad ’t Kuipke, J.F. Kenne-
dystraat 58, 5384 GE Heesch. 
De toestemming is verzonden 
op 4 april 2017.

-  Stichting Centrummanagement 
Heesch voor het organiseren 
van kinderactiviteiten op 15 april 
van 11.00 tot 15.00 uur en 8 juli 
2017 van 11.00 tot 17.00 uur 
op het plein aan ’t Dorp, 5384 
MC Heesch. De toestemming is 
verzonden op 5 april 2017.

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

wet op de kansspelen

Loterijvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor een ver-
gunning verleend voor een loterij 
conform artikel 3 Wet op de kans-

spelen aan:
-  Stichting Cultuur en Voorzienin-

gen Vorstenbosch, p.a. Katten-
berg 9, 5476 KR Vorstenbosch 
ten behoeve van Vorstenbosch 
Pakt Uit. De trekking vindt 
plaats op 25 mei 2017. Het 
besluit is verzonden op 7 april 
2017.

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

wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Doolhof ong., Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan Doolhof ong. Nistelro-
de, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPDoolhofong-ow01)
Met dit ontwerpbestemmingsplan 
verzoekt het college van burge-
meester en wethouders tevens 
Gedeputeerde Staten om vier 
ruimte-voor-ruimtewoningen mo-
gelijk te maken.
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van vier ruim-
te-voor-ruimtewoningen ter plaat-
se van Doolhof ong. mogelijk.
inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 
13 april 2017 gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op af-
spraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
(NL.IMRO.1721.
BPDoolhofong-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het ont-
werpbestemmingsplan reageren
door het indienen van een ziens-
wijze. Tevens is het mogelijk om 
een zienswijze in te dienen tegen 
het voornemen om ten behoe-
ve van dit bestemmingsplan vier 
ruimte-voor-ruimtewoningen mo-
gelijk te maken. 
Deze zienswijze(n) kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Bernhe-
ze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. 
Indien u uw zienswijze(n) monde-

ling wilt geven kunt u een afspraak 
maken met mevrouw D. de Beer 
van de gemeente Bernheze. 

wet milieubeheer 

algemene maatregel van 
bestuur

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de wet 
milieubeheer is ingekomen:
-  Gebr. Dijkhof & Zn B.V. heeft 

een melding op grond van het 
Besluit mobiel breken ingediend. 
De melding richt zich op het 
breken van in totaal 500 ton 
steenachtige materialen op het 
adres Nistelrodesedijk 21, 5476 
VJ Nistelrode. De melding is gel-
dig van 11 april 2017 tot uiterlijk 
11 juli 2017 en geldt in deze 
periode gedurende ten hoogste 
twee werkdagen. De verwach-
te startdatum is 11 april 2017. 
Bronsterkte mobiele breker is 
114 dB(A). Tegen deze melding 
kan geen bezwaar worden 
gemaakt.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
-  Plan Rodenburg kavel ki01

Plaatsen woonunit
Datum ontvangst: 03-04-2017

-  Dodenhoeksestraat ong. 
kavel 12
Bouwen opslagloods
Datum ontvangst: 03-04-2017

-  Boterweg 1, 
Verbouwen agrarisch bedrijfsge-
bouw en handelen in strijd regels 
ruimtelijke ordening 
Datum ontvangst: 05-04-2017

-  N279 Noord sectie E nr.2956
Plaatsen uitkijktoren
Datum ontvangst: 06-04-2017

-  Baron Van den Bogaerdelaan 3, 
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 07-04-2017

Heesch
-  Meerkensloop ong. kavel p 

sectie B nr.7608
Oprichten woning
Datum ontvangst: 05-04-2017

-  John F. Kennedystraat 99, 
Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 06-04-2017

Nistelrode
-  Donzel 60,

Bouwen woonboerderij en ver-
plaatsen in/-uitrit
Datum ontvangst: 07-04-2017

Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
-  Meerkensloop ong. sectie B 

7621/7631 (ged.)
Oprichten woning
Verzenddatum: 03-04-2017

Nistelrode
-  Delst 30, 

Herbouwen woning en schuur
Verzenddatum: 03-04-2017

Heeswijk-Dinther
-  Plan Rodenburg

Tijdelijke informatie-unit
Verzenddatum: 06-04-2017

-  Berkenvenseweg 1, 
Bouwen vleeskuikenstal
Verzenddatum: 06-04-2017

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat deze 
besluiten leiden tot een onomkeer-
bare situatie, treden ze zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heeswijk-Dinther
-  Nieuwlandsestraat en 

Rodenburgseweg, 
Kappen 8 prunussen, 4 eiken, 1 
wilg en 1 berk (bouwrijp maken 
plan Rodenburg)
Verzenddatum: 04-04-2017

-  Nieuwe Steeg ong. (achterzijde 
waterzuiveringsinstallatie), 
Kappen els (hinder maaien 
watergang)

Verzenddatum: 06-04-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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

Bernheze
BERNHEZE - Volgens wethouder Wij-
deven heeft de gemeente de afgelopen 
jaren al aardige stappen gezet op het ge-
bied van duurzaamheid. 

“We moeten echt anders gaan denken 
en doen. In de toekomst willen we als 
gemeente evenveel energie opwekken 

als verbruiken. Hergebruik van producten, afval zien als grondstof 
en dus goed scheiden, niet alleen meer eigendom van goederen, 
maar (mede-) gebruik. We hebben veel ambities op het gebied van 
duurzaamheid en scoren goed op het gebied van duurzame energie. 
Een voorbeeld hiervan is dat we 11% van het elektriciteitsverbruik 
in Bernheze duurzaam opwekken.”

Streefdatum
In 2030 wil de gemeente energieneu-
traal zijn. Om dit te bereiken volgt zij 
de ‘Trias Energetica’ route. Dit bete-
kent eerst inzetten op energie bespa-
ren, de rest van de energiebehoefte 
duurzaam opwekken en voor het 
deel waarin de gemeente nog fossiele 
brandstof nodig heeft, kiezen voor de 
minst milieubelastende vormen.

De gemeente heeft hiervoor de Duurzame Energieagenda 2017-
2020 opgesteld. Hierin staan de voorgenomen activiteiten om te 
komen tot een energieneutraal Bernheze. Samen met inwoners, 
bedrijven en instellingen wordt er aan de weg getimmerd om deze 

doelen te halen.

Projecten
Elke doelstelling is vertaald in een over-
zichtelijke tekening; zie hiernaast. Hierin 
zie je in één oogopslag welke projecten 
er op stapel staan. De gemeente hoopt 
dat bedrijven en inwoners geïnspireerd 
worden door deze voorbeelden en zelf 
actief aan de slag gaan om bij te dragen 
aan een energieneutrale gemeente. 

Denk mee!
Als u ook mee wilt denken; graag! Een mooi podium hiervoor is de 
Energieweverij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Christianne Derikx c.derikx@bernheze.org 

De Duurzame energieagenda 2017 – 2020 vindt u op de website 
van de gemeente; www.bernheze.org.

Wat was er te doen 
in Bernheze?

Aaland luidt de Lente in  Foto’s: Michel RoefsAaland luidt de Lente in  

Duurzaamheidsmarkt Bernheze  Foto’s: Michel Roefs

Toneel Efkes Anders  Foto’s: Yvonne Rosenhart

Lentepodium  Foto’s: ©DMBK

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl
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Inleverpunten woon-
wensen onderzoek 

BERNHEZE - Heeft u de papierenversie van het woonwensenonder-
zoek omdat u geen computer hebt? Dan kunt u deze inleveren t/m 
18 april bij onderstaande inleverpunten.

Heesch 
- Gemeentehuis 
- KBO bus bij receptie 
 CC De Pas
 
Nistelrode 
-  KBO-brievenbus of 

bilbliotheek Nestelré
-  Hoogstraat 14 (secretaris 

KBO) 
 

Vorstenbosch 
- KBO gemeenschapshuis 
 De Stuik

Heeswijk 
-  CC Bernrode, Zijlstraat 1a

Dinther 
-  KBO brievenbus CC Servaes 
 
Loosbroek
- KBO brievenbus CC De Wis. 

Ik heb ook spontaan zin om alles 
op de fiets te gaan doen, maar 
daar loop ik dan weer tegen 
de barrière aan van het donker 
waarin ik terug moet. Als Loos-
broekse ben ik dan jaloers op de 
zachtgroen verlichte fietsverbin-
ding tussen Nistelrode en Heesch. 
Dat zou ik ook wel willen. Met 
de fiets in een zachtgroen licht 
van Heeswijk of Dinther naar 
Loosbroek kunnen, en dan ook 

zo’n verlichte weg naar Nistelro-
de, Vorstenbosch en Heesch. Een 
compleet fietspad is wat mij be-
treft niet nodig en misschien ook 
wel teveel gevraagd. 
Maar extra verlichting, als het 
even kan energiezuinig en niet te 
fel zodat het voor de omgeving 
geen belasting is, op de belang-
rijkste verbindingswegen; dat 
zou ik ontzettend kunnen waar-
deren.

Dit ga ik dan ook zeker aandra-
gen binnen onze partij. 
Wil je ook je licht ergens over la-
ten schijnen? Heb je punten voor 
de agenda van de gemeente? 
Kom eens meepraten met Lokaal 
of stuur een mail. 

En voor nu een heerlijke lente 
toegewenst! 

mieke@lokaal.nu.

Lokaal: Licht! 

Nu de klok verzet is heb ik het gevoel meer tijd te hebben. Gewoon omdat je 
na het avondeten nog iets kunt doen of opstarten in het licht. Heerlijk vind ik 
dat. En omdat de wintertijd zoals altijd wat donker was, waardeer ik het extra 
licht ook weer echt. Het geeft energie, het lijkt alles lichter te maken, zelfs de 
dagelijkse drukte voelt lichter aan. 

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid Lokaal

Verenigingen en clubs
Verenigingen en clubs in Bern-
heze hebben een goede accom-
modatie nodig. Dat betekent 
investeren in clubgebouwen en 
speelvelden. Kleinere verenigin-
gen hebben een solide thuisbasis 
in sporthallen of gemeenschaps-
huizen. Die voorzieningen zijn 
belangrijk voor de leefbaarheid. 
De SP wil daarin blijven inves-
teren. Als verenigingen en clubs 
geen thuisbasis hebben, is het 
moeilijk om overeind te blijven. 
Daarom is Bernheze ook aange-

sloten bij het Jeugd Sport en Cul-
tuur Fonds. Het Jeugdsportfonds 
en Jeugdcultuurfonds vormen 
een landelijk netwerk van ste-

delijke en provinciale fondsen, 
ondersteund door een landelijk 
bureau. De werkwijze is eenvou-
dig, snel en niet bureaucratisch. 
Gemeenten zoals Bernheze met 
minder dan 100.000 inwoners 

kunnen zich aansluiten bij een 
provinciaal fonds. Om tweede-
ling te voorkomen en kinderen 
vaardigheden mee te geven, 
waar ze ook in hun latere leven 
iets aan hebben, is het van het 
grootste belang dat ook de groei-
ende groep kinderen uit minima-
gezinnen kan (blijven) meedoen. 

Daar zal de SP zich altijd voor 
blijven inzetten. Een laag gezins- 
inkomen mag niet leiden tot uit-
sluiting en minder kansen.

SP: Sportaccommodaties verder op orde

Met de nieuwbouw van het clubgebouw van HVCH komen alle accommo-
daties voor de voetbalclubs in Bernheze op orde. Sport in teamverband is 
belangrijk in de samenleving. Zeker bij opgroeiende kinderen. Zij leren dan 
samen een prestatie leveren; een onmisbaar element in de opvoeding. Bern-
heze investeert daarom ook in jeugdleden van verenigingen. Jaarlijks ontvan-
gen verenigingen daarvoor een subsidie. De SP ondersteunt dat van harte. Zo 
versterken we de gemeenschap van Bernheze. 

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze

• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

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

Gaat u binnenkort op reis? 
Vraag tijdig een nieuw paspoort of id-kaart aan

BERNHEZE - Gezien de drukte 
voor de zomervakantie wordt 
geadviseerd om tijdig een af-
spraak te maken. 

Voor het aanvragen moet je 
naar het gemeentehuis, maar 
voor ophalen kun je (persoonlijk) 
zonder afspraak tijdens de ope-
ningstijden in het gemeentehuis 
terecht.
•	 Check	de	geldigheidsduur	van	

paspoort/id-kaart van jezelf 
en je kinderen.

•	 Hou	er	rekening	mee	dat	het	
aanvragen van een nieuw 
reisdocument 5 werkdagen 
duurt.

•	 Kinderen	 vanaf	 12	 jaar	 kun-
nen zelfstandig een id-kaart 
aanvragen. Vanaf 18 jaar kun-
nen ze zelfstandig een pas-
poort aanvragen. Zijn ze jon-
ger, dan is toestemming van 
beide ouders nodig.

•	 In	 sommige	 landen	 moet	 je	
paspoort of id-kaart na ver-
trek nog een bepaalde tijd 
geldig zijn.

vaardigheden 
meegeven
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informatie voor de kernen

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Ik ben

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

Niet iedereen kan het alleen
indy Rijkers (20) uit Loosbroek studeerde Zorg&welzijn en start 
binnenkort met de opleiding Pedagogiek. Ze werkt als gastouder 
voor twee gezinnen en is onder andere vrijwilliger bij cc De wis in 
haar woonplaats. 

‘Helpen waar het nodig is, dat vind ik belangrijk. ik ben als 
vrijwilliger ook actief bij Stichting vluchtelingenwerk. je kunt niet 
blijven wachten tot een ander het gaat doen. ik ben gevraagd en 
heb ‘ja’ gezegd. als je allemaal een beetje doet wordt het voor 
iedereen makkelijker. je hebt elkaar nodig en dat begint met 
vertrouwen. Dat is het begin om samen dingen te doen, om samen 
een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.
Loosbroek heeft sinds kort een gezin uit Eritrea. Ze hebben het heel 
moeilijk gehad en het is mooi om te zien hoe welkom ze zijn in ons 
dorp en hoeveel mensen spontaan helpen. De een maait het gras, 
de ander regelt een fiets. ik speel soms taxi als ze in Eindhoven naar 
de kerk willen en heb me aangemeld als taalcoach. Niet iedereen 
kan het alleen. Zeker kinderen niet. Helpen helpt. Dat doen we hier 
samen, dat is de kracht van ons dorp. Samen ben je sterker.”

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

De overheid vindt dat mensen 
vanuit eigen kracht zelf oplossin-
gen moeten zoeken. Maar als je 
in de schulden zit en stress hebt 
kan dit helemaal niet. Dan is er 
van eigen kracht geen sprake 
meer. 
Als CDA vinden we dat organi-
saties naast de mensen moeten 
staan en hen op tijd moeten 
helpen bij het oplossen van hun 
problemen. Preventie dus. Orga-

nisaties en gemeenten moeten 
geen hoge eisen stellen waaraan 
mensen moeten voldoen, als zij 
hier niet toe in staat zijn. Naast 
mensen staan vermindert stress 
en voorkomt bijvoorbeeld dat 
mensen hun huis uit moeten van-
wege een betalingsachterstand.

In Alphen a/d Rijn is men begon-
nen met een pilot waar organi-
saties en ambtenaren naast de 

mensen staan. In andere plaat-
sen werken woningbouwcorpo-
raties, basisteam jeugd en gezin 
en gemeente samen om mensen 
te helpen. De woningbouwcor-
poratie gaat bijvoorbeeld direct 
in gesprek met mensen als zij een 
maand huur niet hebben betaald. 
Zo voorkom je stress, kindermis-
handeling en heel veel zorgen.

www.cda.nl/bernheze.

CDA: Schulden wegen zwaarder dan je denkt 

In Nederland heeft een op de vijf huishoudens schulden, los van de hypo-
theek. De gemiddelde schuld is € 35.000,-. Veel mensen komen bij tegen-
slag in de problemen, door het verliezen van een baan, bij ziekte of als een 
wasmachine gekocht moet worden. In het tv-programma ‘Schuldig’ kon je 
de gevolgen hiervan zien. Mensen wachten vaak lang met het melden van 
problemen; denken deze zelf te kunnen oplossen. Het hebben van schulden 
geeft veel stress, waardoor je niet meer vooruit kunt kijken.

Esther van den Bogaart, Raadslid CDA Bernheze

Bij de gemeente Bernheze ligt 
nu het raadsvoorstel voor tot het 
vaststellen van het bestemmings-
plan voor een categorie 5 bedrijf 
(de op één na zwaarste cate-
gorie) door de gemeenteraad. 
In theorie zeker mogelijk, maar 
dan op een bedrijventerrein, zult 
u denken. Maar nee helaas, het 
college van Bernheze alsmede de 
coalitiepartijen, CDA, Lokaal, SP 
en D66, wensen dit te realiseren 
in de Heeswijkse Aa-Beemden... 
een beschermd natuurgebied, 

gelegen tegen een woonwijk in 
Heeswijk...

Ja, inderdaad, dit betreft het be-
drijf Gebr. Dijkhoff BV. En ja, wij 
als VVD zijn sterk voorstander van 
bedrijfsontwikkeling en juichen 
groeiende bedrijven toe. En ja, wij 
als VVD zijn trots op een bedrijf in 
Bernheze dat al 100 jaar bestaat 
en aan zijn vierde generatie be-
gint. Maar, kom op, dit moeten 
we toch echt niet willen als inwo-
ners van Bernheze. Waanzin.

Onze gemeente, die ener-
gie-neutraal en schaliegas-vrij wil 
zijn, coalitiepartijen die zich graag 
profileren als milieubewust. 

Misschien is het goed als u zich 
bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2018 eens afvraagt met 
welke partijen het milieu in Bern-
heze het meest gediend is.

Reageren: 
bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Waanzin!

Grote steden in Nederland willen zwaar milieubelastende bedrijven (bijvoor-
beeld een chemisch bedrijf of een verffabriek) niet in woonwijken plaatsen, 
laat staan in natuurgebieden. Deze gemeenten hebben ervaring met deze 
zware categorie van bedrijven en wijzen hier speciale bedrijventerreinen voor 
aan. Voor zover logisch, zou u denken.

Remco van den Akker, Commissielid Ruimtelijke Zaken VVD Bernheze

Minder knelpunten in 
Bernheze door inzet IPG 
en gemeente

Al jaren heeft IPG hierover goed 
overleg met de gemeente en ook 
KBO sloot hier een paar jaar ge-
leden bij aan. 

Van de in 2012 zestig genoem-
de knelpunten zijn er nu nog 
slechts negentien over die de 
gemeente, voor zover mogelijk, 
ook op wil gaan lossen. De grote 
projecten, zoals de kern in Hees-
wijk-Dinther, worden aangepakt 
zodra hiervoor geld beschikbaar 
is gesteld. Indien nodig en mo-
gelijk is er overleg met bewoners 
en dorpsraden.

De gemeente Bernheze dringt er 
op aan dat inwoners knelpunten 
en gebreken blijven melden via 
IPG of rechtstreeks bij de ge-
meente. Iedere melding krijgt 
een beoordeling en de melder 
krijgt een bericht over de status 
van de melding.

BERNHEZE - Maandag 27 maart zaten vertegenwoordigers van IPG, 
KBO en gemeente bij elkaar om het vernieuwde knelpuntenrapport 
te bespreken. Het knelpuntenrapport is een overzicht van verkeers- 
obstakels en gebreken in de dorpskernen van Bernheze die een be-
lemmering vormen voor mensen met een beperking. Het rapport 
wordt steeds dunner! 

“Politiek is voor mensen die een 
cursus krantlezen hebben ge-
daan. Nog erger zijn degenen die 
bestuurskunde of politicologie 
hebben gestudeerd. Die menen 
dat ze overal verstand van heb-
ben.” Ik zou willen dat deze zin-
nen verzonnen waren, maar ze 
komen van ‘de straat’. 

Gelukkig hebben wij als raadsle-
den niet overal verstand van. Dat 
kan ook niet. Daarom bereiden 
we onze vergaderingen voor met 
een flinke groep mensen die alle-
maal hun eigen kennis, ervaring 
en specialiteiten met zich mee-
brengen. 

Samen weten we meer dan één 
en zorgen we voor plannen die 

onze dorpen nog fijnere plekken 
maken om te wonen. 

Daarom vindt Progressief Bern-
heze het ontzettend belangrijk 
om met zoveel mogelijk mensen 
de commissie- en raadsverga-
deringen voor te bereiden. Ook 
jouw hulp is van harte welkom! 
Wil jij met ons mee werken aan 
dorpen waar plek is voor jong- 
en oud, waar iedereen, ongeacht 
afkomst en portemonnee, even-
veel kans heeft om zich goed 
te ontwikkelen en waar we oog 
hebben voor de toekomst van 
onze planeet en volgende gene-
raties? 

Neem dan contact met ons op; 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: 
Een hoop geklets

Nog eens een gesprek? Wat een onzin! 
Zorg maar dat het gebeurt! Je hoort het 
vaak als je het over het raadswerk hebt. 
Niet iedereen is geïnteresseerd in de poli-
tiek en dat hoeft ook niet. Maar om dingen 
te laten gebeuren zijn er, naast de ambte-
naren, ook politici nodig.

Bellinda van den Helm, 
raadslid Progressief Bernheze 

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl
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MooiBernhezertjes

te koop

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

verschillende soorten 
rollades vanaf € 5,98 per 
kilo.
kipfilet € 6,40 per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther, 
Heistaat 8, Oss.
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.

de laatste loodjes
We geven tot de laatste 
verkoopdag, 14 april, op alles
maar liefst 50% KORTING.
Ook op stofzuigerzakken, 
TL-buizen, gloeilampen, 
ledlampen, halogeenlampen,
batterijen, enzovoort.
Dus alles voor de helft, vul nog 
snel uw voorraad aan.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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

de laatste week
We willen echt LEEG,dus 
hebben we deze week een 
w.d.g.e.v.g.acie. Oftewel op z’n 
Brabants We De Gek Er Vur Gif.
Kom en laat je gek maken deze 
laatste dagen.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl

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

Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.gevraagd

landbouwmachines: 
o.a.: ploegen, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, tractor, 
vee/paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.reünie

reünie vincent van 
gogh havo, oss
Zaterdag 22 april. Leerling 
of medewerker tussen 1977 
en 1989. Locatie: Mondriaan 
College. 14.00 tot 19.00 uur. 
Kosten € 7,50. Meer info:
vincentreunie2017@gmail.com. 

vakantie & 
recreatie

vakantie appartement
Boulevard Scheveningen 
maximaal 6 personen weekend/
week. 073-5479542 (vragen 
naar Yvonne 8.00-17.00 uur).

aangeboden

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

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

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

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

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

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

gezocht

oppas heeswijk-dinther
Gezin zoekt oppas op 
donderdagen van 14.00 tot 
18.00 uur voor 3 meiden 
(9, 8 en 5 jaar). Graag in bezit 
van auto. Beschikbaarheid in 
schoolvakanties voor een hele 
dag is een pre. 06-52844786.

te huur

springkussens
Heeswijk-Dinther.
06-22148394.

winkelruimte
Wij hebben in de Abdijstraat 12 
in Heeswijk een winkelruimte te 
huur van 150 m2 BVO.
De ruimte is voorzien van een 
complete keuken, wc, kelder en 
voorzien van een systeempla-
fond. Mooie zichtlocatie en par-
keren voor de deur! Meer info: 
of bezichtigen, 0413-291826.

opslagunits in Nistelrode
afmeting unit. 24m2 voor € 90,- 
p.m. 48m2 voor € 150,- p.m.
Geschikt voor Inboedelopslag, 
camper-, boot- en motorstalling 
etcetera. Eigen toegang 
info: 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu

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

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Miriam van den Berg 
uit Loosbroek

winnaar:
J.C. Dobbelsteen
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

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

 
Zoek: HOND, kaT, ScHaaP, kONijN, MUiS, HaMSTER, viS, ScHiLDPaD, LEEUw, 
OLifaNT, NijLPaaRD, aaP, TijGER, PaNTER

WOOrDZOEKEr

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

23 april  -  Themazondag kruidendag
7 mei  -  Themazondag bloemschikken 

met tuinplanten

APRIL en MEI op ZONDAG GEOPEND
Openingstijden op onze website.

Ruime keuze aanwezig van tuinplanten

Voor  nieuws en actie’s zie: www.verstegentuinplanten.nl
www.facebook.com/verstegentuinplanten

Tekst?

de kip is weer het haasje Zie oplossing pagina 34
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Kilsdonkseweg 4-6, Heeswijk Dinther T 06-45762839 info@kilsdonksemolen.nl

word ook molenvrijwilliger
vanaf 4 uur per week

     Vind je 
draai bij de 
Kilsdonkse 

Molen!

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

Draai mee  
vanaf 4 uur 
per week

als gastvrouw/
gastheer!

50 
jaar

Zwembad ‘t Kuipke (1967-2017) - De verbouwing in 2014

Er was een goed uitgewerkt plan 
van ‘t Traject en na afloop van 
het zwemseizoen werd er voort-
varend een begin gemaakt met 
de sloop...er was geen weg meer 
terug. 

Met behulp van vele vrijwilligers 
is het bestuur maanden in de 
weer om binnen de strakke plan-
ning te blijven. 
Binnen acht maanden moest het 
zwembad weer gereed zijn voor 

een nieuw zwemseizoen. Eén ge-
luk, het vroor die winter niet!

De ruwbouw kwam voor reke-
ning van Josse Timmerwerken. 
De vele vrijwilligers hebben daar-
naast stuk voor stuk vakwerk ge-

leverd op het gebied van onder 
andere elektriciteit, bestrating 
en schilderwerk. En natuurlijk 
mogen we ook alle, veelal Hee-
sche, leveranciers niet vergeten. 
Zij waren zeer ruimhartig in hun 

kortingen op alle benodigde ma-
terialen. Een mooi staaltje van 
samenwerking zoals dat bij de 
bouw ook al bleek. 

Al met al kijkt het bestuur terug 
op zeer intensieve maar mooie 

maanden. De planning werd 
gehaald én er werd binnen het 
budget gebleven. Op 4 mei 2014 
kon het bad in een heel nieuw 
en fris jasje gestoken weer open 
voor het publiek! 

Maandag 1 mei start het seizoen 
en dan opent ‘t Kuipke graag 
weer haar poorten voor iedereen. 

Voorverkoop abonnementen
* Woensdag 19 april van 
 13.30 tot 16.00 uur.

* Zaterdag 22 april van 
 9.00 tot 11.00 uur.

Let op! De voorverkoop zal dit 
jaar plaatsvinden in het cafe van 
CC De Pas en niet bij ‘t Kuipke 
zelf.

HEESCH - Bij het ontstaan en de bouw van ‘ons’ zwembad ‘t Kuipke bleek al de grote gemeenschapszin van Heesch; 
iets dat ook weer duidelijk te merken was tijdens de laatste verbouwing. In 2013 besloot het toenmalige bestuur na 
veel wikken en wegen dat een verbouwing van ‘t Kuipke niet langer kon wachten. Het bad voldeed niet meer aan de 
eisen op het gebied van hygiëne, veiligheid en privacy. Een spannende beslissing want “gaan we het allemaal redden 
binnen het gestelde budget en de beschikbare tijd?” 

En natuurlijk mogen we ook alle, veelal Heesche, leveranciers niet vergeten

JuBILEuMACTIE

Lever uiterlijk 14 april je voucher in bij Jumbo, Zeeman of 
Zegers Optiek en maak kans op de hoofdprijs een jaar(gezins)
abonnement voor het komende seizoen. Zaterdag 15 april om 
14.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt bij de fontein 
aan ‘t Dorp in Heesch. 

Sloop GraafmachineBouwtekening Bouw kleedhokjes

Prachtige lentedag voor 
oud-ijzeractie harmonie

HEESWIJK-DINTHER - De in-
middels vertrouwde oud-ijzer-
actie van harmonie Sint Servaes 
uit Dinther vond dit jaar plaats 
onder het gesternte van een 
heerlijke lentedag. 

In acht teams werden alle stra-
ten van Dinther nagelopen, bij 
ieder huis werd aangebeld en 
bij veel gezinnen bleek in het 
afgelopen jaar weer gespaard 
om de vereniging een financieel 
duwtje in de rug te geven. Door 
het mooie weer waren mogelijk 
veel mensen erop uit of achter 
in de tuin, waardoor de bel niet 
beantwoord werd. Desondanks 
werd er een prachtig resultaat 
geboekt met een flinke hoeveel-
heid oud ijzer, maar ook andere 

metalen vonden hun weg naar 
de medewerkers op de werf, die 
alles minutieus ordenen. 

De oud-ijzercommissie had 
zich weer goed voorbereid op 
de inzameldag. Fijn dat zoveel 
mensen uit de gemeenschap 
belangeloos hun materieel be-
schikbaar stelden, zodat er met 

vele aanhangers het dorp in kon 
worden gegaan. Vooral de ge-
zelligheid en de eensgezindheid 
op deze dag, waarin leden en 

andere vrijwilligers van buiten de 
vereniging samenwerken, ma-
ken het elk jaar weer tot een hele 
fijne dag. Pas even na 18.00 uur 
kon de actie beëindigd worden.
 
Hierbij dankt de harmonie alle 
inwoners van Heeswijk-Dinther 
voor het sparen van het oud-ij-
zer. Volgend jaar komt de har-
monie weer langs en ze hoopt 
dat er dan weer veel wordt op-
gehaald. 

Heb je de actie gemist of wil je 
tussentijds van je oud-ijzer af? 
Neem dan contact op met Willy 
van Langen 06-25136401 of 
oud-ijzer@st-servaes.nl. Natuur-
lijk kun je ook een van de leden 
van de harmonie aanspreken.

er Werd een 
prachTig 

reSulTaaT geBoekT

Een stille Molen 
maalt geen meel
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De opleiding
De flora, fauna, biotopen, de sa-
menhang tussen dit alles (ecolo-
gie), relaties tussen mens, natuur 
en milieu komen uitgebreid aan 
bod. Daarnaast wordt veel aan-
dacht besteed aan didactische 
vaardigheden en diverse werk-
vormen om een verhaal in het 
veld of binnen levendig te kun-
nen overbrengen. 
De opleiding start in september 
en bestaat uit ongeveer 30 cur-

susavonden en 20 excursies ver-
spreid over twee jaar. 
In principe zijn de cursusavonden 
op een dinsdagavond en vinden 
de excursies op zondagochtend 
plaats. Daarnaast is er nog een 
afstudeeropdracht die in groeps-
verband wordt uitgevoerd. Aan 
deze opdracht én aan het na-
tuurweekend, dat ook deel uit-
maakt van de opleiding, denken 
vele natuurgidsen nog jaren met 
plezier terug en beschouwen dat 

als een van dé hoogtepunten! De 
uitermate boeiende cursus wordt 
afgesloten met een presentatie 
van de afstudeeropdrachten.
Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij een bepaalde mate 
van basiskennis van de natuur 
hebben. De opleiding leidt op 
tot natuurgids of scholengids. 
Als natuur- of scholengids ben je 
straks het gezicht van het IVN.
Voor de cursus, inclusief de start-
activiteit, het geheel verzorgde 

natuurweekend en de afsluiten-
de dag, wordt van de cursisten 
een eigen bijdrage gevraagd 
van € 300,-. Op dinsdagavond 
6 juni, aanvang 20.00 uur, vindt 
er een algemene informatie-
avond plaats over inhoud, opzet 
en planning van de opleiding in 
De Groenhoeve, Artillerieweg 3
in Uden. 

Graag vóór 21 mei doorgeven 
of je naar deze informatieavond 
komt. Daarna kun je je definitief 
aanmelden voor deze opleiding. 
Een persoonlijk gesprek maakt 
vervolgens deel uit van de aan-
nameprocedure. De mogelijk-
heid om je definitief aan te mel-
den sluit op 1 juli. 

Aanmelden
Voel je je aangetrokken tot die 
rol van natuurgids of wil je meer 
informatie, mail dan naar 
ivnbernheze@gmail.com. 

IVN zoekt nieuwe natuurgidsen
Start nieuwe opleiding tot natuurgids

BERNHEZE - De IVN-afdelingen Bernheze, Oss, uden en Veghel willen het aantal natuurgidsen uit-
breiden en starten hiervoor komend najaar gezamenlijk een nieuwe opleiding tot natuurgids. Het gaat 
om een tweejarige opleiding voor mensen die al een basis hebben in kennis van de natuur. Na de 
opleiding zullen zij samen met de huidige gidsen de natuurwandelingen en fietstochten in de regio 
noordoost Noord-Brabant verzorgen. Ook kunnen ze worden ingezet voor de scholenprogramma’s van 
deze IVN-afdelingen. 

Zijn overlijden veroorzaakte in 
1966 een shock in Nederland. 
De KRO zond de uitvaartdienst 
in de Sint Jan, de tocht naar zijn 
geboorteplaats Sint-Oedenrode, 
alsmede de begrafenis volledig 
uit.

Katholiek van de 20e Eeuw
In 2000 werd bisschop Bekkers, 
die zich heeft ingezet voor ge-

zinnen en de zwakkeren in onze 
samenleving, gekozen tot de Ka-
tholiek van de Eeuw. Op 9 mei 
2016 was het 50 jaar geleden 
dat bisschop Bekkers is overle-
den.

Wim van Kreij heeft een boeien-
de lezing samengesteld met dia’s 
over het leven en werken van 
deze bisschop. In de lezing zijn, 

naast veel foto’s, diverse film-
fragmenten opgenomen over 
zijn installatie, diverse Brandpunt 
tv-uitzendingen en ‘Bij Mies 
Bouwman in de stoel’ waarin 
bisschop Bekkers zelf aan het 
woord komt. Ook van de uit-
vaart en begrafenis zijn filmfrag-
menten opgenomen.

Deze presentatie wordt gegeven 
door de heer van Kreij uit Sint- 
Oedenrode op donderdag 20 
april om 20.00 uur in de heem-
kamer Raadhuisplein 21a te 
Dinther. Voor leden is het gratis, 
aan niet-leden wordt een bijdra-
ge van € 2,- gevraagd.

Bisschop Bekkers, een bijzondere man 
van Brabant en het Nederlandse volk
Lezing bij Heemkundekring De Wojstap

HEESWIJK-DINTHER - 50 Jaar na zijn overlijden wordt bisschop 
Bekkers door velen nog steeds op handen gedragen. Deze aimabele 
man is van grote betekenis geweest voor de Rooms-Katholieke kerk 
in Nederland en daarbuiten. Niet alleen voor de Katholieke kerk was 
hij een belangrijk persoon; hij was ook de grondlegger van de oe-
cumenische gedachte.

QUE HOrAS ELA VOLtA?

In verband met Koningsdag wordt ditmaal de maandelijkse filmavond 
bij Nesterlé een weekje eerder gehouden.
Op 20 april is op het witte doek te zien ‘Que Horas Ela Volta?’ 
Val is een huishoudster die haar werk serieus neemt. Ze verzorgt alles 
tot in de puntjes. Van het kostuum dat ze draagt tot de hapjes die 
ze voor de familie maakt. Daarbij is ze de steun en toeverlaat van de 
17-jarige Fabinho die ze al van kleins af aan verzorgt. Haar overzich-
telijke leven verandert wanneer haar dochter Jessica onverwacht voor 
de deur staat. Ze is voor haar schoolexamens in São Paulo en op zoek 
naar een tijdelijk verblijf. De zelfverzekerde en eigenwijze Jessica wei-
gert echter de huisregels te accepteren en zorgt gelijk voor spanning 
binnen het gezin. Val staat voor een keuze: blijft ze haar werkgevers 
trouw of kiest ze voor haar eigen kind?

Elke laatste donderdag van de maand kunnen liefhebbers genie-
ten van een bijzondere film die met zorg is uitgekozen. Wie tijdig 
achtergrondinformatie wil ontvangen over de film die op het witte 
doek zal verschijnen, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief op 
www.nesterle.nl.

Na afloop van de film is er gelegenheid om de film onder het ge-
not van een drankje na te bespreken in de sfeervolle foyer. Tijdens 
de nazit worden twee vrijkaartjes voor een volgende filmavond 
verloot.
De filmavond begint om 20.15 uur. 
Kaartjes à € 5,- zijn voor aanvang verkrijgbaar 
aan de kassa die vanaf 19.30 uur geopend is.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Giet it oan bij Scouting Heesch?

Om ervoor te zorgen dat de 
elfstedentocht eindelijk weer 
gereden kan worden, heb ik de 
hulp ingeroepen van de Scou-
ting Heesch. Aangezien nie-
mand meer wist hoe de tocht 
precies ging, en de enige vorm 
van route bestond uit verschil-
lende ingewikkelde tochttech-

nieken, vonden wij van de KNSB 
het nodig om hulp in te schake-
len. Als de tocht niet op natuurijs 
gehouden kan worden, gaan we 
klunen.

Maar het ging niet zonder slag 
of stoot. De Friese scouts waren 
verontwaardigd dat hen niet om 
hulp was gevraagd. 
Zij komen immers uit het gebied 
van de Elfstedentocht.
Daarom besloten we er een 
wedstrijd van te maken. Wie is 
de snelste? Wie houdt het het 
beste vol? Wie haalt alle stem-
pels? Post na post kwamen we 
erachter dat steeds meer Friese 
scouts het niet aan konden. Ze 

gaven op. De Heesche scouts 
bleken veel geschikter en waren 
dus ook de grote winnaar.

Pijnlijke voeten, bevroren tent-
jes, gladde touwbruggen en ge-
zellige kampvuurtjes. Dat is alle-
maal onderdeel van ons jaarlijkse 
weekend; de Explorer. 

Twee dagen lang hiken in elk jaar 
een ander natuurgebied vol met 
obstakels en vele opdrachten. 
Dat klinkt natuurlijk goed en dat 
is het ook! Als jou dit leuk lijkt, 
dan kun je er volgend jaar bij 
zijn. Word lid van Scouting Hee-
sch, want scouting is natuurlijk 
harstikke leuk. Tot volgend jaar?

HEESCH - Dat vraag ik mijzelf, de heer K.L.A.P. Schaats, voorzitter van de Nederlandse Schaatsbond, al 
jaren af. Het is alweer bijna 20 jaar geleden dat de Elfstedentocht gereden is. Reden dus voor paniek.

Als de tocht niet 
op natuurijs gehouden 
kan worden, 
gaan we klunen
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‘De Maashorst-suite’ door 
mannenkoor De Karawanken
Jubileumconcert ter ere van 40-jarig bestaan

Alle elementen van het Maas-
horstgebied komen aan bod. 
Uiteraard de natuur met haar 
schitterende mengeling van bos 
en heide en verder de historie, 
denk aan de opgravingen en 
Vluchtoord. Maar ook de mens, 
cultuur en recreatie komen aan 
bod. Voldoende elementen om 
in woord, beeld en zang een 
aansprekend concert te geven. 

Het concert wordt uitgevoerd 
door mannenkoor De Karawan-
ken, dat vorig jaar op Konings-
dag in CC De Pas in Heesch
gezongen heeft tijdens het 
Oranjeconcert. 
Het koor wordt voor dit jubile-
umconcert aangevuld met een 
twintigtal zangers uit de regio die 

in projectverband zullen deelne-
men. Dit concert vindt plaats in 
CC Nesterlé op zondagmiddag 
26 november. Zet het alvast in 
je agenda. Eerder die maand, 
op 5 november, zal het koor 

een optreden in Uden geven. 
Voor meer informatie over de 
optredens van De Karawanken 
ga naar www.karawanken.nl
of stuur een mail naar 
secretariaat@karawanken.nl.

NISTELRODE - Omdat het koor dit jaar haar 40-jarig jubileum viert en vele leden kent uit de grensge-
meenten van het natuurgebied de Maashorst, waaronder Bernheze, wordt het jubileum gevierd met de 
uitvoering van een echte ‘Maashorst Suite’. In dit concert wordt een ode aan de Maashorst gebracht in 
een uniek samenspel van muziek en zang, woord en beeld. 

D E  B E R N H E Z E R  
K U N S T K R I N G  

N E E M T  J E  M E E  

ZATERDAG 22 APRIL 
10:00 - 16:30 

 

MUSEUM 
VOORLINDEN

ontdek

De BKK zorgt voor 
vervoer per touringcar, 
een op maat gemaakte 

rondleiding door docent 
Kunstgeschiedenis Bjorn 
de Leeuw én een kopje 

koffie bij ontvangst. De 
entreekosten á 15,- zijn 
voor eigen rekening. 

MELD JE AAN VIA 
 INFO@DEBKK.NL

Totaal kan de band putten uit 
zo’n 140 nummers waarvan de 
teksten in de uitgereikte bundel 
staan. Veel klassiekers en voor 
de meesten een feest van her-
kenning. 

Iedereen die mee wil komen 
zingen kan hier zijn of haar hart 
ophalen. Zangkwaliteiten en 

muzikaliteit zijn niet direct nodig 
om te kunnen genieten van een 
gezellig avondje zingen met een 
live orkest. Desgewenst is er ook 
ruimte voor een dansje. Het is 
niet voor niets dat in veel plaat-
sen in de omgeving met succes 
liederentafels worden georga-
niseerd. Je bent volgende week 
van harte welkom in CC De Pas. 

Liederentafel
HEESCH - Een bonte mengeling aan liedjes zal de revue passeren 
op woensdag 19 april tijdens de voorlaatste liederentafel voor de 
zomerpauze. Deze begint om 20.00 uur en wordt gehouden in zaal 
De Misse van CC De Pas in Heesch. De entree bedraagt € 1,-.

A capella concert Quatre Vin rouge

Het kwartet is ontstaan na een 
toevallige ontmoeting van de 
vier zangers die elk een andere 
stemsoort bleken te hebben en 
elkaar vonden in de liefde voor 
de vocale muziek. Zij zingen 
veel verschillende muziekstijlen 
uit renaissance, barok en de ro-
mantiek. Daarnaast zingen ze 
chansons en liederen uit de jaren 
‘60 en ‘70. Een aantal stukken is 

speciaal voor dit kwartet bewerkt 
door Antoon Ariëns van 
www.aemusic.nl.

Tijdens het concert wordt a 
capella gezongen. In de eerste 
helft ligt de nadruk op klassieke 
muziek en na de pauze wordt 
meer lichte muziek gezongen. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd. 
Kaartjes à € 5,- zijn zowel in de 

voorverkoop als op de middag 
zelf verkrijgbaar in de foyer van 
CC Nesterlé. Ook is het mogelijk 
per mail te reserveren: 
quatre.vin.rouge@gmail.com.

NISTELRODE - In de grote zaal van CC Nesterlé geeft vocaal kwartet 
Quatre Vin Rouge een concert en wel op zondag 23 april 2017 om 
15.00 uur.

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl

Genieten van mooie zomeravonden begint natuurlijk in je tuin. 
Zodra de zon weer schijnt, heerlijk genieten van heerlijk vlees/vis/groente 
van de barbecue. Of lekker tuinieren en plezier hebben van perkplantjes

die bloeien. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres!

• Nieuw!  Barbecook barbecues
• Houtskool/brikketten/aanmaakblokjes

• Nieuw!  Perkplantjes
• Zaaigoed

(Rectifi catie) v.l.n.r. Eline van der Leest, Elze van den Heuvel, Nine Raijmakers en Caitlyn Jacobs

Zaterdag 
22 april

10.00-16.30 
uur

de bernhezer kunstkring 
neemt je mee...

Bernhezer solistenconcours
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Auto & Motor NIEUWS

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

BMW 118 executive 98.000 km 2006 
Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Opel Astra 1.4 turbo cosmo 
   17.000 km 2015

Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
   airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Meriva 1.6 2005
Opel Meriva 1.4 60.000 km 2011
Peugeot 308 1.2 Vti navi airco
   57.000 km  2014
Renault Clio station 1,2 tce collection 2011
Seat Mii 33.000 km 2015
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
   airco pdc 2009
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Chevrolet Aveo 1.2  5 drs 2010 € 4250,-

Citroën C3 1.6 HDi 134Dkm 2011 € 6500,-

Citroën Saxo vts 2001 € 1499,-

Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-

Citroën Xsara Picasso 1.8-16V 2003 € 1499,-

Citroën Xsara Picasso 2005 € 2950,-

Fiat Panda airco 2004 € 3450,-

Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3749,-

Ford Focus station 1.6 2003 € 1750,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Mitsubishi Colt 1.3 2006 € 2999,-

Opel Corsa sport 2007 € 4750,-

Peugeot 106 1.4 Sport 2001 € 1250,-

Peugeot 206 1.6-16V 2001 € 1999,-

Peugeot 206 1.4 SW 2002 € 1999,-

Peugeot 206  5 drs 2005 € 2450,-

Renault Megane Scenic 1999 € 999,-

Toyota Aygo 5 drs grijs 2007 € 3750,-

Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-

Volkswagen Fox 1.2 2009 € 3999,-

Bedrijfswagens ex BTW:

Opel Combo 1.3 cdti 2004 € 1999,-

Cabriolet:

BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer 2004 € 6999,-

VW Golf Cabrio diesel 1998 € 1250,-

Motoren:

Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 2450,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Nissan Note ecc trekhaak 5 drs 97.000 km 2006
Renault Trafic 2.0 d 115 pk grijs L2H1 nav airco trekh 80.000 km 2013 
Renault Captur TCE Dynamique nav ecc 61.000 km 2014
Toyota Aygo nav airco LMV zwart 5drs 47.000 km 2011
VW Polo 1.4 TDI wit 3drs airco 74.000 km 2008
VW Polo 1.2 TSI nav airco 5 drs alarm 44.000 km 2014

De Meierij Classic, editie 2017

De sportieve toertocht van on-
geveer 150 kilometer voor oldti-
mers, cabrio’s en sports cars leidt 
wederom door het prachtige 
landschap van de Meierij en met 
name door het zuidelijke deel 
van de provincie Noord-Brabant. 

De opbrengst van de toertocht 
komt ten goede aan SlowCare, 
een nieuw kleinschalig zorgini-
tiatief voor ernstig meervoudig 
gehandicapte mensen. 

SlowCare
SlowCare is geïnitieerd door er-
varingsdeskundigen in de ge-
handicaptenzorg. Dat zijn met 
name ouders, die heel graag met 
inhoudelijk deskundigen en ver-

zorgers een warm en veilig thuis 
creëren voor hun gehandicapte 
kinderen die veel zorg en aan-
dacht nodig hebben. 

Met onder meer dagbesteding 
op maat, wil Slowcare een veilig 
thuis bieden waarbij geborgen-
heid en persoonlijke aandacht 
in een sfeervolle leefomgeving 
centraal staan. 

Ondersteuning
Lions Clubs zijn maatschappelijk 
betrokken en zetten zich belan-
geloos in voor goede doelen. 
Tezamen met de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicap-
te Kind willen de Lionsclubs uit 
Rosmalen en Bernheze dit ver-

nieuwende initiatief graag on-
dersteunen. 

De Meierij Classic is een twee-
jaarlijks terugkerend evenement 
en de editie 2017 is inmiddels 
volgeboekt.

BERNHEZE - Na de zeer geslaagde voorgaande edities van de Mei-
erij Classic organiseren de Lions Clubs Bernheze en Rosmalen op 
zondag 7 mei voor de vierde keer deze unieke toertocht voor klas-
sieke en bijzondere auto’s. 

De Meierij Classic, editie 2017 Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Grand C-Max ................................ 2014

Ford Fiësta D ........................................ 2013

Ford Fiësta 1.0  ..................................... 2013

Ford KA 1.3 .................................. 2000-2006

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

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Peugeot 107 ......................................... 2012

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

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Toyota Aygo 1.0 4  drs .......................... 2012

Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014

Volkswagen Polo 1.2 .................... 2010-2012

Volkswagen Up ..................................... 2012

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 ecoboost ....................... 2012

Ford Focus 1.6D ................................... 2013

Ford Focus 1.6i ..................................... 2005

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

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
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Goed geregeld bij de professionals

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Golf	1.6 TDI, 105 PK, navi, clima, PDC V + A  

lm wielen, privacyglass, 105.000 km, 2010
•	 Suzuki	Swift	1.2, Comfort Easss, airco, 

stoelverwarming, 100.000 km, 2012
•	 Opel	Corsa 1.4 ,16v, Cosmo 5-drs, navi, airco, 

half leder, lm wielen, 25.000 km, 2014
•	 Ford	C-Max 1.8i, 16v, navi, PDV V+A , 
 afn. trekhaak, lm wielen, 112.000 km, 2007
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006

•	 Volvo	V70 R-design, D3 aut., navi, leder 
bekleding,  afn. trekhaak, privacyglass, 2011

•	 Mercedes	E	200	CGI aut., avantgarde station, 
navi, Xenon, half leder, electr. achterklep, 
Privacyglass, 2011

•	 Suzuki	Swift	1.3 i 16V 5-drs. airco 2007
•	 VW	Golf	1.6 TDI, 5-drs, navi, 
 PDC achter, 95.000 km, 2011
Bedrijfswagens:
•	 Peugeot	Expert 2.0, HDI, L2H1, airco, 3-persoons 

PDC achter, 68.000 km, 2012
•	 Renault	Trafic 2.5, DCI, 150 PK, L2H1, trekhaak 

airco, zilvergrijs marge! 146.000 km., 2009

SCHADEHERSTEL
gratis	leenauto	-	geen	eigen	risico	• Onderhoud   • Service

komt	
binnen

komt	binnen

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

banden
accu’S

Auto van de (eenmans)zaak
of toch niet?
Een aantal mogelijkheden:
Auto volledig privé
Volledig privé: dan € 0,19 per kilometer voor zakelijke kilometers doorberekenen 
aan de zaak. Auto voor BTW zakelijk en voor IB (inkomstenbelasting) privé.
BTW zakelijk: BTW op de gemaakte kosten voor de auto vraagt u terug, aan het 
einde van het jaar bijtelling in de BTW- aangifte voor privégebruik van de auto. 
(Afhankelijk van al dan niet sluitende kilometeradministratie.)
Alle gemaakte autokosten worden geboekt als privékosten. Verder berekent u 
€ 0,19 per kilometer voor zakelijke kilometers door aan uw zaak.

Auto voor de BTW en IB zakelijk
BTW zakelijk: u kunt alle BTW op de gemaakte kosten voor de auto 
terugvragen en aan het einde van het jaar bijtelling voor privégebruik 
in BTW aangifte meenemen.
IB: U neemt een bijtelling voor privégebruik mee tegen het voor uw 
auto geldende bijtellingstarief. Minder dan 500 kilometer privé, dan 
geen bijtelling in de IB. Het hangt van de situatie af wat voor u voor-
delig is.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

info@faara.nl - www.faara.nl

Anita Fransen

ruim 65% wagenpark 
over- of onderverzekerd

Onderzoek
Voor het onderzoek is een pa-
nel van ruim 500 autobezitters 
uitgevraagd. Dat werd gedaan 
door CG Selecties, in opdracht 
van Pricewise. Uit het onderzoek 
blijkt dat een groot gedeelte 
van de auto’s oververzekerd is; 
maar liefst 46%. Onderverzeke-
ring komt in mindere mate voor, 
maar altijd nog in ruim 20% van 
de gevallen. Slechts 34% heeft 
een adequate dekking.

Van de mensen met enkel een 
WA-verzekering blijkt 58% on-
derverzekerd. In de categorie 
WA + beperkt casco is 35% 
oververzekerd en 37% onder-
verzekerd. Van degenen met een 
allriskverzekering (WA + volledig 
casco) kan maar liefst 66% toe 
met een WA-verzekering of een 
WA + beperkt casco-verzeke-
ring.

Dagwaarde
Het advies voor de beste soort 
dekking voor een auto is voor-
al gebaseerd op dagwaarde; het 
bedrag dat je krijgt uitgekeerd 
als je auto bijvoorbeeld gesto-
len wordt. “Veel mensen staan 

er niet bij stil dat de waarde van 
hun auto daalt. Na een paar jaar 
is het wellicht logischer om een 
andere verzekering af te sluiten. 
Maar het verschilt wel van per-
soon tot persoon. Bijvoorbeeld: 
heb je nog een lening uitstaan 
voor de auto of is de auto ook 
nodig voor je werk, dan kun je 
misschien beter kiezen voor een 
ruime dekking. Dat geldt ook 
voor het geval je weinig geld op 
de spaarbank hebt staan”, ver-
telt Hans de Kok, directeur van 
Pricewise.

Maximaal verzekerd
Opvallend is dat bijna 20% van 
de auto-eigenaren hun auto 
maximaal verzekert. Ze hebben 
een allriskverzekering, terwijl 
een WA-verzekering in de mees-
te gevallen ook goed genoeg 
zou zijn. “Je moet goed nagaan 
of een ruimere verzekering je 
geld waard is. Als je auto over-
verzekerd is kun je door een 
passende dekking te kiezen wel 
€ 100,- tot ruim € 500,- per jaar 
besparen. Dat is de moeite van 
het overwegen van een overstap 
waard”, vindt Hans de Kok.

Meer dan 65% van de circa 7,5 miljoen personenauto’s in privébezit is over- of onderverzekerd. Dat blijkt 
uit actueel onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite www.pricewise.nl.

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

•	wij	werken	voor	
	 alle	verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij	ons	geen	standaard	
eigen	risico

•	 gratis	leenauto
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BernheZe BOUWT
Startsein voor nieuwbouw accommodatie HVCH

HEESCH - Terwijl de betonvlechter de laatste hand legde aan de bewapening voor de fundering, en de bekisting voor een 
laatste keer gecontroleerd werd, maakte de voorzitter van HVCH, Chris Ploegmakers, vorige week bekend dat het eerste 
beton gestort kan worden ten behoeve van de nieuwe accommodatie. 

Na een kort woord van de voorzitter gaat het nu dan toch gebeuren; ondanks de Hisse Misser van For Mineur en twee 
persiflages in de recente carnavalsoptochten in Heesch! 
Samen met Rob Muller van Muller Bouw stort Chris de eerste kubieke meters beton van de in totaal circa 42 kubieke meter 
die nodig zijn. 
Hierna nemen de medewerkers van Muller Bouw het weer over en... iets na het middaguur is de klus al geklaard!

Foto’s en tekst: Marcel van der Steen

TIJDENS 1E EN 2E PAASDAG

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

OF BEL 0413 - 82 09 90

Veel van die foto’s worden gemaakt door 
onze fotografen. En ook jij hebt de moge-
lijkheid om, bovenop het aanleveren van 
een tekst, een foto naar ons te sturen. 

Als je zelf een foto hebt gemaakt of je 
stuurt een foto in van iemand die daar 
toestemming voor heeft gegeven of je 
gebruikt een foto van iemand van wie je 
zeker weet dat diegene daar geen pro-

blemen mee heeft, is een foto een goede 
toevoeging op je aangeleverde stuk. 

Zorg dat het niet mis gaat
Maar zorg er voor dat het niet verkeerd 
gaat. Als een foto in DeMooiBernheze-
Krant verschijnt en de maker van deze 
foto heeft voor het plaatsen hiervan geen 
toestemming verleend, bijvoorbeeld als de 
ingestuurde foto van internet is gehaald en 
bij de foto is aangegeven dat deze foto niet 
‘vrij van rechten’ is, is het mogelijk dat wij 
ongewild van de fotograaf een rekening 
ontvangen, die kan oplopen tot € 1000,-. 

Je begrijpt dat wij dit graag willen voorko-
men. Beeldmateriaal en kopij dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd. Eventuele 
verplichte naamsvermelding van de foto-
graaf of auteur dient bij aanlevering expliciet 
te worden vermeld. Bij verzuim komen de 
kosten voor rekening van de aanbieder. 

Houd dus bij het toesturen van foto’s re-
kening met deze regels, dan kunnen wij 
je foto met een gerust hart in de krant 
plaatsen!

Een foto van € 1000,-?
BERNHEZE - Wie DeMooiBernhezeKrant bekijkt, ziet op elke pagina foto’s en afbeel-
dingen. Wat is een krant zonder foto’s? Foto’s maken de krant levendig en kleurrijk, 
geven de mensen uit de tekst een gezicht en zorgen ervoor dat jij als lezer een nog 
beter beeld krijgt van het nieuws. 

Foto’s maken het verhaal 
en de krant mooier
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Avesteyn klimt naar derde plaats

Avesteyn had over het geheel 
het betere van het spel zonder 
sprankelend voetbal. Mariahout 
had duidelijk geen recht op de 
overwinning, ze creëerde geen 
kansen. Avesteyn scoorde daar-
entegen drie keer. Stan de Laat 
profiteerde bij de 0-1 van een 
scrimmage waardoor hij de bal 
binnen kon tikken en bij de 0-2 
kopte hij een bal binnen die door 
Teun van den Boom was door-
gekopt. De 0-3 werd door Joost 
van Vugt gescoord na een com-
binatie met debutant Pepijn van 
Houtum. Avesteyn speelde zich 
hiermee naar een derde positie 
in de competitie. 
Avesteyn kan zich overigens 
opmaken voor een pittig paas-
weekend waarin de uitwedstrij-
den tegen DVG en Boskamp 

op het programma staan. De 
trainer Lucien Roeffen heeft de 
beschikking over al zijn spelers 
waaronder Geert van Doorn die 
vandaag na lang blessureleed 

zeer verdienstelijk zijn opwach-
ting maakte. Zoals eerder ge-
zegd doet Avesteyn mee in deze 
competitie, wie weet waar dit 
eindigt.

MARIAHOUT/HEESWIJK-DINTHER - Na de moeizame overwinning tegen WHV en een week extra rust, 
trad Avesteyn vandaag aan tegen Mariahout. Avesteyn had geen last van blessureleed of schorsingen 
en kon dus op volle sterkte beginnen.

voetbal

Prinses Irene verslaat Erp

Er was tot dan toe amper iets 
gebeurd, toen het in de twaalfde 
minuut 1-0 stond. Tim van der 
Heijden gaf een strakke voorzet, 
die door van den Brand ineens 
op de pantoffel werd genomen 
en via de binnenkant van de paal 
in het doel verdween.

In de tweede helft kreeg Prin-
ses Irene via Tim van den Brand 
een geweldige kans op de 2-0. 
Van Vught bediende hem, maar 
doelman van de Laar redde 
knap. Zo rond het uur wisselde 
coach Cornellissen drie spelers 
tegelijk. Riskant want je kunt al-
tijd tegen een blessure oplopen 
en het voetbal van Erp werd er 
ook niet beter van. 
Wel was het zo dat meteen na 
de wissels Willem den Dekker 
met een schot de bovenkant 
van de lat raakte en even later 
kon de ingevallen de Jong een 
lastige voorzet koppen, maar de 
bal verdween over. Feitelijk wa-

ren dat de grootse kansen voor 
Erp. In de 70e minuut gingen bij 
veel Prinses Irene supporters de 
handen in de lucht, toen Job van 
den Elzen een prachtige voorzet 
van Jeroen Bekkers tegendraads 
inkopte. 

Bij een normale doelman was 

het een doelpunt geweest, maar 
Van de Laar redde magistraal via 
de lat. Erp drukte, maar wist niet 
echt gevaarlijk te worden, mede 
door het sterke verdedigen van 
Prinses Irene. Zo werd het uitein-
delijk een zwaar bevochten 1-0 
overwinning voor de mannen 
van Van Tilburg Mode & Sport.

NISTELRODE - Martijn van Vught speelt op het middenveld, Jeroen Bekkers stond vanaf de aftrap op 
het veld. Je zou verwachten, gezien de stand op de ranglijst, dat Erp vol voor de aanval zou kiezen, maar 
het koos voor de counter. 

voetbal

Foto: R. van Venrooij

Vrouwen Prinses Irene kansloos

Bij rust was het al 3-0 voor de 
thuisvereniging. De doelpunten 
vielen in de 17e, 21e en 35e mi-
nuut. 

Minpunt voor Prinses Irene was 
dat Renske van den Brand in de 
eerste helft moest uitvallen met 
een blessure. Zij werd vervangen 
door Femke van Bremen.

Het sierde de ploeg uit Nistel-
rode dat in de tweede helft de 
wedstrijd niet werd weggeven. 

Het was in de 59e minuut dat 
Sharron van Os haar doelpunt 
wist mee te pikken. Uit een 
fraaie pass van Yvonne Lucius 
werd de 3-1 binnen geschoten. 
Helaas werd het verschil al na 
een minuut weer op drie doel-
punten gebracht. 

Ondanks het harde werken 
werd de stand toch enigszins 
geflatteerd door Eindhovense 
doelpunten in de 73e en de 89e 
minuut 6-1.

EINDHOVEN/NISTELRODE - Eindhoven liet van het begin af aan zien, dat ze niet voor niets 13 wed-
strijden op rij gewonnen heeft en titelkandidaat is. Met een geweldige wedstrijdopvatting werd Prinses 
Irene aan de kant gezet met 6-1, al was dat wel ietsje geflatteerd.

voetbal

Yvonne Lucius

WHV werkte hard maar al snel 
was duidelijk dat het vandaag 
een moeilijke wedstrijd zou wor-
den. Het duurde tot de 29e mi-
nuut totdat BMC het doel vond 
en het was Noud Voets die de 
score opende. WHV was niet 
in staat hier iets tegenover te 
stellen en een minuut later was 
de wedstrijd eigenlijk al beslist. 
Weer was het Noud Voets die 
scoorde voor BMC 0-2. 
Hierna kreeg WHV één van zijn 
weinige kansen in de eerste helft, 
maar Roel Lunenburg kon net 
niet afronden. In de 38e minuut 
was het wederom Noud Voets 
die de verdediging van WHV 

te snel af was en met een lob 
keeper Jaap de Wit kansloos liet; 
0-3 voor BMC door een punt-
gave hattrick. Met deze stand 
werd de rust opgezocht. Na rust 
was het eigenlijk geen wedstrijd 
meer. BMC geloofde het wel 
en wilde het rustig aan doen en 
WHV wilde wel maar kon niet. 
Voetballend kwamen de man-
nen van Leon van Wanrooij te-
kort. Er werd wel hard gewerkt, 
wat positief was. In de 88e mi-
nuut was het echter Noud Voets 
die de eindstand van 0–4 op het 
scorebord bracht. Een verdiende 
overwinning voor kampioenkan-
didaat nummer 1 BMC.

WHV kansloos tegen BMC
LOOSBROEK - WHV speelde tegen BMC een kansloze wedstrijd. 
Vanaf het begin van de wedstrijd was BMC de bovenliggende partij. 
Met goed verzorgd en aanvallend voetbal werd WHV vastgezet op 
eigen helft en het was wachten op de goals voor BMC. 

voetbal

Op de ranglijst wordt nu de vier-
de plek ingenomen. Trainer Har-
ry Blokhuis moest toch weer met 
de opstelling puzzelen door bles-
sures van Joey Vissers en Bram 
Wonders. Het goede nieuws op 
dat gebied was de terugkeer van 
Stijn van den Hurk in de basis, op 
een half uur van het einde, na 
ruim negen maanden van herstel 
van een zware knieblessure. Ook 
Tom Hekerman maakte weer wat 
minuten voor HVCH.
Vanaf de aftrap was HVCH de 
dominerende ploeg en kreeg in 
de achtste minuut al de eerste 
mogelijkheid om de score te ope-
nen maar Jordy van Horrik stuitte 
op de uitstekende MOC-doel-

man. Ruim vijf minuten later was 
het wel raak toen een goed ge-
nomen vrije trap van Jordy Veld 
door Lars van Lee onhoudbaar 
werd binnen gekopt: 0-1. Dit 
zou later de winnende goal van 
de dag blijken te zijn. HVCH had 
de score voor rust zeker moeten 
uitbreiden maar dat lukte steeds 
net niet. Na rust kabbelde de 
wedstrijd een beetje voort zon-
der dat er veel goede kansen 
kwamen voor beide partijen. 
Vaak was slordigheid in de eind-
pass de oorzaak. HVCH vond het 
wel okay zo en wilde alleen maar 
de drie punten mee naar Heesch 
nemen en MOC’17 was niet bij 
machte iets terug te doen.

HVCH doet 
goede zaak met overwinning
HEESCH - HVCH heeft een prima zaak gedaan met de winst op 
MOC’17 in Bergen op Zoom. De Heeschenaren speelden een beke-
ken wedstrijd en kwamen slechts twee keer een beetje in de proble-
men; een keer voor rust en tien minuten voor het eindsignaal. 

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Bij die gelegenheid werden de 
heer en mevrouw Van Zutphen, 
eigenaar van de makelaardij aan 
de Hoofdstraat, in het bijzijn van 
het team met waardering toege-
sproken door Tom Vermeulen, in 
het bestuur verantwoordelijk voor 
sponsorzaken. Die liet weten dat 
voor de vereniging deze onder-

steuning heel erg belangrijk is. Niet 
alleen de financiele steun maar 
ook de betrokkenheid wordt door 
de vereniging en het team zeer 
gewaardeerd. Volgens de woord-
voerder schept het ook verplich-
tingen voor het team, niet alleen 
in sportieve prestaties maar ook in 
presentatie, gedrag en sportiviteit.

Ketelaars van Zutphen Make-
laardij shirtsponsor Heeswijk 7

HEESWIJK-DINTHER - Het 7e seniorenteam van Voetbalvereniging 
Heeswijk speelt in mooie nieuwe tenues. Dit is dankzij Ketelaars 
van Zutphen Makelaardij uit Heeswijk-Dinther die wederom voor 
drie seizoenen shirtsponsor is voor dit team. Afgelopen zondag 
werden de tenues in ontvangst genomen en gepresenteerd. 
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Categorie Garde Polka Junioren Sportklasse

Miracle 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

BErNHEZE SPOrtIEf

DV Dancing Kids NDO NK

Emeralds 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Categorie Garde Mars Junioren Sport Klasse Categorie Garde Solo Polka Junioren Sportklasse 

Lindsey 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Sascha 
4e plaats

Lise 
Heusschen
2e plaats

Categorie Garde Polka Minioren

Minigarde 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Categorie Show Modern Junioren Vrije Klasse

Release
3e plaats

Categorie show modern junioren sportklasse

Spirit 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Categorie Garde Polka Hoofd Sportklasse 

Touch 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Categorie Garde Solo Hoofd 
Sportklasse

Jade Duijs 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Categorie Garde Polka Jeugd Sportklasse

Diamonds, 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Categorie Garde Mars Hoofd Sportklasse Categorie Show Modern Hoofd Sportklasse 

Untouch 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Inspiration 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Categorie Show Karakter Minioren

Karakter Minioren 
1e plaats en 
Nederlands 
Kampioen

Categorie Garde Solo Jeugd Sportklasse 

Gwen Opstal 
1e plaats en 
NL Kampioen

2e plaats 
Guusje van 

Thiel
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Pieter van Oort uit Nistelrode van 
Van Buel Sports is Nederlands 
Kampioen judo geworden bij de heren 
onder de achttien jaar.

Safarica Kenia 180 
Sportieve 2-3 persoons polyester honeycomb 4000 
koepeltent met voorbouw inclusief PE kuipgrondzeil. 

Outdoorchef 
City Charcoal
Houtskoolbarbecue 
met Easy Slide trechter, 
ideaal voor direct en 
indirect grillen. 

Petrol Hoody
Heren trui, verkrijgbaar in 7 kleuren.

Adidas Superstar
Dames & heren sneakers

Björn Börg Graham
Heren schoen van leer.

Dakine  
Venture  
Duffle
Stevige reistas 
met wielen en  
een uitschuifbare 
trekstang.  
Inhoud: 40 liter.

109,95

89,99
115,-

55,-
99,99

50,-
99,-

89,95
99,95

34,95
49,95

Ook verkrijgbaar  
in het antraciet. 

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

Bardani Trento >

599,-
799,-

89,9589,9589,

2e PAASDAG OPEN! MAANDAG 17 APRIL 10:00 – 17:00 UUR 
Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en demo’s van diverse merken

Pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n 

en
 

dr
uk

fo
ut

en
 o

nd
er

 
vo

or
be

ho
ud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Op zaterdag was de beurt aan 
D1 en divisie 4 turnsters. Gijsje, 
Siena, Lieke, Iris, Sophie, Famke, 
Nina, Jelke en Kim hadden zich 
voor deze wedstrijd geplaatst. 
De turnsters hadden hard ge-
traind voor deze wedstrijd en 
dat was terug te zien in de re-
sultaten! Er werden mooie oefe-
ningen met verschillende nieuwe 
elementen geturnd. Dit werd be-
loond met maar liefst vier plaat-
sen voor de districtsfinale! Gijs-
je, Siena, Sophie en Kim mogen 
hiernaar doorstromen.

Op zondag was de halve finale 
voor divisie 3 in Winterswijk en 

de regiofinale divisie 5 in Box-
meer. Nina mocht afreizen naar 
Winterswijk om daar haar halve 
finale te turnen. Nina turnde een 
strakke wedstrijd en behaalde 
een totaalscore van maar liefst 
meer dan 45 punten, helaas was 
dit net niet genoeg voor een tic-
ket voor het NK. Tegelijkertijd 
mochten Merel, Joyce en Isabelle 
turnen in Boxmeer. Ook zij heb-
ben hun beste beentje voorgezet 
en goede oefeningen laten zien. 
Isabelle wist zelfs een plekje te 
veroveren voor de districtsfinale.

Gefeliciteerd met deze resulta-
ten!

Prachtige 
resultaten voor Sine-Cura!

HEESWIJK-DINTHER - In het weekend van 8 en 9 april stonden de 
regiofinales van D1, divisie 4 en 5 gepland in Boxmeer. Ook de hal-
ve finale van divisie 3 werd geturnd; deze in Winterswijk. 

turnen

Categorie Garde Polka Junioren Vrije klasse

Melody 
1e plaats
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de oplossing

HEESWIJK-DINTHER - Tino en Wieneke Ruijs van Ruijs Software 
hebben er voor gezorgd dat de meiden van HDL MC1 een warm en 
mooi nieuw jasje hebben gekregen. Hartelijk bedankt!

HDL MC1 in een nieuw jasjeInschrijving ‘t Pumpke Nisseroise Open 
2017 geopend
NISTELRODE - Vanaf nu kun 
je je inschrijven voor ’t Pump-
ke Nisseroise Open 2017. Het 
toernooi vindt plaats van 10 tot 
en met 18 juni en de inschrij-
ving sluit op 14 mei.

Je kunt je inschrijven, 
op www.toernooi.nl, voor:

* Dames dubbel
* Heren dubbel 
* Gemengd dubbel 
 (Speelsterkte 3 t/m 8).

Je kunt inschrijven voor één on-
derdeel; er wordt gespeeld in 
poules.

De commissie, die bestaat uit 
Moniek Postma, Thieu Corssmit, 
Nicole van Tilburg, Natasja Kerk-

hof, Paulo Fernandes, Mari-
on Pashouwers, Astrid van der 
Wielen, Arjan Smits, Ivonne van 
der Lee en Tinie Ketelaars, kijkt 
uit naar een gezellig toernooi 

met veel inschrijvingen en goed 
weer! Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met de 
wedstrijdleider, Tinie Ketelaars: 
telro.open@gmail.com.

Individueel
Bij de D-pupil meisjes verbeterde 
Puck van der Velden zich enorm 
ten opzichte van de eerste wed-
stijd. Toen zesde, nu vierde. 
Bij de D-jeugd meisjes werd de 
Nederlands kampioen van vorig 
jaar Eline van der Leest eerste 
gevolgd door clubgenoot Laura 
Breemaat die een tweede plaats 
veroverde; Babette Hulsmann 
werd vierde. 

Dion Bijvelds sprong iets min-
der maar werd in de categorie 
D-Jeugd jongens eerste. Dion is 
daarmee al zeker van plaatsing 
voor het NK. Debutant Donna 
Bevers werd vierde. Dana van 
Dommelen duikelde helaas naar 
een vijfde plaats. 
Bij de E-jeugd liet Faylinn van 
Uden zich van haar beste kant 

zien, ze werd eerste en zet daar-
mee een belangrijke stap naar 
het NK. Tara Tummers uit Sittard 
werd tweede en vierde werd 
Loyd Sammet. Dewi Bongers 
werd verdienstelijk zesde. 

De Nistelrodese meiden Caitlyn 
Jacobs, Inge Exters en Evi van 
Dinther (thans uitkomend voor 
Turnoss Oss) behaalden prima 
resultaten. Caitlyn werd eerste in 
de klasse C-junioren en Inge Ex-
ters werd vierde; Evi werd vijfde. 

Synchroon
Babette Hulsmann en Eline van 
der Leest werden in D-jeugd 
meisjes tweede. Faylinn van 
Uden en Dewi Bongers werden 
in de E-jeugd eerste. Faylinn en 
Dewi zijn daarmee zeker van het 
NK. 

Caitlyn Jacobs is met een eerste 
plaats al zeker van deelname aan 
het individuele NK-programma. 
Samen met Inge Exters moet ze 
tijdens de laatste wedstrijd nog 
aan de bak om plaatsing voor 
het NK af te dwingen. 

Nog spannende strijd voor NK tickets
Al twee NK-tickets binnen

NISTELRODE - Evenals de vorige keer was dé plek bij Flik-Flak Den Bosch De Arena waarin trampoline-
springers uit Brabant en Limburg strijden voor een plek op het NK in Rotterdam. In een aantal categorie-
en gaat het er nog om spannen wie naar het NK mogen. De resultaten liggen dicht bijeen en er mogen 
maar enkelen naar het NK. Het zal een ‘close finish’ worden. 

trampoline

Maar Oranje Wit kwam terug in 
de wedstrijd. Waar eerst alles goed 
ging bij Altior, was het nu de beurt 
aan de dames uit Leunen, die 
maar bleven scoren tot 6-6. Altior 
nam nog wel een voorsprong van 
6-7 maar net voor het rustsignaal 
werd het 7-7. Na rust kwam Altior 
zelfs voor de eerste keer achter, 
8-7, maar daarna ging het weer 
lopen en liepen de dames steeds 
verder weg om uiteindelijk toch 
met een verdiende overwinning 
van het veld te stappen. De wed-
strijd werd gewonnen met 13-17. 

Altior 1 – De Peelkorf 1:
14-18 (Bekerwedstrijd)
Prinses Irene 2 – Altior 2: 14-16
VVO 2 – Altior 3: 18-16

Melderslo 2 – Altior 4: 15-12
Altior MW1 – TOG MW2: 7-10
BMC R1 – Altior R1: 6-6
Altior A1-Olympia/DOS A1: 7-13
Altior B1 – DAKOS B1: 15-11
Klimop B1 – Altior B3: 0-6
Emos C1 – Altior C1: 2-7
Altior C2 – Prinses Irene C2: 4-7
De Korfrakkers D3-Altior D2: 7-2
Altior D2 – Be Quick D1: 0-5 
(wedstrijd 6 april)
Be Quick D2 – Altior D3: 6-4
Altior E1 – Be Quick E1: 3-18
Altior E2 – Alico E2: 7-5
Be Quick E3 – Altior E3: 7-5
NKV F1 – Altior F1: 14-15
DOT F1 – Altior F2: 24-5
Alico W1 – Altior W1: 7-8 
Strafworpen: 3-4.

Altior pakt twee punten 

LEUNEN/HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 9 april reisde Altior af 
naar Leunen. Oranje Wit was de tegenstander op deze zonnige mid-
dag waar Altior fel startte, zeer gretig was en waarin alles lukte, 
zodat de dames een voorsprong namen van 0-6.

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

Korloo had een punt verdiend

De aanvalsvakken hadden veel 
moeite met de sterke verdedi-
gende druk van de tegenstander, 
dat wisten ze van de vorige wed-

strijd; het rondspelen ging beter. 
Het creëren van kansen was nog 
niet zoals ze zouden willen, toch 
kwamen er sporadisch enkele 
hele leuke kansjes. Daar ze vori-
ge wedstrijd met een 0-6 achter-
stand de rust in gingen bleven ze 

deze zondag steeds weer aanha-
ken en gingen ze met de stand 
5-4 de rust in.

Na de rust nam Korloo het voor-
touw en kwam met een afstand-
schot van Eline op een 5-5 stand. 
Het was een gelijk opgaande 
wedstrijd; aanvallend kwamen 
ze nog tekort, maar verdedigend 
werd de tegenstander lekker 
vastgezet. Met een 9-9 op het 
scorebord was het nog vijf minu-
ten te spelen. Met nog een mi-
nuut te spelen kwamen ze weer 
een doelpunt achter: 11-10. 

Jammer dat ze de laatste minuut 
nog een doelpunt tegen kregen. 
Deze was echt verdedigd, maar 
ze waren dan toch een puntje 
tekort gekomen. 

Deze wedstrijd liet Korloo zien 
dat ze ook in deze klasse thuis 
horen. Ze hadden zeker een punt 
verdiend en gaan met een belofte 
de volgende wedstrijden in: 
“Let op, we gaan binnenkort 
punten pakken dat beloven wij 
jullie.”

ASTEN/LOOSBROEK - Het altijd sterke Klimop was afgelopen zon-
dag weer de tegenstander van Korloo. Begin van dit seizoen hadden 
de dames nog een draai om hun oren gehad, maar het was nu tijd 
om te kijken waar ze nu, een half jaartje verder, staan.

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

SporadiSch enkele 
hele leuke kanSjeS
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‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning Styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chill (Chocolade,IJs- en lunchcorner)
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers

Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij & bed 

and breakfast
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso, loopbaanbegeleiding en 

coaching
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel
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
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Natuurtheater Kersouwe
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.

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 GEEFT ONLINE EEN GRATIS PODIuM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Sfeerhuys bloem & styling
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

HEESWIJK-DINTHER - Tegen hek-
kensluiter Nieuw Woensel had 
Heeswijk een eigen doelpunt van 
Arjen Haast nodig om de echte 
scherpte in de ploeg te krijgen. 

Na de 0-1 in de 29e minuut wist 
de ploeg van trainer Marc van de 
Ven in het restant van de eerste 
helft het grote krachtsverschil 
wel in doelpunten uit te druk-

ken, zodat ze met een 4-1 stand 
gingen rusten door doelpunten 
van Wouter van Dijke (2x), aan-
voerder Tom Sleddens en Jules 
Heerkens. Na rust werd het een 
zomeravondpotje waarbij Danny 
Aarts de 5-1 scoorde en Arjen 
Haast met een pegel van twintig 
meter strak in de kruising voor 
het hoogtepunt van de middag 
zorgde. Einduitslag 6-1.

Heeswijk 
wint zomeravondpotje ruim 

voetbal

Wouter van Dijke maakt 2-1 Foto: Hans Heesakkers

Heeswijkse zaalvoetballers 
pakken titel in Veghel      

De ploeg, die gesponsord wordt 
door Zelda Personeelsdiensten, 
Hedi Meubelen en Kapsalon Kop-
pig Heeswijk-Dinther en Nistel-
rode, wist zich in de voorlaatste 
speelronde te verzekeren van de 
titel door een klinkende 15-4 zege 
te behalen op Abbey Road. Het is 
de bekroning van een uitstekend 
seizoen want met nog één wed-
strijd te spelen zijn de mannen van 
teamleider, sponsor en speler Tur-
gay Arslan nog altijd ongeslagen 
(22 zeges en drie gelijke spelen).

Daarnaast heeft het team, dat 
voornamelijk uit (oud) Heeswijk 
1-spelers bestaat, nog een kans 
op de dubbel. Indien de halve fi-
nale gewonnen wordt, speelt de 
ploeg op vrijdag 19 mei om 20.00 
uur de bekerfinale in sporthal De 
Bunders in Veghel. 

Kom kijken en steun de Heeswij-
kers op jacht naar bekerwinst!

Bovenste rij v.l.n.r.: Frank Dobbelsteen, Camiel van Doorn, Turgay Arslan, 
Rutger van de Burgt, Jordy van Houtum, Mark Dobbelsteen, Niels van 
Helvoort. Onderste rij v.l.n.r.: Emiel Caspers, Stef Adank, Danny Aarts, Tom 
Sleddens. Niet op de foto: Sten van de Berg, Jules Heerkens, Arjen Haast, 
Hakan Arslan, Cetin Alpdogu en Michel van Druenen

voetbal

Korfbalsters Prinses Irene 
verliezen sleutelduel
NISTELRODE - In de strijd om 
degradatie werd een belangrij-
ke wedstrijd afgewerkt tegen 
Stormvogels. 

Waar de Nistelrodese ploeg vo-
rige week nog kon winnen van 
het sterke Be-Quick, was er nu 

sprake van een moeizame wed-
strijd. Prinses Irene miste veel 
kansen en speelde niet goed. Het 
had geen moment echt recht op 
de overwinning, al waren daar-
toe wel nog mogelijkheden. Het 
werd uiteindelijk een 9-10 ne-
derlaag.

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

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

HEESWIJK-DINTHER - Na twee keer een tweede plaats behaald te heb-
ben, heeft het team van Zelda Personeelsdiensten BV dit seizoen het 
kampioenschap veroverd in de sterke zaalvoetbalcompetitie in Veghel.
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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 13 april

paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

centrum maia: 
basistraining 
dierencommunicatie - 
training elementenleer - 
workshop werken met de 
biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

samen sterk hdl
ledenvergadering
Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

lezing over dromen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

vrijdag 14 april

goede vrijdag

kom proeven
Coop Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek

vov bernheze
SCC De Biechten Rosmalen
PAGINA 7

kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
PAGINA 12

bobz hawaï party
Dorpshuis Nistelrode

zaterdag 15 april

start complete 
kaartverkoop 
Natuurtheater de Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

centrum maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

lezing: baas over eigen 
sterven
Bibliotheek Nistelrode

jubileumactie 
zwembad ‘t kuipke
Centrum Heesch
PAGINA 25

paasspeurtocht
Start is bij Zegers Optiek 
’t Dorp 30a Heesch
PAGINA 15

saturdays- 
uitgaansavond 40+
Zaal Kerkzicht Loosbroek

zondag 16 april

1e paasdag

paasviering met zang 
gregoriaans koor
Petrus’ Bandenkerk Heesch

regenboogviering pasen
Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

paaseikesfestijn
Hullie Uden
PAGINA 15

maandag 17 april

2e paasdag

geopend van de akker 
rolluiken, zonwering 
en kunststofkozijnen
Zoggelsestraat 21a Heesch
PAGINA 1

geopend de wit schijndel
Rooiseweg 22 Schijndel
PAGINA 33

paaseikesfestijn
Hullie Uden
PAGINA 17

geopend bevers 
steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 15

de kleine heemskinderen: 
rommelmarkt
Dintherseweg 21a Nistelrode

feest met de paashaas
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

paas- fietstocht
Start: CC De Pas Heesch

internationaal 
accordeonfestival
Partycentrum ‘t Maxend

wandel mee met de 
boswachter
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

opening hof van donzel 
kinderboerderij
Donzel 92 Nistelrode
PAGINA 15

geopend deco zonwering
Nieuwstraat 19 Heesch
PAGINA 1

dinsdag 18 april

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

bijeenkomst tunnels 
menzel en loo
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 18

creatief café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

cursus: reanimatie & 
aed-bediening
Laar 50 Nistelrode

alzheimer café
Blauwe Kei Veghel
PAGINA 4

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 19 april

centrum maia: 
klankhealing - 
helderziende 
waarnemingen
Palmenweg 5 Nistelrode

imeet: op en neer
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 27

donderdag 20 april

nationale secretaressedag
PAGINA 7

fittestdag
Nistelrode

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

thema avond: fibromyalgie
Ericastraat 17 Mariaheide

lezing: bisschop bekkers
Heemkamer Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

film: Que horas ela volta?
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 26

vrijdag 21 april

centrum maia: herinner 
je wie jij bent... module 1
Palmenweg 5 Nistelrode

pannenkoekenconcert
De Stuik Vorstenbosch

stichting pep-projecten 
bernheze: sponsor diner
Restaurant De Waard Heesch

Yoga, klank en adem
Spoor 8, Weijen 77 Nistelrode

kwartjesvolk
CC Nesterlé Nistelrode

zaterdag 22 april

reünie efkes anders
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

jubileumconcert Q-size
Zaal Kerkzicht Loosbroek
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uitslagavond hadee kwis
De Toren Heeswijk-Dinther

open dag en sint 
jorisviering scouting 
mira ceti
Scoutingcentrum Achter de 
Berg Nistelrode

bkk: ontdek museum 
voorlinden
Vertrek: Bernheze
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zondag 23 april

kachelders toertocht
Start: Café De Toren 
Heeswijk-Dinther

open zondag: 
raamdecoratie-
totaalmarkt.nl 
& raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

a capella concert: 
Quatre vin rouge
CC Nesterlé Nistelrode
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vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

themazondag: kruidendag
Verstegen tuinplanten Schaijk
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maandag 24 april

kbo museumfietsdag
Vertrek: CC Nesterlé Nistelrode

dinsdag 25 april

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

concert door het 
van baerle trio
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
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woensdag 26 april

imeet: fietsen versieren
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

film: huisdiergeheimen
CC Nesterlé Nistelrode

donderdag 27 april

koningsdag

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther


