Jaargang 6 • Week 14 • 5 april 2017

FOLDER DEZE WEEK

MARYA SCHOENEN EN
TASSEN UIT NISTELRODE

Wereldwinkel
pag. 9

Zie pagina 14

DUURZAAMHEIDSMARKT
Winnaar
er
Bernhez rs
oncou
Solistenc euken
L
Stij n van

Bernhezer
Solistenconcours
Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Mooi & aan het werk
pag. 26

Zie pagina 31

Zie pagina 12

Zie pagina 19

Mooi & in de streek
pag. 10

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
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www.tandartsheeswijk.nl

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

rolluiken zonwering
kunststofkozijnen
2e paasdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl
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Heerkens groenten en fruit | Waardsestraat 15 | 5388 PP Nistelrode| www.heerkensagf.nl

De afgelopen weken hadden
wij het genoegen om op diverse
prachtige locaties de nieuwste
kazen uit te proberen. Zoals
bij de Metaal Kathedraal in
Utrecht waar onze leverancier
2 speciale dagen had georganiseerd met het oog op het
voorjaar en natuurlijk ook de Paasdagen. “Men neme een
oude historische locatie, veel pallets, wat spuitbussen en
steigerhouten planken en zo maak je een coole beurs met
mooie kazen voor je klanten. Een mooie mix van wat er
op dit moment allemaal
te verkrijgen is voor de
Kaasspeciaalzaken. Onze
‘eigen Johan’, sinds
kort vertegenwoordiger
bij onze leverancier,
geeft ons een ‘culinaire
rondleiding’. En hoewel
we natuurlijk al heel
veel kaasjes kennen, zijn
we toch elke keer weer
verrast wat er voor nieuwe kaasjes op de markt komen. Veel
biologische kazen en ook schapenkazen zijn hot! Verder een
mooie mix van witte, rode en blauw-ader kazen. Natuurlijk
is er een prominente plek voor de lekkerste jonge kaas van
Nederland - SmaaQ Mild -! De kruidenkazen van Klaver zijn
ongekend populair en de Boerenkazen wachten met smart
op de bekendmaking van de winnaar, want welke boer
ontvangt voor zijn kaas de titel ‘Bekroonde Boerenkaas’? De
uitslag volgt zeer binnenkort. Na een middagje rondlopen
en heerlijk proeven moeten we toch een beslissing nemen!
Wat kopen we in voor Bon Fromage Oss en welke lekkere
kaasjes belanden in de winkel in Heesch?
Gelukkig hebben we een keuze kunnen maken en met
een voldaan gevoel keren we weer huiswaarts. Vol nieuwe
verhalen over lekkere kazen die we ook graag aan u
gaan overbrengen in onze winkels. Bent u nieuwsgierig
geworden; deze week bevat ‘onze vracht’ de producten die
we besteld en geproefd hebben op de Beurs...

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

vOOrjaarsbeUrs
in de meTaal
KaThedraal

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

Tot slot nog een kleine UITtip: aanstaande zondag 9 april
zijn we in Heesch geopend tijdens het LentePodium... van
harte welkom..
Met vriendelijke groet,
Bon Fromage Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

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

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

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

delen van jezelf, die overdag
meestal ‘onder water’ blijven.
Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-.
Zaterdag 15 april, dag met Familieopstellingen door Juno Welter.
Kosten € 90,- voor het inbrengen
van een hulpvraag, € 25,- voor
een representant. Een representant is een persoon, die voor de
tijd dat de opstelling duurt, in de
schoenen gaat staan van bijvoorbeeld een moeder of grootvader
van de persoon, die de opstelling
heeft aangevraagd. Van 10.00 tot

Ze zijn er weer... de eerste verse
Hollandse aardbeien, asperges
en diverse streekproducten
Susanne van Doorn

17.30 uur. Info en aanmelden bij
Margareth Bloemen
06-82350099 of mail
margarethbloemen@home.nl.

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

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.
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op de bres voor Buro lima
Donderdag 11 mei Crazy Bingoavond

Column hieke stek

gemeentedichter

Als ik ’s morgens een kopje thee zet, zie ik een zin op het labeltje
van het Pickwickzakje staan die mij altijd aan het denken zet.
Ik dacht: dat is een mooie inspirerende bron voor mij, als nieuwe
gemeentedichter! Dus heb ik de labeltjes gefotografeerd en
ga daarbij mijn gedachtespinsels schrijven. Ik hoop dat je mijn
pennenvruchten met veel plezier leest en wellicht inspireert
het je ook om over het labeltje na te denken. Voor de lezers
die iets met mij willen delen, heb ik een speciaal e-mailadres
aangemaakt: dichtervanbernheze@gmail.com. Zo kunnen we
elkaar lezen.

Als ik een man zou zijn
Ik zou genieten van ‘het’ doen
zoals ‘t natuurlijk hoort bij heren
op de wc of wild in het groen
frank en vrij, staand urineren.
Ik zou een stoere motor kopen
u vindt mij misschien een rare
en direct naar een dealer lopen
voor ‘n Harley, zo’n hele zware.

Chris en Marcel hopen dat de bingokaarten over de toonbank vliegen

VORSTENBOSCH - Op donderdag 11 mei is café de Schaapkooi het decor van de eerste Crazy
Bingoavond die geheel in het teken staat van Buro Lima in Heeswijk-Dinther. Er worden dit jaar diverse
activiteiten voor deze stichting georganiseerd. Buro Lima houdt zich bezig met pedagogische begeleiding en ondersteuning.
In het najaar wordt de actie afgesloten met een Buro Lima Live
Event. Maar eerst dus de bingoavond op donderdag 11 mei
waarbij veel ‘crazy’ prijzen te
winnen zijn.
Op deze avond kan je namelijk
naast de normale bingoprijzen
extra prijzen winnen als je bijvoorbeeld naast de bingowinnaar zit. Bij een andere ronde is
het zelfs mogelijk dat een hele
tafel in de prijzen valt! De avond
wordt gepresenteerd door Mar-

cel Dominicus en Chris van de
Ven, die ook de avond organiseert.
Op de website
www.bvvorstenbosch.nl lees je
meer over de initiator, de sponsoren, het goede doel en de activiteiten die dit jaar plaatsvinden.
De toegangskaarten kosten
€ 10,- en worden omgewisseld
voor een bingoboekje.
Op de avond zelf zijn extra kaarten te koop voor € 7,50.

Ik zou, zo het bij mijn ego past
in ‘n net iets te grote auto rijden
en met maatpakken in mijn kast
de vrouwen charmant verleiden.
Ik zou vrij nemen van de zaak
om mij kostelijk te amuseren
één dag was helaas de afspraak
te kort om van alles te profiteren.

Voorverkoop adressen:
Paperpoint Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Loosbroek en
Vorstenbosch
Dio Nistelrode
Cafetaria de Schaapskooi
Vorstenbosch.
Tijdens de bingoavond hebben
we ook nog een leuke koopjesstand met enkele leuke aanbiedingen ten behoeve van Buro
Lima. Meer informatie over het
goede doel: www.burolima.nl.

Scouting Heesch viert 70-jarig
bestaan met gezamenlijk kamp
HEESCH - Scouting Heesch bestaat dit jaar 70 jaar! Net als met voorgaande jubilea wordt dit ook nu
weer gevierd met alle leden, door op één locatie gezamenlijk op kamp te gaan. Dit wordt een week vol
gezelligheid en avontuur voor iedereen, van de allerjongste Welpen (zes jaar) tot de leden van ’t Oude
Bos (23+). Het thema en de locatie blijven nog even geheim, maar één ding is zeker; het zal enorm gezellig worden gedurende de eerste week van de basisschoolvakantie.
Tijdens het kamp vinden tal van
activiteiten plaats, zoals sportieve en creatieve spellen, koken,
knutselen, hutten en keukens
bouwen, tochten en nog veel
meer. Natuurlijk wordt het programma per groep aangepast
aan de leeftijd en interesses van

Gemeentedichter van Bernheze
Hieke Stek

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.
Kom
gerust
langs!

bUiten actief ziJn
staat Voor alle
groepen centraal
de jeugd. Ook de accommodatie
en de duur van het kamp hangt
af van de leeftijdsgroep, variërend van vijf tot tien dagen en
van overnachtingen in tenten tot
het overnachten in gebouwen.
Buiten actief zijn staat voor alle
groepen centraal. Dit jaar dus
niet alleen met de eigen speltak, maar ook tijdens gezamenlijke activiteiten met de gehele
vereniging. Zoals het er nu naar
uit ziet, gaat er een grote groep

jeugdleden, stafleden en overige
vrijwilligers mee. Dit belooft veel
goeds!
Mocht je nieuwsgierig zijn of dit
ook wat voor jou is? Kom dan
eens kijken bij Scouting Heesch!

Misschien vind je scouting wel
zo leuk dat je meteen mee kan
op dit te gekke zomerkamp, dat
je eigenlijk niet mag missen!
Kijk voor meer informatie op
www.scoutingheesch.nl voor het
contactformulier.

Grunsven
& Haerkens
Van Van
Grunsven
& Haerkens
Hoofdstraat
100 A, 5473 AT Heeswijk
- Dinther
Hoofdstraat 100a, 5473
at Heeswijk-Dinther,
0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Julianastraat 12, T5258
NB
Middelrode,
073-7820167
0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
Heilig Hartplein 6a,T5275
Dungen,
073-7820106
073 -BM
782Den
01 67
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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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.
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eerste ledenvergadering Hooikoorts, wat nu?
Samen Sterk Hdl

Samen Sterk

voor welzijn en zorg in HDL

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Samen Sterk HDL is afgelopen
jaar opgericht om te bevorderen dat burgers zich met elkaar inspannen voor de zelfredzaamheid en het welzijn van inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Alle inwoners van Heeswijk-Dinther en
Loosbroek zijn automatisch lid van de vereniging. Als je je verbonden weet met vrijwillige activiteiten in Heeswijk-Dinther en Loosbroek, nodigen wij je van harte uit deel te nemen aan de ledenvergadering op donderdag 13 april.
De heer J. Glastra van Loon,
wethouder Wmo en Volksgezondheid van Bernheze, verzorgt een inleiding over de betekenis van participatie. De heren
J. Neijs (voormalig voorzitter
Kerncommissie Loosbroek) en
A. Verhaak (bestuur Actief Burgerschap) lichten de bedoeling
van Samen Sterk HDL toe. Het
bestuur bespreekt met de leden
of zij instemmen met de plannen
voor het komende jaar.
De vergadering zal plaatsvinden
in een ontspannen sfeer, met tijd
voor onderlinge gedachtewis-

seling onder het genot van een
kop koffie of een drankje.
De agenda en de stukken van de
vergadering, zoals het jaarplan
en de begroting voor 2017 zijn
in te zien en te downloaden via
www.samensterkhdl.nl en
www.loosbroek.nu.
De
ledenvergadering
vindt
plaats op donderdag 13 april
om 19.30 uur in de KBO-ruimte
in Heeswijk, Zijlstaat 1 te Heeswijk-Dinther. Toegang via de
zij-ingang van Gymnasium Bernrode.
Je bent van harte welkom.

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
Mam,

j Thea
Als je toch bi
nt voor je
en Eline be
, breng voor
behandeling
Pupa Vamp
ons dan de
scara mee
Extreme ma
js van 1
2 voor de pri
Koosje
XXX Suus en

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

BERNHEZE – Iedereen wordt vrolijk van de lente. Nou ja, bijna iedereen. Want net als de zon lekker begint te schijnen en we massaal
naar buiten trekken, steekt bij jou de hooikoorts de kop weer op.
Prikkelende pollen van bomen,
planten en grassen bezorgen je
letterlijk de lentekriebels. En jou
niet alleen: vijftien tot twintig procent van de Nederlanders heeft
last van een pollenallergie. Jammer genoeg is hooikoorts (nog)
niet te genezen. Gelukkig zijn de
klachten wel te verlichten. En als
je er op tijd bij bent, zijn ze zelfs te
voorkomen. Dat is goed nieuws,
want de lente is te leuk om door
te brengen met loopneuzen, niesbuien, jeuk en rode ogen. Hallo
lente, dag hooikoorts!
Tips
Hooikoorts kan erg vervelend
zijn. Daarom een aantal nuttige
tips om hooikoortsaanvallen te
verminderen en te voorkomen!
Welke pollen?
Houd het weer en de dagelijkse hooikoortsverwachting in de
gaten. Bij zonnig, droog weer
staan meer planten en bomen in
bloei en is de hoeveelheid stuifmeel in de lucht erg groot. Tijdens een flinke regenbui neemt
de hoeveelheid stuifmeel sterk
af: de lucht wordt als het ware
schoongespoeld!
Zonnebril
Een zonnebril beschermt je
ogen tegen het binnendringen
van pollen. Draag het liefst een
zonnebril die goed om de ogen
heen sluit. Gebruik ook vaseline
rond de ogen om nog beter beschermd te zijn tegen de directe
prikkeling van pollen. Vermijd
dat pollen via je handen in de
ogen terecht komen door ze regelmatig te wassen.
Slaapkamer
Probeer je slaapkamer zoveel
mogelijk pollenvrij te houden
door de volgende maatregelen
te nemen:

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

Soprano Ice

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

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

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

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

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

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

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

- Was en borstel je haar regelmatig, vooral voor het slapengaan.
- Als je in aanraking bent geweest met pollen, doe dan je
kleren gelijk in de was.

- Neem voor het slapen een
douche.
- Probeer je slaapkamer pollenvrij te houden door regelmatig
te stofzuigen, ramen selectief
te openen (waar geen wind
op staat) en beddengoed regelmatig te wassen.
Ramen dicht
Het beste is om de ramen in het
hooikoortsseizoen dicht te houden. Wil je toch wat frisse lucht
in huis, zet dan de ramen open
waar geen wind op staat, of zet
er antipollen horren voor. Doe dit
voornamelijk ’s ochtends vroeg
of ’s avonds laat, dan is de pollenconcentratie het laagst. Ook
na een regenbui zijn veel pollen
uit de lucht gespoeld. Let ook op
in de auto: via open ramen en
ventilatiesystemen kunnen pollen gemakkelijk binnenkomen.
Jeukende ogen
Een veelvoorkomende hooikoortsklacht is jeukende ogen.
Probeer de jeuk niet tegen te
gaan door te wrijven. Pollen
aan je handen kunnen zo in je
ogen terecht komen. Bovendien
kan dit irritaties en ontstekingen
veroorzaken. Leg een nat washandje op je ogen om de jeuk of
irritatie tegen te gaan of gebruik
oogdruppels.
Andere prikkelende stoffen
Probeer contact met stoffen
zoals tabaksrook, verf en huisstof te vermijden. Ook chloor,
ammoniak, parfum, haarlak,
uitlaatgassen en sterk geurende planten of bloemen kunnen
hooikoortsklachten verergeren.
Tuininrichting
Probeer je tuininrichting af te
stemmen op de pollen waar jij
allergisch voor bent. Plant bijvoorbeeld geen berk als je weet
dat je voor de pollen van deze
boom allergisch bent. Wanneer
je bekend bent met de pollen
waarvoor je allergisch bent, probeer deze dan te vermijden.
Bron: www.hooikoorts.com

Last van
hooikoorts?

Al eens aan een
voetreflexmassage gedacht.
Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther
info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl
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Sylk voor huidverbetering, wellness,
massage, beauty en shopping
‘Het wordt alleen maar leuker’
HEESWIJK-DINTHER – Ze groeiden uit hun ‘jasje’ en wilden heel graag het aanbod uitbreiden. Beide wensen komen uit want na jarenlang een schoonheidssalon aan huis te
hebben gerund, openden schoonheidsspecialiste Sylvia en haar partner Willeke Kuijpers afgelopen weekend vol trots de deuren van Sylk ‘Praktijk voor de Huid’, in het centrum
aan de Raadhuisplaza 12. Iedereen is er op afspraak welkom voor huidverbetering, wellness, massage en beauty en er is een winkel met verzorgende producten, voedingssupplementen, een sieradenlijn en exclusieve haaraccessoires.

Sylvia

De officiële opening van de nieuwe zaak 

Na het behalen van haar papieren opende Sylvia Kuijpers
in 2008 schoonheidssalon Sylk.
Een praktijk voor de huid gevestigd aan huis waar zij met veel
plezier in de loop der jaren een
vaste klantenkring opbouwde.
Dat deed ze niet alleen want in
deze werd en wordt zij bijgestaan door haar partner Willeke
die zich na scholing toelegde op
massage en visagie. “We hebben
beiden onze eigen vaardigheden
die aansluiten en samenkomen in
waar Sylk voor staat; huidverbetering, wellness, massage, beauty

Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Ad Ploegmakers

en shopping”, vertelt Sylvia enthousiast.
Omdat Sylk ‘te professioneel is
voor een salon aan huis’, zoals
Sylvia resoluut meldt en zij hun

We hebben
veel zin in deze
nieuwe uitdaging
aanbod graag wilden uitbreiden,
waren de dames al enige tijd op
zoek naar een geschikte locatie.

Die is gevonden in het centrum.
Afgelopen weekend openden zij
vol trots de deur. Twee professioneel ingerichte behandelruimtes
en een winkel. Naast huidverzorgingsproducten voor gezicht en
lichaam, zijn er organische (van
planten gemaakte) producten,
voedingssupplementen,
maar
ook een hippe sieradenlijn en exclusieve haarbanden.
De winkel is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag en
wordt gerund door Willeke,
die ook hierin jarenlange ervaring heeft. De (gespecialiseerde)

schoonheidsbehandelingen komen,
na afspraak, op
conto van Sylvia en Willeke
blijft ook haar
specialisaties op
afspraak doen.
Er is een drietal
vakkundige dames
aangenomen om hen
bij te staan in alles. Als
extraatje voor trouwe klanten
lanceren de dames een abonnement op massages en gezichtsbehandelingen. “In beide gevallen geldt dat indien mensen acht
behandelingen afnemen in een
tijdsduur van twee jaar zij uiteindelijk een bonus krijgen”, legt
Sylvia uit.
Ook na al die jaren hebben Willeke en Sylvia nog veel plezier
in hun vak. “Het contact met
mensen is leuk en soms heel intens. Verder kunnen we door
onze specialisaties vaak ook echt

bij ons begint pasen
…met de geur van Paasbrood.

Om alvast voor te proeven bakken we kleine paasbroden.
Rijk gevuld met rozijnen, zuiver amandelspijs, tropische vruchtjes
en stukjes noot. Bovenop ’n knapperig laagje van gesuikerde amandelen.
In ons paasbrood alleen maar pure ingrediënten. En dat proef je.
Voor alle genieters!
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

e bakkers

tips van d

van
Bij aankoop

iets betekenen. Dat
maakt wat we doen
heel mooi”, aldus
Sylvia. Dan: “We
hebben veel zin
in deze nieuwe uitdaging.”
Lachend: “Het
wordt alleen maar
leuker.”

Sylk Praktijk voor de Huid
Raadhuisplaza 12
5473 CX Heeswijk-Dinther
0413-293913
06-27515641
info@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nl

dit weekend…
Paasbrood
kleinam
300 gr

4,

50

2 broden:

aver 1,92
VolkorentHs
croissan
2 stuks

1,

50

geldig t/m 12-4-2017
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BernhezeFAMiLieBeriChten

Dankbetuiging

the passion: Het bijzondere verhaal
van Jezus met Bn’ers
BERNHEZE/LEEUWARDEN - De zevende editie van The Passion vindt dit jaar plaats in Leeuwarden.
De stad zal op donderdag 13 april het decor vormen voor de eigentijdse muzikale vertelling van het
paasverhaal. Een verhaal bepalend voor het christelijk geloof en een verhaal over verraad en opoffering,
radeloosheid en hoop, haat en liefde, eenzaamheid en verbinding. Een verhaal waar iedereen zich in
kan herkennen.

Een uniek en liefdevol
mens is van ons heengegaan,
wat zullen we haar missen...
Uw bezoek, troostende woorden, de arm om ons heen,
lieve kaarten, mooie bloemen en uw massale aanwezigheid
tijdens het afscheid van mijn vrouw, ons mam en lieve oma

Bets Heerkens-van der Heijden
Heeft ons ontzettend veel steun en troost gegeven.
Wij willen u allen hiervoor hartelijk danken.
Harrie Heerkens en familie
Nistelrode

Dit verhaal moet ook verteld
blijven worden in de parochie De
Goede Herder in de dorpen Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel en Vorstenbosch. Dat gebeurt in de zes kerken zowel in
de Goede Week als met Pasen.
De parochie viert graag met jou
alle kernmomenten: de intocht
in Jeruzalem op Palmzondag,
het Laatste Avondmaal en de
instelling van de Eucharistie op
Witte Donderdag, het sterven

op Goede Vrijdag, de grafrust op
Stille Zaterdag en de verrijzenis
op Paasmorgen.
Ook dit jaar biedt zij in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB)
een busreis naar The Passion
aan, dit keer voor € 29,- per
persoon. Voor meer informatie
over deze busreis kun je terecht
bij de pastoraal werkster van de
parochie De Goede Herder, Annemie Bergsma

bergsma@petrusemmausparochie.nl

of 0412-451215.
Voor aanmelding kun je rechtstreeks contact opnemen met
VNB via 073-6818111 of kijk
op www.vnb.nl (reisnummer
NL1703).

Communie nistelrode

PAROCHIENIEUWS
abdij van Berne heeft
eigen passion
HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar vindt The Passion niet alleen in Leeuwarden plaats, ook de Abdij van Berne heeft een eigen Passion. Het
Tilburgse koor Katharsis zal, samen met gastzangers, op zondag 9
april een eigentijdse Passion uitvoeren.
Het is een compositie geworden
met de intensiteit van de bekende Matthäuspassion van Bach,
de eigentijdse sound van The
Passion en de diepgang en reflectie zoals Katharsis ook in eerdere projecten liet zien en horen.

DÉ PASSIE VAN 2017
VIERING DOOR PROJECTKOOR KATHARSIS
O.L.V. MARTIN HOONDERT

MET MUZIEK VAN STIJN VAN DER LOO EN TEKSTEN VAN O.A. HUUB
OOSTERHUIS, LIESBETH JANSEN, LUCAS, JOHANNES EN MATTHEUS

ZONDAG 9 APRIL
15.30U OPSTANDINGSKERK, PROF. COBBENHAGENLAAN 8, TILBURG
19.30U ABDIJ VAN BERNE, ABDIJSTRAAT 49, HEESWIJK

Een nieuwe
compositie in het
Nederlands
Het koor Katharsis heeft met financiële hulp van velen de middelen bijeengebracht om een eigen Passie te laten componeren.
Het muziekstuk is opgebouwd
als een oratorium, in zes delen. Deze nieuwe compositie is
geheel in het Nederlands en is
op muziek gezet door Stijn van
der Loo. Van der Loo, bekend
van onder andere het lied ‘Ken
je mij’, uitgevoerd door Trijntje
Oosterhuis en onlangs ook door
Brace in ‘the Voice of Holland’,

heeft een geheel eigen stijl van
componeren; een mix van pop
en klassiek. Het passie-oratorium is aangekleed met teksten
en beeldmateriaal en zo tot een
viering geworden, gemaakt door
de TeXtgroep van Katharsis.
Het koor Katharsis, bestaande uit
mensen tussen de 25 en 45 jaar,
heeft zich voor de gelegenheid
uitgebreid met een groot aantal
gastzangers en gastmuzikanten.
De uitvoering vindt plaats om
19.30 uur in de Abdij van Berne
en de toegang is gratis.

NISTELRODE - Op zondag 2 april ontvingen 24 kinderen in Nistelrode hun eerste Heilige Communie. Het
was een mooie, feestelijke viering. Dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft, in het bijzonder een
woord van dank aan pastoor Ouwens. Ook een woord van dank aan familie Hanegraaf voor de mooie
ballonversiering buiten de kerk.

St. Barbara Gilde dinther naar de
Heilige augustinus parochie
MIDDELRODE/HEESWIJK-DINTHER - Vroeg in de ochtend was het verzamelen geblazen voor de drie Gilden uit de H. Augustinus Parochie. Na jaren van voorbereiding en veel vergaderen was het dan zo ver, van
vier naar één parochie. In Middelrode was namelijk de eerste Heilige Mis die gezamenlijk werd gevierd in
het kader van de Heilige Augustinus Parochie in de R.K. Kerk Allerheiligst Sacrament Middelrode.
Het St. Joris Gilde Berlicum, het
Willebrordus Gilde Heeswijk en
het St. Barbara Gilde Dinther
waren erbij om deze plechtigheid op te luisteren, in vol ornaat
en gemengd als gezelschap.
Het welkomstwoord was van
Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Voorganger was
Pastor Joost Jansen o.praem.,
geassisteerd door pastor Frank
van Roermond, Lonneke van
Vesseun en Yvonne Verhoeven.
De Heilige Mis werd opgeluisterd door het gemengd koor van
Berlicum. Een van de hoogtepunten was het ontsteken van
de Heilige Augustinuskaarsen,
voor iedere oud-parochie één.
Na de Heilige Mis, die druk werd
bezocht door de oud-parochies
van Berlicum, Middelrode, Heeswijk, Dinther en Loosbroek, volgde op het terrein voor de Kerk
een vendelhulde in de vorm van
de eed van trouw. Deze laatst-

genoemde ‘oud’ parochies zijn
dan nu verenigd in één parochie,
parochie Heilige Augustinus.
Aansluitend
werd
genoten
van koffie en thee in gemeenschapshuis ‘De Moerkoal’.
Het nieuwe logo van de kersverse parochie is een hart met de
linkse helft in rood en de rechtse
helft in blauw, een open driehoek
die naar midden boven van het

hart wijst, symboliseert de A van
Augustinus, een mooi, duidelijk
en herkenbaar logo. Tegelijkertijd mag je de vorm van deze A
zien als een open boek dat zo is
neergezet om de geletterdheid
en het rationele denkvermogen
van Augustinus te verbeelden.
St. Barbaragilde Dinther wenst
het pastoresteam de wijsheid
van Augustinus en daarmede
een goede samenwerking.
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Stamppot en schietproef bij
vierde editie HaDeeKwis
HEESWIJK-DINTHER - Bij de vierde editie van de HaDeeKwis werden de deelnemers getrakteerd op de
meest bizarre en bijzondere vragen. De meest verwachte vraag over een afwijkend kleur shirt, schoen
of een ander voorwerp bij het ophalen van de kwisboeken bleef uit.

Aanbiedingen
geldig
vanvan
186t/m
2014
Aanbiedingen
geldig
t/m24
12juli
april
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

De geheime proef 

Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

Inleveren van het kwisboek

Bij het ophalen van de kwisboeken stonden deelnemers als
paparazzi klaar om alles op beeld
vast te leggen.
‘Er komt vast wel weer een vraag
over wie van de organisatoren
een ander kleur T-shirt draagt of
aparte kleur schoenen’, zullen de
meesten gedacht hebben. Een
soortgelijke vraag werd de vorige edities namelijk ook gesteld.
De organisatoren droegen zonnebrillen, hoeden en vertoonden vreemd gedrag door steeds
van plaats te wisselen, maar een
vraag over het ophalen van de
boekjes werd niet gesteld.
Aan de HaDeeKwis deden afgelopen vrijdag 93 teams mee, die
tussen 18.00 en 0.00 uur bezig

waren met het beantwoorden
van de meest uiteenlopende
vragen. Daarnaast stuurde het
quizboek de deelnemers naar
alle uithoeken van het dorp om
naar antwoorden te zoeken.
Van de Kilsdonkse Molen naar
de Kersouwe, waar sommige
deelnemers zelfs zo ondeugend
waren geweest om over het hek
te klimmen. Bij schietvereniging
Hedilo was het schieten geblazen. De leider van ieder team
kreeg enkele pogingen om te
schieten, waarmee belangrijke
punten konden worden verdiend. Volgens de begeleiders
van Hedilo zijn de vrouwen de
winnaar van de avond, want zij
schoten een stuk beter dan de

mannen.

De schietproef

De geheime proef stond in het
teken van bekende tunes van
radio, tv, films, reclames en series. In de zaal van café De Toren
werden 25 geluiden ten gehore
bracht waarvan de deelnemers
op moesten schrijven waar het
geluid bekend van is.
Een pittige proef waarbij velen
met de handen in het haar zaten.
Soms was de frustratie van hun
gezicht af te lezen. ‘Waar ken ik
deze tune van?!’
Later op de avond waren de
deelnemers opnieuw welkom in
De Toren om hun eigen gemaakte stamppot te serveren aan vijf
koks. De 93 gerechten - elk team
had deze opdracht uitgevoerd werden allemaal geproefd en
lang niet alle maaltijden waren
even goed. “Hier zit veel sambal bij!”, riep een van de chefs.
Een hap van een andere maaltijd werd door een van de koks
spontaan uitgespuwd. Niet al te
best dus. Maar gelukkig werd er
ook veel lekkers geserveerd.
Opmerkelijk aan het deelnemersveld van de HaDeeKwis was een
team uit Gilze, vlakbij Breda. Het
team beschikte niet over een fiets
om rond te toeren door het dorp
en erger nog: het team wist bijna
niets over Heeswijk-Dinther. Gaat
het team toch voor de eerste
prijs? Nee, hoor. “We doen mee
om de sfeer te proeven zodat
we ook in Gilze een mooie quiz
kunnen organiseren”, spraken de
deelnemers enthousiast. Weinig
vragen hebben ze kunnen beantwoorden, maar het team had zeker plezier. En daar draait het om
bij de HaDeeKwis.
De uitslag van de HaDeeKwis is
op zaterdag 22 april in De Toren
met livemuziek van RUM.

De jury, v.l.n.r.: Gerrit, Arian, Job en Eltjo

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

EXTRA*
KORTING

KOOLRABI per stuk € 0.75
NICOLA AARDAPPELS

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

(nieuwe oogst) per kilo € 0.98

STROGANOFFSAUS 250 gram € 1.50
Verse Hollandse asperges
Geschild/ongeschild
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Paasbrood
met zuiver amandelspijs
Nu

5,95

Desem Kaas/
Desem kaas & kruiden

Monchoutaart
kersen
6-8 personen. Nu

9,95

nu voor

1, 50

Krokante biscuitbodem gevuld met
monchou, slagroom en zoete kersen

Van Mook

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

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Voorgebakken
hamburgers
per stuk

€ 0,75

Schnitzel
variatie
100 gr.

€ 1,20

Eigen gemaakte
huzarensalade
100 gr.

€ 0,75

Snijworst
100 gr.

€ 1,40

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO Bernheze
Rondvaart op de
Biesbosch met
KBO Heesch
HEESCH - In 2016 had KBO
Heesch een boottocht op de Linge op het programma staan. Dat
was een geweldig succes.

Vrienden van harmonie Sint
Servaes ontvangen pluim

Op 12 april kun je je in CC De
Pas vanaf 13.00 tot 15.00 uur
inschrijven.
Inlichtingen bij Adri van Osch,
06-13095412 of
gavanosch@home.nl.

Maria winnaar
vrijdagbridge

Daarom wil zij weer een boottocht organiseren maar nu in een
ander gedeelte van ons mooie
land. Het is begin lente en de natuur is op zijn mooist! Een boottocht op de Maas is een echte belevenis met leuke dorpjes aan de
dijk en zicht op de uiterwaarden.
Vanaf Heusden wordt er vertrokken en de tocht gaat langs Wijk
en Aalburg naar Werkendam en
dan de Biesbosch in, die in bloei
staat. De tocht duurt 6,5 uur en
is inclusief een goed verzorgde
lunch aan boord.
Deze mooie tocht gaat plaatsvinden op 26 mei waar om 9.30
uur vanaf de kerk in Heesch vertrokken wordt naar Heusden met
eigen vervoer. De afvaart is om
10.30 uur en rond 16.30 uur zal
de boot weer aanmeren in Heusden. De consumpties aan boord
zijn voor eigen rekening.
Na de boottocht kun je nog op
eigen gelegenheid het prachtige
stadje Heusden bezoeken.
Voor deze tocht wordt het hele
schip gehuurd, zodat je steeds met
je eigen groep bent. Bij een deelname van 60 personen bedragen
de kosten voor deze mooie reis
€ 37,- per persoon. Is de groep
kleiner, bijvoorbeeld 30 personen, dan zijn de kosten echter
meer; € 53,50 per persoon. In
deze kosten is het vervoer inbegrepen. Hopelijk is er veel animo
en wordt de groep groot!

NISTELRODE - Maria Pittens
heeft de negende ladder-competitie gewonnen van de vrijdagmiddag KBO-bridge inloop.
Ze werd verrast met een mooi
boeket. Met een gemiddelde van
59.81% bleef ze Anneke van
Grunsven voor die 59.01 scoorde. Bob Janssen werd derde met
57.56%. Er was ook een attentie
voor diegene die de 50.00% het
dichtst benaderde; Lien van de
Akker kwam daar met 49.65%
het dichtst bij.
Ook de laagste score werd beloond. Men moet tenminste acht
van de twaalf keer meegespeeld
hebben om aan deze competitie
mee te kunnen doen. De acht
beste scores blijven staan en daar
wordt het gemiddelde van berekend.
Wil je meer weten over deze inloopmiddag dan kun je contact
opnemen met Willy Muytjens,
0412-613417.

Grote Oranjebridgedrive
HEESWIJK-DINTHER - Ter ere van Koningsdag wordt er weer een
Oranjebridgedrive in CC Servaes georganiseerd en wel op zaterdag
29 april. De zaal is open om 12.30 uur en het bridgen gaat beginnen
om 13.00 uur.
Inschrijven doe je door vóór
22 april € 17,50 per paar over
te maken naar Rabobank rekeningnummer NL 83 RABO
011.16.29.071 ten name van
CC Servaes. Hierbij vermeld je
de namen van het bridgepaar en
je eigen telefoonnummer.
Voor meer informatie kijk op
www.ccservaes.nl of bel met
Elrie; 06-18695197.

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

V.l.n.r: Piet van de Ven (secretaris), Gerard Barten (voorzitter) en Jan van Gerwen (penningmeester)

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens een goedbezochte jaarvergadering van harmonie Sint Servaes op donderdag 30 maart werd de Pluim van de vereniging toegekend aan het bestuur van de Vrienden van
Harmonie Sint Servaes uit Dinther. Jan van Gerwen, Piet van de Ven en Gerard Barten zetten zich al
jarenlang in om de vereniging met financiële middelen te ondersteunen middels een Vriendenkring, die
de Dintherse muziekvereniging een warm hart toedraagt.
De Pluim is een erkenning voor
jarenlange verdiensten voor de
vereniging en wordt door het
bestuur toegekend op basis van
door leden aangereikte nominaties. Bij de bekendmaking van
de Pluim viel de drie bestuurders
een staande ovatie ten deel.
“Met jullie doorzettingsvermogen en jullie niet aflatende inzet
om mensen te enthousiasmeren
om Vriend te worden, leveren
jullie een zeer belangrijke bijdrage aan onze vereniging”, roemde voorzitter Lambert van der
Ven de drie kanjers deze avond.
“Zo heeft de Vriendenkring in
de afgelopen decennia op belangrijke wijze de vereniging ondersteund met diverse muziek-

instrumenten zoals onlangs nog
de fagot, het buisklokkenspel en
een serie trompetten, uniformen
en niet te vergeten de jaarlijkse
bijdrage aan de jeugdopleiding.”

ring voor menselijke betrokkenheid in de gemeenschap. Hulde!
Ook vriend worden?
Met een jaarlijkse storting van
€ 45,- ondersteun je het cultu-

Het werk, dat veelal achter de schermen
gebeurt, kreeg met de uitreiking van de pluim
een meer dan verdiende waardering
Na afloop van de jaarvergadering werden vele persoonlijke
felicitaties en bedankjes aan de
drie Vriendenbestuurders overgebracht. Het werk, dat veelal achter de schermen gebeurt, kreeg
met de uitreiking van de Pluim
een meer dan verdiende waarde-

reel en muzikaal erfgoed van
Dinther.
Meer informatie?
Neem contact op met
secretaris@st-servaes.nl
of spreek gewoon één van de
bestuursleden van de Vrienden
aan.

Baas over eigen sterven
Keuzes ten aanzien van het levenseinde
NISTELRODE - Henk Hendriks van de Nederlandse Vereniging voor
een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) geeft op zaterdag 15 april in de
bibliotheek van Nistelrode een lezing over keuzes ten aanzien van
het levenseinde. De lezing is gratis en duurt van 10.30 tot 12.00 uur.
De lezing is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over
wat wel en wat niet kan op het
gebied van een zelfgekozen le-

tie in de onlangs gehouden landelijke verkiezingen. Ook daar
gaat Henk Hendriks op in.
De Nederlandse Vereniging

Voor iedereen die meer wil weten
over wat wel en niet kan
• Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke kwesties
• Verzorgen van uw personeelsen/of salarisadministratie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van der Wijst Salaris & Advies voor uw onderneming kan betekenen.
Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328 / 06-1088 8567
info@vanderwijst-salarisadvies.nl | www.vanderwijst-salarisadvies.nl

venseinde. Henk Hendriks gaat
in op verschillende begrippen,
zoals het onderscheid tussen
palliatieve sedatie en euthanasie,
en de wettelijke (on)mogelijkheden van euthanasie. Er is ruim
gelegenheid voor het stellen van
vragen. Euthanasie bij voltooid
leven was een belangrijke kwes-

voor een Vrijwillig Levenseinde
(NVVE) is er voor iedereen die
waardig wil sterven. Zij wil een
optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp
krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische
patiënten en ouderen die vinden

dat hun leven voltooid is.
De toegang is gratis maar vooraf graag aanmelden aan de balie
van de bibliotheek Nistelrode. Je
kunt ook even bellen of mailen;
0412-611555 of
contactnistelrode@nobb.nl.
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25-jarig jubileum: feest bij de wereldwinkel Heesch
Iets goeds
doen met
mooie
producten
gerestyled en heeft hierdoor een
professionele uitstraling gekregen. We gaan met de tijd mee en
zijn te vinden op Facebook, we
hebben een website én een digitale nieuwsbrief.
Feest!
Op 12 april is er een feestavond
in CC De Pas om het 25-jarig jubileum te vieren, met een presentatie van het project Madat Nepal en met muziek van het koor
Wereldvrouwen Oss. De winkel is
om 19.00 uur open en de avond
begint om 20.00 uur.

Team Wereldwinkel Heesch

HEESCH - Voorzitter Mia van
den Hurk en secretaris Hilma
Kraan zijn trots op het 25-jarig
bestaan van de Wereldwinkel in
Heesch. Het vuur van idealisme
brandt nog steeds, al is er in de
loop der jaren veel veranderd.
Meerwaarde
Hilma vertelt: “In de wereldwinkel verkopen we producten èn
werken we aan bewustwording.
De producten worden ingekocht
bij goedgekeurde importeurs en
hebben een keurmerk, onder andere het Fair Trade-label. Dit is
herkenbaar en staat garant voor
eerlijke handel, een leefbaar loon,
betere werkomstandigheden met
respect voor mens en milieu en
met kansen voor mensen om zich
te ontwikkelen. Kinderen kunnen naar school, vrouwen krijgen
voorlichting over hygiëne, gezondheid en voeding.” Mia vult
aan: “Als je iets bij de Wereldwinkel koopt, maak je drie mensen
blij: de producent die een eerlijke
prijs krijgt, jezelf als gever omdat
je een mooi cadeau met een verhaal geeft, en de ontvanger omdat het een bijzonder cadeau is
met een meerwaarde.”

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

Het is duidelijk dat zowel Mia
als Hilma nog steeds gedreven
zijn door idealistische motieven.
Hilma: “Al onze vrijwilligers zijn
gemotiveerd en enthousiast om
‘onze’ Wereldwinkel te laten
groeien.”

vooral een mooie en authentieke
cadeauwinkel. We passen ons assortiment aan op nieuwe trends.
Afgelopen zomer is de winkel

‘Onze winkel is nu vooral een mooie
en authentieke cadeauwinkel’

Wereldwinkel Heesch

bestaat 25 jaar!

ACTIES
APRIL

en gebruikt worden. Daarmee is
er al veel bereikt. Geleidelijk aan
zijn wij ons meer gaan richten
op kunstnijverheidsproducten.
Onze winkel is nu

25 % korting op

Week 14

Vazen en schalen

Week 15

Tony Chocolonely

Week 16

Beelden

1 tot en met 8 april
Veranderingen
Mia: “Eind 1991 zijn we met
ondersteuning van Wereldwinkel Oss gestart met een caravan, die één keer per week
op de Misse stond. Vanaf
april 1992 stonden we elke
woensdagmiddag in de entree
van de oude Pas met een stand
om onze producten te verkopen.
In 1994 verhuisden we naar het
Oude Raadhuis en in april 2004
kregen we een prachtige ‘eigen’ ruimte in het vernieuwde
CC De Pas. Hier zijn we beter
zichtbaar geworden en hier
hebben we een professionele
winkel.”

Hilma en Mia

Hilma: “In de afgelopen jaren
zijn de eerlijke handel en Fair Trade steeds meer op de kaart gezet en in 2016 is Bernheze ‘Fair
Trade-gemeente ‘geworden. Dat
wil zeggen dat er steeds meer
Fair Trade producten verkocht

Mia: “Naast huidige en voormalige vrijwilligers en genodigden zijn
ook andere geïnteresseerden van
harte welkom. De avond is gratis,
maar een bijdrage voor het project Madat Nepal wordt gewaardeerd. We vragen mensen wel
om zich vóór 9 april aan te melden via wwheesch@home.nl.”
Voor meer informatie:
www.heesch.wereldwinkel.nl.

9 tot en met 15 april

16 tot en met 22 april

Week 17

23 tot en met 29 april

Kaarten en
postpapier
Voor alle acties
geldt OP= OP.

Wereldwinkel Heesch, De Misse 4, 5384 BZ Heesch, 0412-452191
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9 april: open dag bij los door het Bos in hartje maashorst
Kennismaken & behendigheid tijdens een pauze
NISTELRODE – René en Chantal Timmers van Losdoorhetbos.nl zitten niet stil. Aan de lopende band
bedenken zij de leukste spannende (GPS-)tochten en nieuwe spellen. Complete arrangementen voor
jouw vriendengroep, familiedag of de ultieme teambuildingactiviteit voor jouw bedrijf. Opgegroeid in
hartje Maashorst weet René de mooiste verhalen en plekjes van het Maashorstgebied te vertalen naar
interessante activiteiten.
Opgegroeid in de bossen van
de Maashorst wist René al van
kleins af aan: ‘als ik groot ben

gegroeid tot wat het nu is; één
van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van

in Nistelrode. Tijdens deze open
dag kan kennis worden gemaakt
met de tocht ‘Goud in De Maas-

René Timmers: ‘Los door het Bos kan je in feite zien als
de grootste ‘escape into nature’. Kom op zondag 9 april
maar kijken of dit echt zo is… Tot dan!’
wil ik ‘iets’ in deze natuur en omgeving gaan doen’. Eind 2006 is
hij samen met zijn vrouw op het
idee gekomen om GPS- en andere tochten uit te zetten. Ruim
tien jaar later is dit idee dus uit-

daguitstapjes in Noord-Brabant.
Helemaal hot en intussen uitgewerkt tot het ultieme avontuur.
Op zondag 9 april is iedereen
van harte welkom tussen 11.00
en 16.00 uur op de Palmenweg 5

horst’, waarmee je met een GPS
in het bos op zoek gaat naar verloren herinneringen van voormalige bewoners van De Maashorst.
Daarnaast kunnen de bezoe-

kers het ‘WC-pot darts’ oefenen
waarbij drie wc-borstels in de
wc-pot gemikt dienen te worden. Helemaal spannend zijn de
metaaldetectoren waarmee het
spel ‘Op jacht naar goud’ gespeeld wordt. Tijdens deze open
dag mag iedereen oefenen op
locatie. Natuurlijk legt René ook
graag alle andere tochten en
spellen uit en ten slotte is er koffie, thee en - voor de kinderen ranja te krijgen.
Kortom; een gezellige dag vol
inspiratie voor gezins-, bedrijfs-,
vrienden- en familie-uitjes voor

de komende lente- en zomermaanden.
‘Escape into nature’ is de nieuwste tocht waarbij vier grote criminelen in de bossen van de Maashorst proberen te ontsnappen.
De boswachters, politie en het
leger worden ingeschakeld om
de strijd tegen drugs, wapens en
geld aan te gaan.
LOS DOOR HET BOS
Palmenweg 5
5388 SG - 06-22509314
info@losdoorhetbos.nl
www.losdoorhetbos.nl

Brabantse boswachters van Staatsbosbeheer gaan bloggen
BRABANT - Op hun nieuwe
webblog houden de boswachters van Noord-Brabant je op de
hoogte van hun dagelijks werk.

werk van de boswachter eigenlijk
uit, welke bijzondere momenten
maken zij mee en wat is er te beleven in Brabant?

Als boswachters dragen zij bij
aan het beheer van bijna 30.000
hectare bos, natuur en cultuurlandschap in Noord-Brabant. Je
vindt in deze provincie alle typen

Via een blog nemen de boswachters je graag mee op pad.
Ze vertellen over kinderen in de
speelbossen, bijzondere planten
en dieren, cultuurhistorische parels, excursies, houtopbrengsten,
recreatievoorzieningen en nog
veel meer.
De verhalen die zij op hun blog
vertellen zijn ook daadwerkelijk
terug te vinden in het veld. Ontdek Staatsbosbeheer samen met
de boswachters!

Via de webblog
mee op pad
natuur. Van de rijke zware klei tot
het voedselarme zand, van beekdalen tot heidevelden en dichte
bossen, de afwisseling is enorm!
Maar waar bestaat het dagelijks

Volg jij hen ook?
Kijk op www.boswachtersblog.nl/
noord-brabant

de aa-land ondernemers
luiden het voorjaar in
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 9 april, van 11.00 tot 17.00 uur, luiden de Aa-land ondernemers, met
een keur aan activiteiten, het voorjaar in. Alles speelt zich af rondom de Meierijsche Museumboerderij
aan de Meerstraat 28. Je hebt gratis toegang tot het evenemententerrein en wij onthalen iedereen vorstelijk, compleet met rode loper en lakeien!

Open dag
9 april
11.00 tot 16.00 uur

Escape
into
nature
Palmenweg 5 – Nistelrode – 06-22509314

Je krijgt een vragenlijst overhandigd met vragen over elke deelnemende ondernemer. De winnaar krijgt aan het einde van de
dag een mooie prijs. Dankzij de
grote diversiteit aan deelnemende bedrijven valt er op het terrein veel te beleven! Meerdere
beroepsbeoefenaars zijn aanwezig, er is een wilgenvlechter en
er worden (spring-)touwen ‘geslagen’. Verder is er een keur aan
informatie over de deelnemende
bedrijven. Er zijn veel streekproducten, zoals vlees, boerderij-vloerbrood, waarbij het bak-

proces in een antieke bakoven
bekeken kan worden. Ook is er
lokaal bier en wijn uit onze regio
en kan er genoten worden van
echt boerderij-ijs.
Er zijn aardbeien en noten, granen en muesli’s. In de grote
puntvormige Aa-land promotietent worden heerlijke hapjes
gemaakt van eigen producten.
En terwijl volwassenen zichzelf
trakteren op een lekkere ‘boerenstruif’ en een drankje op het
museumterras, genieten de kinderen van oud-Hollandse spelen
en speeltoestellen.

De aanwezige knuffeldieren mogen verwend worden en door
optredens van meerdere koren,
bandjes en zangers is er de hele
dag door levende muziek te beluisteren.
De museumboerderij zelf is deze
dag niet open maar in de ‘schob’
(bezoekersruimte) word je verwend met mooie films over het
museum en de tijd die het museum uitbeeldt. Kom dus allemaal
naar deze Aa-landdag voor jong
en oud! Voor meer informatie
kijk op www.aa-land.nl.
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Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen!

Kom. Kijk. Geniet.

START VERKOOP
15 april 10.00 uur

Bestel op www.kersouwe.nl of ga naar
Paperpoint Heeswijk / UitPunt Veghel

10cc. Wende & Amsterdam Sinfonietta. Open Podium. Theo Maassen.
Pieter Derks. Wereldband. Mark van de Veerdonk. Lieverlee Festival
met 3JS, Pater Moeskroen, The Wetnecks e.a. Douwe Bob & Band.
Spinvis. De Blote Billen van de Koning. Leo Blokhuis.
Tribute Fleetwood Mac en CCR. René Schuurmans in concert mmv TILT XL.
Singer-Songriter Friday: o.a. Teske, Baby Blue. Rapunzel.
Piratenavontuur. TC Koekepeer. Typhoon. #romeo@julia. Martijn Fischer
zingt Hazes. Comedy of Errors. André Kuipers. Danny Vera.
Edwin Evers Band en Vezpa. L.O.S.! in het sprookjesbos.
Onze culturele promotors

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

In de bossen van Heeswijk ligt al 72 jaar een uniek openluchttheater. Gerund door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en
artiesten. Een natuurlijke omgeving waar muziek, cabaret en theater nog puur beleefd en gebracht worden.

Snel op de hoogte zijn van ons programma?
Volg ons op Facebook of meld je aan voor de nieuwsbrief.

www.kersouwe.nl
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koor amicanto zingt bij
kilsdonkse molen

HEESWIJK-DINTHER - Op de
lentemarkt bij de Kilsdonkse
Molen op zondag 2 april presenteerden over het algemeen plaatselijke ondernemers de eigen
waren met diverse kraampjes.
Koor Amicanto had de eer om op
deze mooie zonnige middag de
drukbezochte lentemarkt muzikaal op te luisteren. Met diverse
up tempo liedjes, maar ook rustige luisterliedjes zongen ze in de

zon het repertoire, onder leiding
van dirigent Ludwig Attevelt en
pianiste Coby Wagemans. Het
publiek reageerde enthousiast
met applaus. In twee blokken
van circa 30-45 minuten per
stuk, hebben zij de liedjes ten
gehore gebracht met tussendoor
een korte pauze. Koor Amicanto: “Het was een mooie dag om
buiten door te brengen en wij als
koor Amicanto hebben er van
genoten!”

Bernhezer Solistenconcours

V.l.n.r. Eline van der leest, Nine Rooijmakers, Elze van den Heuvel, Caitlyn Jacobs

HEESCH - Voor de vijfde keer
vond afgelopen zondag het
Bernhezer
solistenconcours
plaats.
De dertien optredens werden
verzorgd door achttien jeugdige muzikanten uit de vijf muziekverenigingen uit Bernheze,
te weten De Notenkrakers uit

zorgden voor fantastische muzikale optredens. Er waren diversen solisten, duo’s en een kwartet te beluisteren van niveau A
tot en met C, waardoor het voor
de juryleden, Jeroen Kocken
en Hans van de Moosdijk, een
moeilijke opgave was om een
winnaar te bepalen.

Er waren diversen solisten,
duo’s en een kwartet te beluisteren
Vorstenbosch, Sint Willibrord uit
Heeswijk, Sint Lambertus uit Nistelrode, Sint Servaes uit Dinther
en Fanfare Aurora uit Heesch. Zij

Tijdens het juryberaad na de optredens was er nog een mooi intermezzo door het duo Rob van
den Berg en Tom van Zutphen uit

Meer foto’s o
p
www.mooibern :
heze.nl

Heeswijk op basmarimba met
het stuk ‘Mario’.
Wethouder Jan Glastra van Loon
maakte de winnaar bekend en
het is Stijn van Leuken geworden
van St. Lambertus uit Nistelrode
op trompet met zijn solo ‘Lilacs’
van H.A. van der Cook.
Voor iedere deelnemer werd er
naast het juryrapport een mooie
oorkonde en een tastbare herinnering uitgereikt.

Shantykoor zoekt liefhebbers
BERNHEZE - Een groep mannen vanuit Heesch en omgeving
heeft als liefhebberij het zingen
van zeemansliederen.
Het Shantykoor Heesch is nu
nog maar een kleine groep, maar
er zijn vast meer mannen die dit
genre willen zingen en de groep
nog willen versterken. “Een jaar
geleden ongeveer zijn we gestart.
We zingen vooral het Nederlands repertoire, maar ook voor
Engelse of Duitse liederen zijn
wij niet bang”, vertelt Jacques
van den Hoogen. Hij zingt in
meerdere koren, maar zou het
wel heel leuk vinden als er meer
mannen bij dit koor kwamen.

Shanty is een synoniem voor
zeemanslied; het is volksmuziek
die ontstaan is onder zeelieden.
Het koor oefent in Huize Heelwijk in Heesch en de dirigent is
ook al gevonden. De repetities
zijn op dinsdagavond om de
twee weken van 19.30 tot 21.00
uur. Na de repetitie is er ook nog
vaak een moment van gezelligheid waarbij een kop koffie of
thee niet mag ontbreken.
Heb je interesse, dan kan je vrijblijvend binnenlopen op dinsdag
11 april. Of mail naar
shantykoorheesch@gmail.com
als je al eerder wat vragen hebt.

Zeeman
s
liederen
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ruud in het rijtje van waylon, anouk en uB40
‘We blazen die tent xl omver’
LOOSBROEK – Hij begon als klein menneke bij de plaatselijke harmonie in Dinther en ontwikkelde
zich in de loop der jaren tot allround blazer. Zowel bij de Big Band in Ravenstein, de door hem recent
opgerichte coverband Knock Out en als gastblazer bij diverse gelegenheden. Op vrijdag 14 april, tijdens
Paaspop, betreedt Ruud van der Heijden uit Loosbroek de Apollo Stage, samen met collega-muzikanten
en de band Baby Blue om de tent daar om 16.00 uur xl omver te blazen.
Al vanaf jonge leeftijd maakt
Ruud van der Heijden muziek. “Ik
ben als menneke met trombone begonnen. Nadat ik me circa
twintig jaar in Dinther heb laten
horen bij plaatselijke muziekgezelschappen, heb ik een muzikale
oversteek gemaakt”, blikt Ruud
terug. Hij sloot zich aan bij Big
Band Ravenstein en disco- en

gaan. Dat was ook geweldig”,
zegt Ruud. Hij vond het zelfs zo
leuk dat hij DaFunQ! oprichtte;
zijn eigen disco- en soulband die
de afgelopen jaren menig feestje
muzikaal opluisterde.
Nadat enige bandleden stopten,
ging de band recent ter ziele.
Ruud bleef niet stil zitten.

We zijn pas begonnen, maar
iedereen gaat snel van ons horen
soulband StraX in Tilburg. “Met
trombone kan je ook heel goed
jazz en popmuziek spelen”, weet
hij intussen uit ervaring. Hij vond
en vindt beide fantastisch. “De
muziek van de Big Band waar
ik nog steeds bij aangesloten
ben, vind ik te gek. Verder heb
ik er veel geleerd en ontwikkel
me daar nog steeds. Dat vind ik
ook belangrijk. Bij StraX lieten
we mensen lekker uit hun dak

Intussen zijn de repetities van
zijn nieuwe band Knock Out al
in volle gang. “Dit is breder van
opzet. We spelen van alles. Van
pop, rock tot Nederlandstalig.
We zijn pas begonnen, maar iedereen gaat snel van ons horen”,
belooft Ruud. De band telt drie
blazers die, zo meldt Ruud, mede
garant staan voor een vette
sound. Iets wat, zo claimt hij tevens, nog niet zo gemakkelijk is.

koninklijke zomerbloei-actie
HEESWIJK-DINTHER - Carnaval
hebben we achter de rug, nachtvorst lijkt verleden tijd en het is
bijna voorjaar. De Koninklijke
Fanfare wil het voorjaarsgevoel
extra oproepen en gaat weer
haar frisbloeiende zomerbloemen verkopen.
Wat bieden zij?
Zij hebben de mooiste zomerbloeiers voor jou; rode, witte,
roze of paarse sta-geraniums.
Het zijn sterke stekgeraniums
dus met de goede verzorging
bloeien ze van mei tot de nachtvorst in november. Daarnaast
bieden zij fris bloeiende fantasy-potten aan met meerdere
kleuren petunia’s.

fris bloeiende
fantasY-potten

Hoe kom je er aan?
Tot 1 mei worden de bloemen
verkocht aan familie, vrienden,
bekenden van de fanfareleden
en liefhebbers van bloemen.
Op zaterdag 13 mei worden de
bloemen geleverd; ideaal dus
voor Moederdag!

“Het moet super op elkaar afgestemd zijn, want met elkaar vormen we eigenlijk één instrument.
Het is daarom cruciaal dat we op
exact hetzelfde moment beginnen en eindigen”, legt hij uit.
Het zijn niet de enige muzikale
capriolen van Ruud. Hij fungeert
ook als gastmuzikant. Binnenkort
staat er wederom een uitstapje
op het menu. “Samen met collega-blazers, overige gastmuzikanten en de band Baby Blue trappen we Paaspop op vrijdag af
op het hoofdpodium. We staan
gewoon in het rijtje namen van
Waylon, Anouk en UB40. Dat is
toch helemaal té gek”, straalt hij.
Hij verheugt er zich dan ook bijzonder op. Dat op het moment
van schrijven het repertoire nog
niet bekend is, baart hem geen
zorgen.
“Het zijn allemaal topmuzikanten
dus dat komt helemaal goed.”
Dan resoluut: “We blazen die
tent xl omver.”

Ruud van der Heijden verheugt zich erop om tijdens Paaspop de Apollo
Stage xl omver te blazen
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Sandlake City Jazzband
tijdens koffieconcert
HEESCH - De mannen van Sandlake City Jazzband zullen de bezoekers van het koffieconcert zondag 9
april in CC De Pas opzwepend laten genieten. Fred van Werkum (trompet), Klaas Brouwer (slagwerk),
Bert Liebregt (klarinet/altsax), Willem Blok (springbas), Jan Rondhuis (trombone) en Julius Pankey
(banjo/gitaar) zullen die zondag hun beste muzikale jazzbeentje voorzetten.
Dixielandmuziek
Ruim tien jaar geleden richtte
een aantal ‘oud’-muzikanten
met liefde voor jazzmuziek de
Sandlake City Jazzband op.

niet op de
gebrUikeliJke tiJd
maar om 14.00 UUr

Waarom?
Alle bloemliefhebbers kunnen
tijdens de Koninklijke zomerbloei-actie voor een aantrekkelijke prijs topkwaliteit zomerbloeiers in huis halen.
Voor € 5,- worden vier sterke
stekgeraniums of een mooie pot
bloeiende petunia’s geleverd.
Met deze bloemen wil de Koninklijke Fanfare kwaliteit uitstralen.
Met het kopen van de bloemen,
waarmee jouw terras de hele zomer er fleurig uit zal zien, help je
de fanfare.

Een hechte vriendschapsband,
een gevoel van nostalgie en
een gezamenlijk verlangen om
dixielandmuziek te maken is het
kenmerk van deze jazzband.
Met deze ingrediënten kon het
bijna niet uitblijven dan dat de

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

groep uitgroeide tot een swingende en ‘smooth’ klinkende
muziekformatie. Niet alleen de
bekende dixielandmuziek uit de
jaren ’60 staat op het repertoire
van deze jazzband, maar ze spelen ook ‘swing’ en ‘mainstream’
en dat doen ze met verve.
Het koffieconcert vindt plaats
op zondag 9 april a.s. in het café
van CC De Pas. Ditmaal echter
niet op de gebruikelijke tijd maar
om 14.00 uur. CC De Pas opent
haar deuren om 13.30 uur en je
wordt welkom geheten met een
kop koffie of thee.
Je kunt, voorafgaande aan het

concert dat twee maal veertig
minuten duurt, in de pauze en
ná afloop gezellig bijpraten met
elkaar. De toegangsprijs voor dit
koffieconcert bedraagt € 10,inclusief een kop koffie/thee met
iets lekkers erbij en een snack in
de pauze.

Een nieuwe
huisstijl,
advertentie,
website?
Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Passend bij
uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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koopzond
a
Heesch g

Zondag 9 april 12.00 - 17.00 uur
Modeshows onder begeleiding van
een dj tussen 12.30 tot 16.30 uur
op het plein bij de fontein

Bierkar met terras

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

Foodtruck
Duo met
live muziek

Kindervertier met onder
andere een whipeoutbaan
en een ballonnenclown

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

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

trendzz

Tijdens

Lentepodiumactie
een complete set
van soya concept
ter waarde van € 120,Kom naar de winkel voor de voorwaarden

Winkel open van 10.00 tot 17.00 uur
Modeshow tussen 12.30 en 16.30 uur

Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.

Alweer bijna een jaar geleden, op 3 juni 2016, opende kledingzaak Trendzz haar deuren. Deze damesen herenkledingwinkel heeft stoere en betaalbare kleding in haar assortiment, voor hem en haar en voor
jong en oud. Met merken als Street One, G-MAXX, Soya Concept en Basic-wear voor vrouwen is er
altijd volop keus. Bij Trendzz ben je aan het juiste adres en met maat xs tot en met xxl en broekmaten
27 tot en met 34 (bij sommige merken tot maat 46) zit er zeker voor iedere vrouw wat bij.
Voor de heren heeft Trendzz onder andere Gabbiano, Solid en
Petrol en gaan de maten van S
tot XXXL; broekmaten van 28
tot en met maat 36.
Bij Trendzz geldt, niet goed geld
terug en als service biedt deze
trendy kledingzaak dat alle kleding gratis vermaakt kan worden! Het team van Trendzz staat
altijd voor je klaar met een vakkundig en eerlijk advies.

Maak kennis met de trendy en
betaalbare mode van Trendzz op
zondag 9 april tijdens Lentepodium Heesch.
De winkel is die dag van 12.00
tot 17.00 uur geopend.
De modellen van Trendzz lopen
hun eerste show om 12.30 uur
en de volgende steeds een uur
later. Om 16.30 uur vindt de
laatste modeshow plaats.
Zorg dat je erbij bent!

Verder heeft Trendzz speciaal
die dag een superleuke actie én
wordt er een complete kledingset van Soya Concept ter waarde
van € 120,- verloot!*
*vraag de medewerkers van
Trendzz naar de voorwaarden.
Graag tot ziens op zondag 9
april; de koffie staat klaar!
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OPENINGSTIJDEN
Ma: Gesloten
Di : 08.30 uur - 17.30 uur
Wo: 08.30 uur - 17.30 uur

FIETSplezier ’t Dorp 108

HEESCH
0412 451523 | info@fietsplezierheesch.nl

Do :
Vr:
Za:

08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 16.00 uur

KOOPZONDAG 9 APRIL

geopend van 12.00-17.00 uur

VERKOOP VAN DIVERSE
2E HANDS ELEKTRISCHE FIETSEN

SHOWROOM
SERVICE

VOORDEELWEEKEND
ELEKTRISCHE FIETSEN*

REPARATIE

MEER INFO:

Vanaf € 399,00

M EE N EE M P R IJ S

Kortingen tot 25%
*vraag naar onze voorwaarden

www.fietsplezierheesch.nl

kom naar het Voordeelweekend
elektrische fietsen van fietSplezier
Op zoek naar een voordelige elektrische fiets?
Op 8 en 9 april houdt FIETSplezier in Heesch een voordeelweekend elektrische fietsen. Tijdens deze dagen krijgt u tot 25%
korting op een elektrische fiets.

woon-werkverkeer of in hun
vrije tijd. U kunt met de elektrische fiets een grotere afstand
afleggen zonder veel extra inspanning.

Voordelig kennismaken
Misschien twijfelt u nog over
een elektrische fiets. Dan is dit
dé manier om voordelig kennis
te maken met de voordelen.
Steeds meer mensen pakken
sneller de elektrische fiets voor

Tweedehands elektrische fietsen
FIETSplezier heeft diverse tweedehands elektrische fietsen. Kom
in het weekend van 8 en 9 april
langs voor een elektrische fiets
die bij u past.
Er zijn al fietsen met een mee-

neemprijs vanaf € 399,-!

Geopend op zondag met het
Lentepodium van 10.00-20.00 uur

Goede service staat voorop
FIETSplezier Michel van de Wetering is hét adres in Heesch
voor nieuwe- en tweedehands
fietsen, onderdelen, accessoires,
maar ook voor reparatie en onderhoud van uw fiets.
Bij ons kunt u terecht voor fietsen voor het hele gezin. Een
goede service voor onze klanten
staat voorop.

Tĳdens het Lentepodium laten wĳ
u graag kennis maken met:
EAS

TER

DAY
EG

G CO

MEER...MEEST...MITRA
Zondag open

MEER...MEEST...MITRA

van 12.00 - 17.00 uur

Met een assortiment van méér dan 350 speciaalbieren wordt Mitra met

Met een assortiment van méér dan 350 speciaalbieren wordt Mitra met

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

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

Mitra slijterij aantreffen vraag er dan naar bij de slijter.

Mitra slijterij aantreffen vraag er dan naar bij de slijter.

Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88
5384 MC Heesch
0412-454630
www.mitra.nl

MEER...MEEST...MITRA

Geen 18, geen alcohol

Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88
5384 MC Heesch
0412-454630
www.mitra.nl

EGG
R DAY
EASTE

C
COLLE

LLEC

TION

EASTER DAY EGG COLLECTION

TION

EASTER DAY EGG COLLECTION

EASTER DAY EGG COLLECTION

Geen 18, geen alcohol

Met een assortiment van méér dan 350 speciaalbieren wordt Mitra met
recht bierspecialist genoemd. Mocht je jouw favoriete bier niet in je
Mitra slijterij aantreffen vraag er dan naar bij de slijter.

Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88
5384 MC Heesch
0412-454630
www.mitra.nl

fossil Smartwatch
Geen 18, geen alcohol

Modieus en handig: dat is
de Fossil Smartwatch. Op de
Smartwatch ontvang je sms-berichten, Facebookmeldingen en
agenda-afspraken.

Ook bedien je vanaf je pols de
muziek van je smartphone. Stem
de Smarwatch af op jouw stijl
dankzij de ruime keuze aan wijzerplaten. Deze eigenschappen,
in combinatie met het stijlvolle

ontwerp, zorgen ervoor dat deze
horloges de beste smartwatches
zijn in dit segment.
Vanaf nu bij ons verkrijgbaar.

EAS

ward
A
re
fu
if
o
C
r
a
a
n
in
W
Fossil

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

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

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

TER

DAY
EG

G CO

LLE
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koopzond
a
Heesch g

Zondag 9 april 12.00 - 17.00 uur
Le Village

‘T DORP 60B HEESCH
Merken o.a:
Gustav
Jane Lushka
Juffrouw Jansen
Coster
Kocca
Soulmate

Dranella
Maryley
Noman’s Land
10 Feet
Colette Sol
Feliz
Uzurii

Openingstijden:
Maandag
13.00-17.30
Dinsdag
9.30-17.30
Woensdag
9.30-17.30
Donderdag 9.30-17.30
Vrijdag
9.30-21.00
Zaterdag
9.30-17.00

Ook is de schoenencollectie van
Le Village uitgebreid met luxe
teenslippers, sneakers, sandaaltjes, laarsjes en pumps.

Le Village, gelegen aan ’t Dorp 60B, is een damesmodezaak met
exclusieve, stijlvolle maar ook stoere kleding die zowel zakelijk als
casual gedragen kan worden. Le Village biedt eerlijk advies en stijlvolle kwaliteitskleding.
U kunt bij Le Village van top tot pan Tokyo en Kocca. Ook gaan
teen worden aangekleed met we onze collectie uitbreiden met
merken zoals Gustav, Jane Lush- nieuwe merken zoals Noman’s
ka, Juffrouw Jansen, Coster, Ja- Land en 10 feet.

Graag tot ziens!
Team Le Village.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
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#alleaandacht voor jou
#alleaandacht
jou
Hulp nodigvoor
tijdensjou
hetvoor
shoppen?
#alleaandacht
tuk

.

Bij Shoeby draait alles om jou,

Hulp
nodig
het shoppen?
Hulp nodig
tijdens
hettijdens
shoppen?
met
onze
personal shoppers die
Bij Shoeby
allesdraait
om jou,
Bij draait
Shoeby
alles om jou,
altijd voor
je klaar staan.
met onze
personal
met
onze shoppers
personaldieshoppers die
altijd voor je klaar staan.
altijd voor je klaar staan.

speciaal voor jou
speciaal voor jou

speciaal voor jou

*
*
korting
15%15%
korting
*

15% korting

Op 1 artikelOp
naar1keuze!
artikel naar keuze!

Op 1 artikel naar keuze!

* De korting is geldig op de originele prijs van een artikel naar
* Devan
korting
is Heesch.
geldig op
de originele
keuze uit de collectie
Shoeby
Uitsluitend
geldig prijs van een artikel naar
uit van
de deze
collectie
van Shoeby Heesch. Uitsluitend geldig
op 9 april 2017 bijkeuze
inlevering
voucher.
Niet i.c.m.*andere
acties.
op
9 april
2017op
bijde
inlevering
De korting
is geldig
originelevan
prijsdeze
van voucher.
een artikel naar

shoeby.nl

i.c.m.
andere
acties.
keuzeNiet
uit de
collectie
van
Shoeby Heesch. Uitsluitend geldig
op 9 april 2017 bij inlevering van deze voucher.
t Dorp 22, Heesch
Niet i.c.m. andere acties.

shoeby.nl
shoeby.nl

t Dorp 22, Heesch
t Dorp 22, Heesch

MODE

SHOW

9 april a.s.

DressUp-InStyle biedt alles wat je
zoekt in een fashion boutique!
Sleutelwoord voor DressUp-InStyle is de hoge mate van service
in combinatie met een relaxte sfeer. Persoonlijk stylingadvies
dat is wat wij geven! De passie voor mode bracht het team van
DressUp-InStyle bij elkaar. Deze passie brengen wij graag over op
al onze klanten, zodat die met een tevreden gevoel onze winkel
verlaten, in een prachtige outfit naar wens.
Zondag 9 april zullen wij met een
vijftal modellen de meest uiteenlopende trends laten zien die er
dit voorjaar te vinden zijn. Al
onze merken komen aan bod op
de catwalk!

Kleding, mooie sieraden, schoenen en lifestyle; alles is hier te
vinden onder ons dak.
Merken; Expresso, YAYA, ICHI,
Freequent, Catwalk Junkie, Mor-

gan de Toi, Summum Woman,
Vila, Only, Mavi Jeans, MAC,
Angels, ZoSo en schoenen van
La Strada en Est 1842.
NIEUW bij ons verkrijgbaar het
merk VERO MODA.
Vero Moda brengt de nieuwste trends, betaalbare mode en
de meest modieuze musthave
items!

‘t Dorp 86a
Heesch

New uff
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Aspergerestaurant 2017: De Waard in Heesch
HEESCH - Restaurant De Waard van Hans en Anja Rombouts is door het Brabants Aspergegenootschap
verkozen tot hét Aspergerestaurant van 2017. De Waard was samen met twee andere restaurants genomineerd voor de titel. Zij vielen op met hun aspergegerechten.
Naast Restaurant De Waard in
Heesch waren ook Hotel-Restaurant de Collse Hoeve van
de familie Beekmans in Nuenen
(winnaar 2011) en Herberghe
in de Heerlyckheid van Léon en
Brigitte Barents in Deurne genomineerd voor de titel Aspergerestaurant van 2017. Dit laatste
restaurant won de titel in 2009.
De Waard Hét asperge
restaurant 2017
De trofee zal aan Hans en Anja
Rombouts van restaurant De
Waard worden overhandigd tijdens de opening van het Brabantse aspergeseizoen door het
Brabants Asperge Genootschap
op 24 april 2017.

Anja en Hans ontvingen uit handen van Chris Dekkers, voorzitter Brabants
Aspergegenootschap de oorkonde

De drie zijn genomineerd als restaurant waar je meer dan prima
asperges kunt eten, naar aanleiding van bezoeken in het aspergeseizoen van 2016. Ze kregen

mistery guests over de vloer en
nog een extra mstery bezoek aan
het begin van dit jaar.
De genomineerden zijn door een
delegatie van het bestuur van

het Brabants Aspergegenootschap bezocht en op de hoogte
gebracht, daarbij ontvingen de
restaurants uit handen van de
voorzitter de oorkonde.

bernheze buiten
Ruime keuze aanwezig van tuinplanten
9 april themazondag over ‘fruit en bomen’
23 april themazondag over ‘kruiden’
APRIL en MEI op
ZONDAG GEOPEND

Openingstijden onze website.
Voor nieuws en actie’s zie: www.verstegentuinplanten.nl
www.facebook.com/verstegentuinplanten
Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

De hovenier voor
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden
WUST
MILIEUBE
&
M
R
DUU Z AA

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

D.m.v. een gasbrander verdwijnt uw onkruid in een hand-omdraai

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven
• 1800 m2 per uur

www.brienengroenprojecten.nl

Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902
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Jubilarissen bij ziekenals sterven dichterbij komt
vereniging Horizon Heesch

BERNHEZE - Geboren worden en sterven zijn twee zekerheden in het leven. Palliatieve
Terminale Zorg regio Uden/Veghel werkt met vrijwilligers die ondersteuning bieden
aan cliënten in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers.
Zij maken het mede mogelijk dat de zieke
thuis kan blijven in vertrouwde omgeving
en dat de mantelzorger(s) het ook kan volhouden. Vrijwilligers ervaren dit als zeer
dankbaar en waardevol werk.

Dhr. Verstegen en voorzitter Jan van der Leest

V.l.n.r. Jo van den Berg, Christien van der
Leest en Ad Vermeulen

HEESCH - Op de drukbezochte jaarvergadering van ziekenvereniging Horizon Heesch
werden Hetty van Gemert, Clazien Heesakkers en Wilma van Nistelrooij herkozen in
het bestuur.
Daarnaast was Antoon Verstegen als aftredend penningmeester wegens gezondheidsredenen, na 32 jaar trouwe vrijwilligersdienst niet meer herkiesbaar.
De voorzitter van de Heesche vereniging,
Jan van der Leest, stelde dat de vereniging
binnenkort een nieuwe penningmeester
hoopt te kunnen presenteren.
De voorzitter benoemde de heer Verstegen tot erelid met de overhandiging van
een ‘Oorkonde van lid van verdienste’,
waarna de aanwezigen officieel afscheid
namen van de scheidend penningmeester. Later op de avond werden drie jubilaris-vrijwilligers in het zonnetje gezet: Jo
van den Berg en Ad Vermeulen wegens

hun 12,5 jarig jubileum als vrijwilliger, terwijl Christien van der Leest–van de Ven
het feit herdacht dat ze al 25 jaar werk-

de Voorzitter
benoemde de heer
Verstegen tot erelid
zaam is voor zieke- en eenzame dorpsgenoten. Als blijk van waardering ontving
iedereen een fraai boeket bloemen. Te
zijner tijd zal de ziekenvereniging op gepaste wijze officieel afscheid nemen van
Antoon Verstegen.

Na een gedegen basiscursus gevolgd te
hebben zijn de vrijwilligers goed toegerust
om dit werk verantwoord te kunnen gaan
doen. Een verpleegkundige achtergrond
is hiervoor niet noodzakelijk. Op 25 september start er weer een basiscursus.
Om de zes weken zijn er bijeenkomsten,
waar algemene zaken worden besproken
en waar ervaringen vanuit de praktijk
worden gedeeld met elkaar. Twee keer
per jaar wordt er een themadag georganiseerd. Aansluitend wordt er die dag
een ontspannen gedeelte ingepland, in
de vorm van een gezamenlijke lunch en
daarna een gezellige activiteit.
In de kerstperiode wordt er een kerstviering georganiseerd. Dan worden alle vrijwilligers nog eens extra bedankt voor alle
goede zorgen voor hun medemensen en
vindt er een gezellig samenzijn plaats.
Onlangs, op 20 maart, is er een themadag geweest en zijn de vrijwilligers na
een gezellige lunch naar de lammetjes
gaan kijken bij Dirk Geenen in Odiliapeel
van Natuurgrazers Landschapsbeheer.
Dirk vertelde vol passie over zijn werk en
er waren veel dartelende lammeren te
zien. Gezien de vergrijzing, die momenteel merkbaar toe slaat, komt PTZ regio
Uden/Veghel altijd vrijwilligers tekort.

Mocht je interesse hebben in dit vrijwilligerswerk, dan zien ze graag je reactie
tegemoet.
info@svptz.nl - 0413-820305
www.vptz-uden-veghel.nl.

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

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Foto: Michel Schamp

Voor meer informatie neem
contact op met ONS welzijn,
088-3742525 of stuur een
mail naar info@onswelzijn.nl.

Wij organiseren diverse activiteiten die je de mogelijkheid bieden om mensen te ontmoeten, samen te bewegen, te eten, iets samen te ondernemen of iets te leren. Onze servicediensten helpen
je om (langer) zelfstandig thuis te blijven wonen.
Sociale alarmering
Met alarmering van ONS welzijn kun je anderen
waarschuwen als er in of rond het huis iets met je
gebeurt. Door een simpele druk op de knop roep je
de hulp in van familie of buren of van de thuiszorg.
Maaltijden
Bij de eetpunten kun je samen met andere mensen genieten van een warme maaltijd. De vrijwilligers van de maaltijdservice bezorgen maaltijden
aan huis die je kunt bestellen, zodat je een gezonde
maaltijd kunt eten als het bereiden je niet meer lukt.
Cursussen en activiteiten
ONS welzijn biedt een veelzijdig aanbod van activiteiten en cursussen op het gebied van leren,
ontmoeten en bewegen voor mensen van alle leeftijden. De activiteiten worden georganiseerd met
inzet en persoonlijke aandacht van heel veel vrijwilligers.
Samen-Uitbus
Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je niet alleen boodschappen kunt gaan doen. Of wil je er
gezellig eens uit? De SAMEN-UITbus is dan een
uitkomst. Vrijwilligers halen je thuis op en gaan
met jou en enkele anderen boodschappen doen of
leuke uitstapjes maken.

Via SamSam kunnen mensen wat voor elkaar betekenen
Ervaringsdeskundige
Mensen moeten meer zelfredzaam zijn en minder gebruik maken van
professionele hulpverlening. ONS welzijn wil daarbij helpen, onder andere met
de digitale service SamSam. In een reeks van artikeltjes over SamSam, deze keer
een vrijwilliger met ervaring aan het woord.
Arthur (49) is vrijwilliger en reageert regelmatig op oproepjes op SamSam:
“Op de site van SamSam kom ik eigenlijk nooit, ik volg de berichten van
Esther op Facebook. Zodra ik iets zie langskomen wat ik kan doen, laat ik dat
direct weten. Ik reageer vooral op klusjes en af en toe op begeleiding. Als het

Zodra ik iets zie langskomen wat ik kan doen,
laat ik dat direct weten
maar kortdurend is. Nu begeleid ik bijvoorbeeld tijdelijk iemand twee uurtjes
in de week, omdat zijn vaste begeleider even is uitgevallen. Laatst heb ik nog
bij iemand een lampje opgehangen en bij iemand anders de tuin betegeld. In
principe doe ik niet meer dan de vraag waarvoor ik kom. Zo had de man wiens
tuin ik heb betegeld nog meer klusjes. Daarvoor heb ik hem weer naar SamSam
verwezen. Ook omdat ik SamSam graag promoot, het is een mooi middel.
Ik heb op dit moment geen vast werk en ben blij dat ik mijn tijd nu zo kan
benutten. Ik vind het leuk, want ik ben graag onder de mensen. En ik weet dat
een deel van de mensen die een vraag op SamSam zetten eenzaam is.
Juist die mensen help ik graag, want eenzaamheid is niet prettig.”
www.burenhulpnisseroi.nl
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VOOR EEN

heerlijk

BEGIN VAN DE DAG!
Jumbo
roomboter
kuiken
Bakje 100 gram

1

B o scha
ppen
doen bi
Jumbo is
een
feestje.
Jumbo luxe
feeststol met
amandelspijs
*

Doos 750 gram
e

59

Jumbo
kaasplakken
lammetje

1

29

Jumbo
paashaasafbakbroodjes

1

3

Pak 150 gram

Zak 8 stuks

99

75

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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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 afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGENDA
8 april 2017
Bernhezer Dag van
de Duurzaamheid
SGS Search, Meerstraat 7,
Heeswijk
13.00-17.00 uur
11 april 2017
Uitreiking Cultuurprijs
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch
20.00-22.30 uur

Woensdag 5 april 2017

Uitreiking Cultuurprijs
Tijdens een feestelijke avond op dinsdag 11 april 2017 van 20.00 tot
22.30 bij Cultureel Centrum de Pas in Heesch reiken we de Cultuurprijs 2015-2016 uit.
Alle inzenders genomineerd
We hebben zeven inzendingen
ontvangen en hebben besloten
om alle inzendingen te nomineren voor de prijs. We zijn blij om
te zien dat in onze gemeente veel
goede initiatieven zijn om kunst
en cultuureducatie te bevorderen.
Presentatie projecten
Alle inzenders lichten hun project

tijdens deze avond kort toe. Ze
beschrijven waarom hun project
het meest voldoet aan de criteria voor de cultuurprijs en waarom de jury er niet omheen kan.
Vervolgens besluit de jury wie de
cultuurprijs deze keer krijgt.
Iedereen is van harte welkom om
deze avond bij te wonen.

Gaat u binnenkort op reis?
dat u uw nieuwe paspoort of
id-kaart na 5 dagen kunt ophalen. Voor het ophalen van uw
nieuwe document hoeft u geen
afspraak te maken.
Vraag tijdig een nieuw paspoort
of id-kaart aan. In het voorjaar
is het bij onze balies altijd druk.
Daarom adviseren we om tijdig
een afspraak te maken voor de
aanvraag. Hou er rekening mee

U kunt het (persoonlijk, ook kinderen) ophalen op maandag,
dinsdag en donderdag van 8.30
tot 17.00, op woensdag van
8.30 tot 19.00 uur en op vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur.

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

Gevonden en verloren
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld
bril, fiets of portemonnee), kunt
u dit registreren bij de gemeente. Kijk op www.bernheze.org
voor een overzicht, informatie
over de procedure en de registratieformulieren. U kunt voor de
registratie tijdens de openingstijden terecht in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch, of bellen
14 0412.
Paspoort, id-kaart
of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-

poort, id-kaart of rijbewijs bij de
gemeente opgeven. U hoeft daar
dus niet meer voor naar de politie.
Is uw document gestolen, dan
moet u eerst bij de politie een
proces verbaal op laten maken.
Dit proces verbaal moet u meenemen bij de aanvraag van een
nieuw paspoort, id-kaart of rijbewijs.
U moet persoonlijk aangifte
doen. Het kan niet digitaal of per
telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

Wegwerkzaamheden
Noorderbaan Nistelrode
De gemeente Bernheze gaat de kruising Noorderbaan-Kleinwijk-Berghemseweg opnieuw inrichten. De verkeerslichten worden
verwijderd en vervangen door een verhoogde kruising. De wegwerkzaamheden zijn van maandag 1 tot vrijdagavond 19 mei 2017.
Tijdens de werkzaamheden sluiten we de kruising af voor al het
verkeer en leiden we het verkeer
om. De omleiding vindt u op

www.haalmeeruitdeweg.nl.
Weersomstandigheden kunnen
leiden tot wijzigingen in de planning.

Verpakkingen van
plastic, blik en
drankkartons
kunnen in
dezelfde zak

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

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Inzameling oud ijzer
Er is door het college van burgemeester en wethouders aan
Harmonie Sint Servaes toestemming verleend voor het houden
van een openbare inzameling
oud ijzer in Heeswijk-Dinther op
8 april 2017 op grond van artikel
5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Bernheze (APV)
2014. De vergunning is verzonden op 30 maart 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
Cultureel Centrum Nesterlé,
Parkstraat 2, 5388 HS Nistelrode
heeft in overeenstemming met
artikel 2:34B, lid 4 APV melding
gedaan van een activiteit op 8 en
9 april 2017. Van deze mogelijkheid mag de inrichting maximaal
zes keer per jaar gebruik maken.
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.

Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een collectevergunning verleend in de vorm
van een goede doelen week aan:
- Stichting Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther om voor
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, Hartstichting, Nierstichting Nederland, MS Vereniging Nederland, Maag Darm
Leverstichting, Diabetes Fonds
Nederland, Fonds Verstandelijke Gehandicapten, Rode Kruis,
KWF Kanker Bestrijding, Hersenstichting Nederland, Stichting Nationaal Reumafonds,
Nederlandse
Brandwondenstichting een openbare geldinzameling te houden in Heeswijk-Dinther van 14 tot en met
20 mei 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en

wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Restaurant De Waard voor het
organiseren van een kermis
Braderie op 26 juni 2017 van
15.30 tot 21.30 uur in een gedeelte van Schoonstraat en op
het pleintje aan Hoogstraat,
5384 BK Heesch. Een gedeelte van Schoonstraat (vanaf
inrit tussen gemeentehuis en
Rabobank tot de kruising met
‘kleine Hoogstraat’) in Heesch
is afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn verzonden
op 24 maart 2017.
- Stichting Cultuur & Evenementen HD voor het organiseren van
Koningsnacht op 26 april 2017
van 20.00 tot 1.30 uur, 27 april
2017 Koningsdag van 10.00 tot
20.00 uur en op 28 april 2017
voor het 10-jarig bestaan van
de website van de Hadeejer van
20.00 tot 1.00 uur op een gedeelte van Plein 1969, 5473 CA

Heeswijk-Dinther. Een gedeelte
van Plein 1969 (tegenover apotheek) is afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. Er is een geluidsontheffing
verleend tot 1.00 uur. De beschikkingen zijn verzonden op
30 maart 2017.
- Stichting Cultuur & Evenementen HD voor het organiseren van een muziekevenement tijdens de kermis van
Heeswijk-Dinther, van 10 tot
en met 13 juni 2017, dagelijks van 16.00 tot 1.30 uur op
Plein 1969, 5473 CA Heeswijk-Dinther. Plein 1969 (tegenover voormalige supermarkt) is afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. Er is een geluidsontheffing verleend tot 1.00 uur. De
beschikkingen zijn verzonden
op 30 maart 2017.
- Voetbalvereniging WHV voor
het organiseren van een Meerkampdag op 25 mei 2017 en

GemeenteBeriCHten

Woensdag 5 april 2017

een Summer Breeze op 17 juni
2017 van 10.00 tot 1.00 uur op
sportpark De Hoef, Dorpsstraat
15, 5472 PH Loosbroek. De beschikkingen zijn verzonden op
30 maart 2017.
- Stichting centrum Management Heesch voor het organiseren van het Lentepodium op
zondag 9 april 2017, van 12.00
tot 19.00 uur op het centrumplein aan ’t Dorp in Heesch.
’t Dorp (van Schoonstraat tot
aan ’t Dorp 62) en Beellandstraat zijn afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 31 maart 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn
van toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de aPV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Stichting Brabants Landschap
voor het organiseren van de
Dag van het Landschap op 17
april 2017 van 11.00 tot 17.00
uur. De toestemming is verzonden op 27 maart 2017.
- Stichting Kasteel Heeswijk voor
het organiseren van diverse

activiteiten op Kasteel Heeswijk, Kasteel 4, 5473 Va Heeswijk-Dinther. De toestemming
is verzonden op 30 maart 2017.
- Parochie De goede Herder voor
het organiseren van een tocht
met een Missie op 28 mei 2017
van 9.00 tot 18.00 uur over
een gedeelte van het grondgebied van Heesch, 5384 Zg.
De toestemming is verzonden
op 30 maart 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn
van toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat hij op 28 maart 2017
een overeenkomst heeft gesloten
waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.
Dit in het kader van de ontwikkeling van het bestemmingsplan
Doolhof in Nistelrode. De overeenkomst heeft betrekking op de
bouw van vier ruimte-voor-ruimtewoningen op de percelen kadastraal bekend gemeente Nis-

telrode, sectie I, nummers 18, 19,
20 en 21, plaatselijk bekend als
Doolhof in Nistelrode.
Inzage: de zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende zes weken,
daags na publicatie, op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van
bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- aannemingsbedrijf van den
Heuvel b.v. heeft een melding
activiteitenbesluit ingediend
voor het aanleggen van een
gesloten bodemenergiesysteem
op het adres Kruishoekstraat
13, 5384 tK Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Nistelrode
- Jonkerstraat 10
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 28-03-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Boekweitstraat 7
aanpassen/vernieuwen voorgevel
Verzenddatum: 27-03-2017
- achterstraat 29
Bouwen erker
Verzenddatum: 30-03-2017
Heesch
- Meerkensloop ong. sectie B 7831
oprichten woonhuis
met berging
Verzenddatum: 27-03-2017
- Meerkensloop ong. sectie B 7680
oprichten woonhuis.
Verzenddatum: 27-03-2017
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Heeswijk-Dinther
- Margrietstraat 15
Verbouwen woonhuis/garage
Verzenddatum: 30-03-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn
van toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Loosbroek
- Dintherseweg 59
Veranderen melkrundveehouderij
Verzenddatum: 30-03-2017
Nistelrode
- ’t Broek 8a
Realisatie agrarisch Kinderdagverblijf
Verzenddatum: 04-04-2017
Procedures 1a en 3b zijn
van toepassing.

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

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 Ma ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 Ea ’s-gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.

www.BernHeze.orG

Hoe en waar wil je wonen in toekomst?
Meld je vandaag nog aan voor woonwensenonderzoek 50plus en ontvang donderdag 6 april de enquête
BERNHEZE - Het Ouderen Overleg Bernheze (OOB) gaat op 6 april een woonwensenonderzoek houden
onder 50plussers in de gemeente Bernheze. Daarin wordt gevraagd naar de toekomstige woonsituatie.
Dit onderzoek wordt gehouden in samenwerking met Bernheze Media, TOPonderzoek uit Horst en de
ouderenorganisaties in de vijf kernen van Bernheze.
Waarom en waarvoor?
Het
woonwensenonderzoek
50plus helpt ouderen over hun
toekomstige woonsituatie na te
gaan denken. Door zich meer
bewust te worden van de situatie
dat aanpassen van de woning of
verhuizen naar een woning die
toekomstbestendig
(gemaakt)

is, op een bepaald moment echt
nodig is. Zoals een drempelloze
woning die met mogelijke beperkingen in de toekomst rekening houdt. OOB rekent op een
grote respons van ouderen om
aan dit onderzoek mee te doen.
Dat maakt de uitkomst ervan
representatief voor hoe ouderen

over hun toekomstige woonsituatie nadenken, wat zij er van
vinden, welke keuzes zij daarbij
maken en wanneer deze keuzes
gemaakt worden. OOB hoopt
daarmee ook specifiek per kern
een beeld te krijgen. De uitkomsten kunnen de gemeente helpen
bij de invulling en concretisering

van haar woonbeleid.
Meld je nu aan
Je kunt jezelf aanmelden via
www.tipmooibernheze.nl en na
aanmelding krijg je op donderdag 6 april een mail met de vragenlijst. Aan mensen die geen
computer hebben of moeite den-

ken te hebben met het invullen
van de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden een papieren
vragenlijst in te vullen.
De OOB-werkgroep Wonen
voor Ouderen bestaat uit Toon
van Dijk, Jan Heijmans, Willy van
der Steijn en Henk Verschuur.
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VVD: fatsoen

of handhaven?

Paul Kremers, Burgerlid Commissie
Ruimtelijke Zaken VVD-Bernheze
Voor een partij als de VVD is het soms lastig om de afweging te maken tussen ‘eigen
verantwoordelijkheid’ en ‘handhaving’.
Onze liberale achtergrond leidt immers tot
een voorkeur voor individuele vrijheid en
een terughoudende overheid; ons speerpunt ‘orde en veiligheid’ vraagt echter vaak
om een overheid die optreedt om regels te
handhaven. Hoe lang kun je uitgaan van het
fatsoen van mensen en wanneer grijp je in?
Voor dit soort afwegingen word
je als politieke partij natuurlijk
regelmatig geplaatst, ook in de
plaatselijke politiek.
Onlangs hadden we hiervan
weer eens een voorbeeld in de
Commissie Ruimtelijke Zaken.
Bewoners van ’t Vijfeiken beklaagden zich over het feit dat
het stopverbod voor basisschool
De Toermalijn massaal wordt
genegeerd, bewoners door kinderbrengers en -afhalers worden
uitgemaakt voor van alles en
nog wat en toezichthouders (de
BOA’s) niet op durven treden tegen overtreders.
Dit is natuurlijk de wereld op zijn
kop. Ouders die zich niet fatsoenlijk weten te gedragen nemen

een straat min of meer in bezit
en de overheid kijkt lijdzaam toe.
En de overlast beperkt zich niet
tot ’t Vijfeiken; ook op ‘t Dorp
(ter hoogte van Bakker Lamers)
worden auto’s schots en scheef
geparkeerd en door Plantsoen
(een woonerf) scheuren haastige ouders met grote snelheid om
hun kinderen te droppen of op te
halen.
Dit zijn gevallen waarin burgers
niet weten om te gaan met persoonlijke vrijheid en dient de
overheid handhavend op te treden. Erg moeilijk is dat niet. Je
weet immers precies hoe laat de
overtreders er zullen zijn.

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Thijs Verstegen (24) woont in Heesch en is afgestudeerd als
bouwkundig ingenieur aan de Avans Hogeschool in
’s-Hertogenbosch. Momenteel werkt hij bij bouwbedrijf
Van Wanrooij in Geffen als werkvoorbereider.
Tijdens zijn werk is hij dagelijks bezig met de voorbereiding
van de particuliere woningbouwprojecten en het zoeken naar de
slimste oplossingen. Zijn interesse gaat vooral uit
naar techniek en elektronica.
“Er zijn volop kansen voor innovatieve bedrijven,
schone steden en mensen die hun eigen energie willen opwekken.
Wat dat betreft sluiten de filosofie van D66 en mijn eigen visie
in hoe je zaken kunt veranderen en verbeteren goed op elkaar
aan. Bernheze wil op korte termijn een flink aantal woningen
realiseren. Er zijn heel veel kansen om dat juist nu duurzaam en
levensloopbestendig te doen. De wereld verandert en Nederland
heeft alles in huis om op die veranderingen in te spelen.
Het is tijd om duurzaam te bouwen voor een sterker,
slimmer en schoner Nederland. Daarom sta ik achter D66.”

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

ik ben

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

Lokaal: reisdocumenten

thuis bezorgd!

Frans van de Ven, fractievoorzitter Lokaal
Als u een nieuw paspoort of ander reisdocument wilt aanvragen moet u
daarvoor twee keer naar het gemeentehuis. Eerst om die aanvraag te doen
met de benodigde pasfoto’s en later om het document op te halen. Een hele
rompslomp voor inwoners die niet goed ter been zijn of onvoldoende mobiel
zijn. Eerder werd daarom ook gepleit voor het openhouden van het servicepunt in Heeswijk Dinther.

Reageren?
www.bernheze.vvd.nl/contact

Taxi van Lieshout
Al ruim 90

Duurzaam bouwen

In het kader van betere dienstverlening door de gemeente komt
hier verandering in. De reisdocumenten kunnen straks ook thuis
bezorgd worden of zelfs op het
werkadres bezorgd worden. De
bezorgdienst zal van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot
22.00 uur en op zaterdag van
8.00 tot 18.00 uur werkzaam
zijn. Dit is een hele verbetering
voor de inwoners in het kader

Blanco:

van de dienstverlening. Uiteraard
zijn er extra kosten mee gemoeid,
€ 13,75, maar daar staat tegenover dat u geen kosten heeft
voor het extra bezoeken van het
gemeentehuis. U hoeft nog maar
één keer naar het gemeentehuis,
namelijk voor de aanvraag en de
afgifte van de pasfoto’s.
Vooral inwoners van Heeswijk
Dinther, die mordicus tegen het

sluiten van het servicepunt waren, en ook ouderen en mensen
die overdag weinig gelegenheid
hebben om zich vrij te maken,
zullen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.
Wilt u ook invloed uitoefenen op
het beleid van de gemeente ? Bij
Lokaal bent u van harte welkom
om mee te denken en te praten
over nog meer verbetermogelijkheden.

thema-avond verkeer op 12 april
Marko Konings
De Kampweg tussen Vorstenbosch en Loosbroek is een drukke weg waar fietsers, auto’s, vrachtwagens en tractoren samen de beschikbare ruimte moeten
delen. De bomen staan dicht op de weg en hun wortels drukken het asfalt
naar boven. De dorpsraad Vorstenbosch en Kerncommissie Loosbroek willen
graag dat deze weg aangepakt wordt. Maar de meerderheid van de gemeenteraad vindt actie nog niet nodig.

AL 25 JAAR HET ADRES
• Aankoop PC, Notebook
en Randapparatuur
• Onderhoud en Reparatie

Voor particulieren en zakelijke klanten
De Doorgang 11 - 5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131 - info@uce.nl

In Heeswijk is de Hoofdstraat een
hoofdpijn-dossier aan het worden en in Heesch willen de bewoners van de Graafsebaan dat
er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden.
In Nistelrode zijn er al zorgen
over de verkeersafwikkeling,
mocht er een nieuwe supermarkt
komen op de plaats van de Brou-

wershoeve. En hoe zit het met
het verkeer van de nieuwe wijk
Rodenburg in Dinther? Rijden de
auto’s straks allemaal via de Heuvelstraat naar de nieuwe ontsluitingsweg? Of toch hobbeldebobbel via de Torenstraat?
Politieke Partij Blanco organiseert
op woensdagavond 12 april een
thema-avond over het verkeer

in Bernheze. De aanvang is om
20.00 uur in het Willibrordcentrum aan de Hoofdstraat 78 in
Heeswijk.
We nodigen iedereen uit om op
deze avond mee te komen praten over knelpunten, maar ook
om mee te denken over mogelijke oplossingen. Aanmelden is
niet nodig en de koffie is gratis!

informatie voor de kernen
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Progressief Bernheze: Mest een groot probleem Dag van de Duurzaamheid
Cent van den Berg, fractievoorzitter
Voor de bescherming van het milieu zijn de normen voor het gebruiken van
dierlijke mest de laatste jaren naar beneden bijgesteld. Steeds meer boeren
moeten daarom dierlijke mest afvoeren van het bedrijf. In Oost-Brabant is
hierdoor veel mesttransport. Mest afvoeren is duur. Duurzame oplossingen
voor het mestoverschot zijn er niet.

Inkrimpen
Progressief Bernheze kiest voor
de meest effectieve oplossing.
Het aantal dieren in de veehouderij moet gaan krimpen. Mestfabrieken zijn geen oplossing
voor het mestoverschot.
Mestfabrieken zijn gevaarlijk
en niet betaalbaar. De politiek
moet besluiten de veestapel in
te krimpen. Tot nu toe wijzen
de politici steeds naar elkaar en
neemt niemand een besluit. Het
lijkt dat een nieuwe ramp als de
Q-koorts nodig is om de politiek

SP: Landelijk

aan te zetten tot het maken van
deze keuze. Als het aan Progressief Bernheze ligt komen er geen
nieuwe stallen meer bij en worden bouwblokken niet groter.
Stallen die leeg komen worden
afgebroken en de vergunning
voor het houden van vee ingetrokken.
Drinkwater
Het drinkwater in Brabant wordt
bedreigd. Omdat de afgelopen
jaren meer dierlijke mest op het
land is gebruikt dan de gewas-

sen nodig hadden zijn er veel
meststoffen in het grondwater
gekomen. De drinkwaterpompstations in Boxmeer en Vierlingsbeek zijn al gesloten. Drinkwater
dreigt steeds duurder te worden
omdat meer zuivering nodig is.
Grondgebonden
De toekomst voor de veehouderij is grondgebonden. Het aantal
dieren dat een boer mag houden
is dan afhankelijk van de hoeveelheid grond. Gelukkig zijn er
al boeren die hier aan voldoen.

beleid na 15 maart 2017?

Cor van Erp, SP Bernheze
Op 15 maart is Nederland naar de stembus geweest. De uitslag was een ruk
naar rechts. Het linkse blok ging er fors op achteruit. Voor een sociaal en
solidair Nederland was een sterkere SP erg prettig geweest. Maar het volk
heeft anders gekozen. Zorgwekkende stijging van het aantal stemmen op de
PVV. Een poging om een kabinet te vormen van vier partijen. Wat gaat dit
betekenen voor Bernheze?

Nieuw kabinet?
Vier partijen proberen in Den
Haag om tot een nieuw kabinet
te komen. Wat gaat er veranderen voor Nederland en Bernheze
nadat de formatie klaar is?
Vooral sociale woningbouw, onderwijs en zorg voor ouderen
gaan de SP extra aan het hart.
Uiteraard naast andere punten
waar ook belangrijke beslissingen
te nemen zijn. Denk aan vluch-

telingenbeleid, duurzaamheid en
veiligheid. Belangrijk voor onze
ouderen is het extra geld dat nodig is om de zorg weer fatsoenlijk
te krijgen. Handen aan het bed
en in de wijken, in plaats van
managers, Maserati’s en stenen.
Het is echter maar de vraag of
dat ervan gaat komen. In Bernheze zijn we ook afhankelijk van
de gelden die de landelijke politiek voor goede zorg beschikbaar

wil stellen. Iemand die uren (in
Den Bosch) met een lekke band
van zijn scootmobiel langs de
weg stond te wachten. Wachten
op hulp van de reparatiedienst
waarmee de gemeente een contract had.
Een voorbeeld van de uit de
hand gelopen marktwerking in
de zorg. Hopelijk komen we daar
snel vanaf!

Erwin: ‘De gemeente Bernheze gaat meedraaien in een pilot’

Bernheze en uw
omgeving(svisie)2017?
Erwin van Kessel, Commissielid ruimtelijke zaken
De Nederlandse wetgeving blijft continu in beweging. Voor 2019 staat er een
nieuwe omgevingswet op de landelijke politieke agenda, met het doel om de
wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening duidelijker en eenvoudiger te maken. Hoewel de wetgeving pas in 2019 van kracht wordt gaat de
gemeente al wel aan de slag met deze wetgeving.

ken over de Bernhezer fysieke
leefomgeving.
Maar wij als burgers en als gemeenteraadsleden zijn een vertegenwoordiging van u. Dus willen
we u graag betrekken in het ontwikkelen van deze visie. Ik wil u
vragen om belangrijke zaken uit
uw leefomgeving aan ons kenbaar te maken. We kunnen dan
deze informatie gebruiken in het
ontwikkelen van deze visie, zodat

bernheze – Op 8 april vindt de Bernhezer Dag van de Duurzaamheid plaats en de Wereldwinkel is een van de partijen waarbij je
die middag kennis kunt maken met duurzame producten. Daarnaast
hebben zij een fantastische aanbieding: koop je een waterfles van
het merk Dopper dan ontvang je een 180 grams reep van Tony chocolonely gratis*!
CO2 neutrale Fairtrade koffie:
Sinds 1 januari 2017 is alle koffie van Fairtrade Original, die de
Wereldwinkel verkoopt, CO2
neutraal. Daar is de Wereldwinkel trots op. Het klimaat verandert. Oogsten die mislukken,
door stormen en uitbraken van
nieuwe plantenziektes, zorgen
voor een onzekere toekomst
voor de koffieboeren. Kom naar

met als missie de
afvalberg plastic
te verminderen
de duurzaamheidsmarkt en de
vrijwilligers van de Wereldwinkel
vertellen je graag hoe de CO2
uitstoot, die wordt veroorzaakt
door productie en vervoer van
de koffie, wordt gecompenseerd. Geen tijd? Lees dan het
verhaal achter de CO2 neutrale
koffie op www.fairtrade.nl.
Duurzame waterfles: Dopper
In 2010 zag Dopper het licht.
Een product van Nederlands ontwerp met als missie de afvalberg
plastic te verminderen en mensen te stimuleren tot het drinken
van kraanwater. Dopper is cradle
to cradle gecertificeerd, vrij van
Bisfenol A en klimaatneutraal

geproduceerd. Van iedere verkochte Dopper gaat er 1 euro
naar waterprojecten in Nepal.
De Wereldwinkel is van mening
met de CO2 neutrale koffie en
de Dopper een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de
Bernhezer Dag van de Duurzaamheid. Je komt toch ook?
*De aanbieding is alleen
geldig tijdens de Duurzaamheidsmarkt op 8 april van
13.00 tot 17.00 uur bij Search
in Heeswijk-Dinther.

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan

CDA: CDA

De gemeente Bernheze gaat
meedraaien in een pilot, om
vooruitlopend op de nieuwe
wetgeving al klaar te zijn. We zijn
niet de eerste in de omgeving,
maar de gemeente heeft proactief aangegeven mee te willen
doen aan een pilot, ondersteund
door de CDA fractie. Het is in ieder geval interessant om buiten
de huidige geëigende paden te
treden. We gaan beginnen om
op beleidsniveau keuzes te ma-

Wereldwinkel presenteert:
CO2 neutrale koffie en
duurzame waterfles!

we echt als volksvertegenwoordigers kunnen acteren. We zijn er
ons zeker van bewust dat we niet
aan alle wensen kunnen voldoen,
maar het is in onze ogen wel belangrijk alle wensen te weten om
de juiste afwegingen te kunnen
maken en deze om te zetten in
keuzes. Kunnen we op uw input
rekenen?
cda.nl/bernheze

Open nu
s
het JongWij
pakket

Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
& Risicobeheer
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch 5384 MD Heesch
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
T 0412 - 45 20 030412 - 45 20 03
088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Hetty Donkers
Ineke van de Sint
Sanden
kan293851
de staatsloten
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Vorstenbosch
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
STOPT!
Grandioze opheffingsuitverkoop
van plafonnières, hang-,tafel-,
en vloerlampen enzovoort.
Ook kado-artikelen, gloei-, en
ledlampen, TL-buizen enzovoort.
Kom snel want op= echt op!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
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,
TLbuizen, 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.

Puzzle #236455

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!
More Puzzles:

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

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

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 informatie
of aanmelden via
vincentreunie2017@gmail.com.

aangeboden
8-AVONDEN WORKSHOP
GLAS IN LOOD
Bij Stijlvol glas in lood,
Retsel Heeswijk-Dinther.
Start 11 mei op donderdagavond.
Voor informatie en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel. 0413-228377.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

Colorenta geeft
WORKSHOPS
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.
EEN AVONDJE UIT
Bijna 50 jaar Schietvereniging
‘t Koskojjer. Activiteit
luchtbuksschieten voor
verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
Heb je autisme en/
of ADHD en zin in een
nieuwe sport?
Kom kennismaken met
kanovaren. Meer info/contact
via www.wavebegeleiding.nl
of 06-25302651.
STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops.
Retsel Heeswijk-Dinther
www.stijlvolglasinlood.nl
0413-228377.

te huur
springkussens
Heeswijk-Dinther.
06-22148394.

evenement
Keez toernooi
Café/zaal D’n Brouwer
in Mariaheide.
Vrijdag 14 april,
deelname€€ 10,- per team.
Opgeven kan tot en met
woensdag 12 april via:
keezenmariaheide@gmail.com.

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

zomertijd? blijft wennen
Tekst?

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

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

Zie oplossing pagina 38
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Op

weg naar

koningsdag met...

nistelrode

Koningsdag voor alle kinderen in Nistelrode
‘Om het extra
feestelijk te maken
zou het leuk zijn
als iedereen in het
oranje verkleed
komt!’
ia

Patric

Mieke Langenhuizen, Patricia Verberk en Monique van de Rakt druk met de laatste puntjes op de i
Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

Miek

e

NISTELRODE - Koningsdag staat weer voor de deur en Stichting Jeugdbelangen Nistelrode is vol in de
weer met de organisatie van de spelletjesochtend. Voor alle kinderen van de onder- en bovenbouw van
de basisscholen zijn het Raadhuisplein en het Tramplein ‘The Place to be’.

Koningsdag
wordt ieder
jaar in de
ochtend
geopend
door de
fanfare
en het gilde

Stichting Jeugdbelangen organiseert veel jeugdactiviteiten,
zoals de poppendokter in de
herfstvakantie en de kerstboomverbranding na Kerstmis. Voor
basisschooljeugd organiseert de
organisatie met Koningsdag ieder jaar een spelletjesochtend in
het hart van Nistelrode.
Mieke Langenhuizen van de
commissie Koningsdag heeft
een dik, overzichtelijk draaiboek.
“We proberen iedere keer zo kort
mogelijk te vergaderen”, zegt ze.
Tussen 10.00 en 13.00 zijn er
activiteiten op het plein voor de

basisschooljeugd.
De activiteiten duren drie uur,
dus het aantal uren dat er wordt
vergaderd moet wel goed in verhouding staan met de duur van
de activiteit, vinden de organisatoren. Naast Mieke zijn ook Monique van de Rakt, Ellen Peters
en Patricia Verberk bezig met de
organisatie van de spelletjesochtend op Koningsdag.
Tijdens de activiteit kan de organisatie op veel steun rekenen van
vrijwilligers. “Ook de steun van ’t
Pumpke en ’t Tramstation is altijd
erg groot. Onze samenwerking is
heel fijn”, vertelt Mieke.

Monique

De spullen die gebruikt worden
voor activiteiten die georganiseerd worden door Stichting
Jeugdbelangen Nistelrode worden beheerd door Fons Meulendijk. Zo beheert hij ook de spellen die voor Koningsdag worden
gebruikt en je kan het zo gek
niet verzinnen. Er is bijvoorbeeld
een bananendoosrace, levend
tafelvoetbal en een Mega Boks
Spektakel. Ook is er onder andere een circuit en een poppenkast.
“Nieuw is de zes meter hoge
klimwand”, zegt Mieke tevreden. De organisatie beschikt ook
over een eigen luchtkussen.
Koningsdag wordt ieder jaar in
de ochtend geopend door de
fanfare en het gilde. “Dat geeft
een koninklijke sfeer waar we
erg blij mee zijn”, zegt Mieke. Ze
voegt toe: “Om het extra feestelijk te maken zou het leuk zijn als
iedereen in het oranje verkleed
komt!”
Kinderen die zich willen aanmelden voor de spelletjesochtend
kunnen mailen naar
koningsdagnistelrode@hotmail.com.
Aanmelden kan ook via Facebook door te zoeken naar
‘Koningsdag Nistelrode’. Je hoeft
geen lid te zijn van Facebook om
je op deze manier aan te melden.
Vrijwilliger worden? Dat kan
door te mailen naar het bovenstaand mailadres.

Ook leuk
voor Pasen!

BraBantse tafelBrunch
op zondag
de brunch bestaat uit: soepje vooraf, broodjesassortiment,
uitgebreide selectie beleg, ragout, roerei, koffie, thee, melk,
jus d’orange. Volwassenen 15,- pp / kinderen tot 14 jaar 7,50 pp.
(te reserveren vanaf 4 personen).

let op! het is zomertijd. dat Betekent 7 dagen per week open!
Goed idee op zondaG
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aan het werk
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.

Oproepkrachten
voor in de bediening

•
•
•
•

Leeftijd is niet belangrijk
Ervaring geniet de voorkeur.
Dagen en tijden in overleg.
Maandag, dinsdag, woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag
Werktijden tussen 10.00 en
19.00 uur.

Bel, mail of kom langs met je CV.
Tevens vrijwilligers voor de
kinderboerderij zijn welkom.
Contactpersoon Dionne Thijssen
Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586
info@hofvandonzel.nl

bernheze bouwt
Haal de
zon in huis

gen wij tegelwerk in

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in
(natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.
Voor complete verbouwingen, aanbouwen
en badkamers kunt u bij ons terecht
Voor complete verbouwingen en
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.
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bernheze bouwt
langer veilig thuis wonen
Kies voor kwaliteitsproducten!
BERNHEZE – Ouderen geven zelf aan graag zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. De overheid stimuleert dit ook. Dat langer thuis wonen moet wel prettig en veilig
zijn. Als je minder mobiel bent, kan dat een belemmering vormen. Hoe doe je de deur open? En doe je nog wel de deur open voor iedereen? Lilian Tieman van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) adviseert om onder andere over dit soort vraagstukken goed na te denken. Bijvoorbeeld samen met familie, vrienden, buurtbewoners of professionals van de zorginstelling of woningbouwcorporatie.
Neem de tijd om een keuze te
maken en houdt tegelijkertijd
het onderwerp wel bespreekbaar. Leg ook zeker geen sleutel
meer onder de deurmat.
De thuiszorgmedewerker, maaltijdservice en schoonmaker
moeten allemaal (zorg)woningen binnen kunnen. Inbrekers
of mensen die misbruik van de
bewoner willen maken, horen
er niet thuis. Als ouderen zelf de
deur niet meer kunnen openen,
dan is een toegangssysteem te
overwegen. Woon je in een woning van een zorginstelling, bespreek nut en noodzaak van een
toegangssysteem dan gezamenlijk. Laat je niet iets aanpraten
wat je niet wilt of wat je weigert
te gebruiken, ook niet door bezorgde, welwillende kinderen.

Mechanisch
Er zijn twee soorten systemen;
mechanische en elektronische.
Een sleutelkluisje is zo’n mechanische oplossing. Hierbij wordt
een generale hoofdsleutel of een
codebediening gebruikt om het
kluisje te openen. Daarin ligt de
sleutel van je woning.
Zo kan bijvoorbeeld de thuiszorgmedewerker naar binnen.
Lilian Tieman van het CCV:
“Met een sleutelkluisje dat voldoet aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen, weet je zeker dat
je een getest en gecertificeerd

product hebt. Dit herken je aan
minimaal twee SKG-sterren.”
Deze sterren staan altijd op het
product (zie afbeelding). Let wel
bij een SKG**® gecertificeerd
sleutelkluisje met een cilinder op
het feit dat er hier een voorziening tegen de inbraakmethode
cilindertrekken bij moet zijn, let
daarbij op SKG***®.

SKG-sterren inclusief elektronica-eisen; hierbij wordt rekening
gehouden met bijvoorbeeld manipulatie van de elektronica. Met
andere woorden hoe eenvoudig
is de code te breken?

Elektronisch
Verder komen er steeds meer
elektronische toegangssystemen
op de markt. Hiermee komt iemand met een elektronische
sleutel, zoals via een mobiele telefoon, tag of pasje, de woning
binnen.
Deze sleutel en het sluitsysteem
communiceren met elkaar. Belangrijk is dat het sluitsysteem
voldoet aan minimaal twee

Als ouderen zelf de deur niet meer open kunnen doen

Kwaliteit
Er zijn verschillende gecertifi-

ceerde producten en systemen
te koop. Maar er komen ook nog
steeds mechanische producten
en elektronische systemen op de
markt die (vaak nog) niet gecertificeerd zijn. Belangrijk is dus om
je goed te laten adviseren door
een erkend beveiligingsbedrijf en
de SKG-certificatie te controleren.

Zo’n expert weet ook hoe de rest
van de deur en eventueel glas
daarin beveiligd moet worden.
Tieman adviseert om altijd te
kiezen voor een kwaliteitsproduct dat tegelijkertijd makkelijk
te gebruiken is. “Wat prettig
werkt verschilt van persoon tot

persoon. Overleg vooraf met
een eventuele verhuurder, woningcorporatie, Vereniging van
Eigenaren of de zorginstantie.
Laat vervolgens het systeem
installeren door een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf. Het is
belangrijk dat je je thuis veilig
voelt,” benadrukt Tieman.

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

SET
N
I
E
T
FON
TEIN

FON
MISCH
- KERA
AN
A
TEINKR
- FON
N
NSIFO
- DESIG
ER
S
O
RO T
- PLUG
T
ANGSE
- OPH

109,

00

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

:
Ontzorgen
in
er g,
Uw waard
vatie
onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

T

TSE
TOILE

RIT
- GEBE
RVOIR
WRESE
INBOU
LTA WIT
AAT DE
L
P
K
U
- DR
ET
DCLOS
SE
- WAN
FTCLO
SIEF SO
U
L
C
IN
G
ZITTIN
TOILET
TBV
T
A
ATIEM
- ISOL
T
CLOSE
WAND

0
,
9
29

0

9,
9
4
F
VA N A
T
BELSE
00

T
EU
BADM E COMPLEE
LL 0 CM BREED
ESTE
MEN
F 12
100 O
ESYSTE

0,
AD
- 60, 8
LOSE L
OFT-C
S
N
E
L
TAFEL
- META
E WAS
MISCH
A
R
E
L MET
K
SPIEGE
IEGEL,
P
S
ELKAST
T
E
- M
F SPIEG
O
G
IN
HT
EN
VERLIC
UR WIT
IN KLE
R
A
A
B
EUREN
R
OUTKL
- LEVE
RNE H
E
D
O
DRIE M
RICAAT
ES FAB
E
P
O
R
- EU

EN
GSTIJD
n
OPENIN
geslote
:
0 uur
ag
0-18.0
maand
.0
9
0
j :
ri
-v
0 uur
o
0-16.0
di-wo-d
: 09.0
Heesch
g
T
a
R
zaterd
, 5384
4
4
n
a
eba
Graafs
bond)
Boeren
t
s
95
a
a
(N
- 45 92
2
n 041
l
Telefoo
.n
ort
l@vano
.nl
tegelha
heesch

l
egelha
Groep
www.t
n
a Oort

V
17
eel van
pril 20
Onderd
m 29 a
t/
:
e
d
o
ri
Actiepe

28

Woensdag 5 april 2017

bernheze bouwt
Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
Vouwwanden
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Opnemen
wijzigingsbevoegdheid
is aan regels
gebonden
Zoals u weet stelt de gemeenteraad
een bestemmingsplan vast. Dat is
onno truschel is
een exclusieve bevoegdheid van
zelfstandig adviseur op het
de raad. Bij het vaststellen van
gebied van ruimtelijke
een bestemmingsplan heeft de
ordening en eigenaar van
gemeenteraad wel de bevoegdheid een
RO Connect in Heesch.
zogenaamde wijzigingsbevoegdheid
op te nemen. In het bestemmingsplan
staat dan beschreven, dat Burgemeester en Wethouders (een
gedeelte van) het bestemmingsplan mogen wijzigen in een andere
bestemming. Aan het wijzigen van het bestemmingsplan zijn
voorwaarden verbonden. Maar mag de gemeenteraad ‘zo maar’ wat
wijzigingsbevoegdheden opnemen in een bestemmingsplan?
Nee. Dat mag niet. Zo mag een wijzigingsbevoegdheid geen
structurele wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk maken. En
ook de haalbaarheid van een wijzigingsbevoegdheid moet al in het
bestemmingsplan door de gemeenteraad zijn aangetoond.
Ook is het meestal niet toegestaan om in een bestemmingsplan
een wijzigingsbevoegdheid op te nemen die naar verwachting pas
na afloop van de planperiode van tien jaar zal worden toegepast.
Dit betekent dat de gemeenteraad vóór de vaststelling van het
bestemmingsplan moet onderzoeken of - kort gezegd - behoefte
bestaat aan de mogelijkheid tot wijziging van de bestemming.
Verder moet de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan
onderzoeken of bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid (dus na
wijziging van de bestemming) nog sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat voor omwonenden.

Aan het wijzigen van een bestemmingsplan
zijn diverse voorwaarden verbonden
Bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in een
bestemmingsplan moet de gemeenteraad tenslotte van te voren
bepalen in weke gevallen en op welke manier (onder welke
voorwaarden) Burgemeester en Wethouders van deze bevoegdheid
gebruik mogen maken.
Dit alles betekent, dat als er een wijzigingsbevoegdheid in een
bestemmingsplan is opgenomen, daarmee de aanvaardbaarheid van
de nieuwe bestemming binnen het gebied in principe als een gegeven
beschouwd kan worden.
Toch zullen Burgemeester en Wethouders bij de toepassing van een
wijzigingsbevoegdheid nog altijd moeten nagaan of wijziging van
de bestemming uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening ook
gerechtvaardigd is. Ook zal het college moeten nagaan of voldaan
wordt aan de voorwaarden die door de gemeenteraad zijn gesteld.
Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid blijft uiteindelijk een
bevoegdheid voor Burgemeester en Wethouders, geen plicht!
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

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

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

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

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

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

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

d
vAn

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

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

WAT DOEN WE?
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Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
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Honey well

Lyric t6 slimme
thermostaat

€ 165,00

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

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

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

en Onderhoud bv

allatietechniek bv
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ServiceService
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en Onderhoud
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BI

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur
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Installatietechniek bv

• Professionele werkvoorbereiding
in de tekenkamer
• Advies, ontwerp en realisatie
is in dezelfde handen
• Grote knowhow op één toegankelijke
Met
plek open
vizierkwaliteitscontrole
de
• Interne
in
•toekomst
Bewaking en controle
op afstand
• Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

OOK VOOR REPARATIES!

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

MetWaardsestraat
open30
5388 PP Nistelrode
S Service en Onderhoudvizier
21 06
de
bv (0412) 61
service@bevers.net
Service en Onderhoud bv
S
toekomst
in
www.bevers-installatietechniek.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Service en Onderhoud bv

BI

Installatietechniek bv

Installatietechniek bv

BI

Installatietechniek bv

S

Service en Onderhoud bv

www.jmeulendijk.nl

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Meulendijk

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Installatietechniek bv
BI
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Alle Sikkens
buitenlakken
en
grondverven
nu

25%
korting

NU 25%
kortiNg

Aktieperiode van 4 april t/m 3 mei 2017

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277
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lucHtpost
drÔme frankrijk
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, in 2000 begonnen
met la Colline in het ZuidFranse Pont de Barret, starten
in 2017 met een nieuw
gastenverblijf in het
15 kilometer verderop gelegen
Dieulefit.

Handwerk en traditie
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Het verhaal van de
vluchteling; toen en nu
HEESWIJK-DINTHER
Op
woensdag 12 april staat in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther
de vluchteling centraal. Een
medewerker van Vluchtelingenwerk houdt een korte inleiding
over hun werkzaamheden.
Daarna komen we meer te weten over het leven van een
paar vluchtelingen, die in Heeswijk-Dinther wonen. Ook ver-

tellen twee studenten, die al
een kleine twintig jaar met hun
familie in Bernheze wonen, hoe
het hen in Nederland vergaan
is. Aansluitend kan men op deze
avond de expositie van Ali Kahlil
bekijken, die sinds kort als vluchteling in Bernheze woont. De
lezing is gratis toegankelijk en
begint om 19.30 uur.
Aanmelden voor deze avond is
noodzakelijk. Dit kan via www.

nobb.nl of aan de balie van één
van onze vestigingen.

Boeren in onze streek
dragen allemaal een
zakmes bij zich. De
meesten doen dit al
sinds hun vroege jeugd.
Makkelijk als er een
konijntje moet worden
gevild, wijnranken
gesnoeid, of een appeltje
geschild. En het zijn niet allemaal Opinels of Laguioles.

Schilderen is mijn hobby

Philippe Villard, hoefsmid en messenmaker van ‘les trois
forges’ in Charols maakt eveneens allerlei gebruiksmessen.
Kwaliteitsmessen zonder opsmuk. Ik ben er wel eens gaan
kijken. In zijn schaars verlichte smederij bewerkt Philippe
het aambeeld met korte slagen. Terwijl het smidsvuur
dikke zwarte rook braakt, zingt, sist en kreunt het staal
bij temperaturen boven de 1.000 graden. Daarna wordt
het smeedwerk gebogen, gevouwen en geslagen om in de
naastliggende waterbak te worden gekoeld. Traditioneel
handwerk op zijn best, met gebruik van hoogwaardig
staal, edele houtsoorten als taxus en jeneverbes en kunstig
vijlwerk op de rug van het lemmet.

Het was meteen raak. In tekenen
en schilderen kon ik mijn gevoel
en creativiteit kwijt. Na vier jaar
met veel plezier in Veghel te

Ik kom hierop omdat we onlangs in een Nederlands
restaurant tafelmessen van het merk Laguiole mochten
gebruiken.
Vrijwel zeker namaak, zelfs de elegante buiging van
het oorspronkelijke ‘herdersmes’ ontbrak. Iedereen
kan tegenwoordig Laguiole op het mes zetten. Een
echt Laguiolemes is handgemaakt, geïnspireerd op het
Catalaanse origineel, heeft geen kartels, fraai heftmateriaal,
een bijtje als logo en is zorgvuldig afgewerkt.
Laguiole, een piepklein bergdorpje in de Midi Pyrenees
Zuid Frankrijk, heeft tot begin 1900 een bloeiende
messenindustrie. Economische malaise en ontvolking
zorgen er voor dat in 1950 de laatste messenmaker zijn
deuren sluit. In de jaren tachtig van de vorige eeuw wil de
gemeente de messenmakerij terughalen naar het dorp. Een
groepje liefhebbers begint met het merk ’Forge de Laguiole’,
tot op heden het enige Laguiolemes dat daadwerkelijk in
Laguiole wordt gemaakt. Ze vergeten echter het merk te
deponeren. En zo kocht Gilbert Szajner, zakenman uit SaintMaur de Fossés bij Parijs, in 1993 de naamsrechten.
Vele rechtszaken volgen. In 2012 verliest het dorp het hoger
beroep. Burgemeester Vincent Alazard besluit dan om
eigenhandig het naambord Laguiole bij de ingang van het
dorp weg te halen.
“Erfgoed heeft geen waarde meer”, zegt hij. “Evenmin
authentiek en traditioneel”. “Aanpakken”, vervolgt de
burgemeester, “Liefst in Europees verband”. Alazard wil de
traditie in ere houden. Geen goud of ingelegd ivoor, maar
artisanaal handwerk, waarbij ieder mes door de maker
wordt gemaakt, van begin tot het eind.
De andere Franse klassieker Opinel, naar het mes dat
Joseph Opinel 125 jaar geleden in de smidse van zijn vader
ontwierp in Albiez-le-Vieux (dorpje in de Franse Alpen)
vind je tegenwoordig eveneens op markten en brocantes
terug. Ook hier zegt de naam niet alles. Het originele mes
met de gekroonde hand als logo, aanvankelijk bedoeld voor
wijnboeren en dorpelingen, ‘doet’ momenteel zo’n € 80,-;
de luxere modellen zelfs het dubbele. Bij een marktpartij
van een paar tientjes weet je dan voldoende.
Philippe Villard maalt niet om deze discussie. Hij maakt
hooguit vier messen per dag. Eerlijk handwerk, zonder
opsmuk of versiering. ‘Ferronnier d’Art’ van ‘l’Atelier des
trois forges’ op de verpakking is de enige frivoliteit die hij
zich toe staat. www.lacolline.nl.

NISTELRODE - Op uitnodiging
van een vriendin ben ik in 2009
in Veghel begonnen met tekenen en schilderen. Ik had hier
tot dan toe geen enkele ervaring
mee.

‘ik Vergeet alles
om miJ heen’
hebben getekend en geschilderd,
merkte ik dat ik op een dood
spoor zat. In 2013 heb ik bij Atelier De Hooimijt in Berlicum deelgenomen aan een workshop. Dit

was me zo goed bevallen dat ik
gevraagd heb of er nog een plekje vrij was voor mij. Sindsdien
ben ik daar op cursus en heb me
verder ontwikkeld.
Als ik bezig ben met schilderen,
vergeet ik alles om me heen. Als
techniek gebruik ik olieverf, omdat je daarmee eindeloos kunt
kleuren tot je de juiste schakering hebt. Ik heb een tijdje geschilderd met acryl, maar dat is
niet mijn ding.
Ik hoop nog lang deel te mogen
en kunnen nemen aan de schildercursus, want hierin kan ik
mijn ei kwijt en het is mijn hobby.
Joke van Driel
Van 3 april tot 1 mei is een deel
van mijn werken te zien in CC
Nesterlé gedurende openingstijden.

Joke van Driel

Brabants vermaak
met Kwartjesvolk
NISTELRODE – In 2004 ontving de groep de Ad de Laat-prijs en op vrijdagavond 21 april verzorgt Kwartjesvolk een humoristische Brabantse avond in CC Nesterlé in Nistelrode.
In 2004 ontving de groep de Ad
de Laat-prijs. Hoewel de heren
bekend staan als een stelletje muzikale loltrappers, worden vrolijke
meezingers afgewisseld met ontroerende en ingetogen liedjes.
Het optreden zal, zoals je van hen
gewend bent, op een humoristische manier aan elkaar gepraat
worden.

De groep Kwartjesvolk uit Zeeland bestaat inmiddels al meer
dan 35 jaar. In 2016 is dit gevierd
met een prachtige tentoonstelling en een jubileumconcert. De
groep trad al honderden keren op
in tal van gelegenheden en is wijd
en zijd bekend. Met veel instrumenten brengt Kwartjesvolk Brabantse volksmuziek met humor
en moraal.
Sinds 1987 bestaat Kwartjesvolk
uit Tiny van Schijndel (zang en

gitaar), Tinus Verstraten (zang),
Gerard van der Schans (zang en
fluit), Henk Merx (zang, drums,
gitaar en mandola), Hent van den
Heuvel (zang en accordeon) en
Jan van Schijndel (zang, accordeon, draailier, gitaar, hommel,
bouzouki en mondharmonica).

Zonder enige twijfel gaat Kwartjesvolk zorgen voor een onvergetelijke avond want ze zingen
niet voor niks “Geniet mar van
’t leve.” De laatste kaartjes à
€ 10,- zijn verkrijgbaar via
www.nesterle.nl of telefonisch,
0412-859001. De aanvang is om
20.15 uur.

Stuur een mail naar info@nesterle.nl met als titel ‘ik ben wel in voor
een Brabants avondje’ en maak kans op twee vrijkaarten.
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Zaterdag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur

duurzaamHeidSmarkt
Bernhezer Dag van de Duurzaamheid

Plaats: kantoor SGS Search aan de Meerstraat 7 in Heeswijk-Dinther. Toegang is gratis.
Samen met BECO, SGS Search, de Rabobank en ZLTO organiseert de gemeente Bernheze op 8 april de Duurzaamheidsmarkt.
Een evenement waarbij organisaties en bedrijven die iets met duurzaamheid doen zich presenteren. In een gezellige ontspannen sfeer kunt u ideeën opdoen
over zonne-energie, energiebesparing, slimme verlichting, duurzame groene stroom en tal van andere duurzame producten en initiatieven. Mis het niet.

deelnemers

Haal de & tecHniek
energie
zon in huis

pure voeding

eerlijke spullen

duurzame informatie

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
or
btw vo n
uliere

partic

Duurzaam
Landleven
Allround en veelzijdig in elektro
Agro / Industrie
Utiliteit / Woningbouw
Camera-systemen
Inbraak-beveiliging
Zonnepanelen

MIND YOUR BAG

initiatiefnemers

De BernhezerHeeswijk-Dinther
Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van de Stuurgroep Triple P bestaande uit
T 0413 29 29 05
Rabobank Oss Bernheze,
Gemeente Bernheze, BECO Bernhezer Energie Coöperatie, ZLTO Bernheze en SGS Search B.V.
www.vanzutphenelektro.nl
De stuurgroep is in 2012 opgericht met als doel bevlogen mensen met goede ideeën over duurzaamheid met elkaar in contact te brengen en een podium te bieden.

Zelf is Piet ook bezig om thuis zuinig om te springen met energie en
vanzelfsprekend wordt met zonnepanelen ook eigen stroom opgewekt. “Ik heb koekjes voor bij
de kofﬁe meegenomen naar mijn
werk toen ik de eerste 10.000
kWh opgewekt had. Succes moet
je tenslotte ook vieren”, zegt Piet.
“We hebben een duurzaam huis
door bij het bouwen zoveel mogelijk duurzame materialen te gebruiken. Er liggen nu zonnepanelen op het dak en we hebben een
zonneboiler. Door regelmatig naar
de opbrengst van de zonnepanelen te kijken, word je automatisch
meer bewust van de hoeveelheid
energie die je gebruikt in huis. De
energie die we daarnaast nog nodig hebben halen we bij BECO.
Dat is de groenste in Nederland.
Bij BECO is me vooral opgevallen
dat je veel van elkaar kunt leren.
Met zo’n lokale coöperatie is het
allemaal dichterbij en tastbaarder,
je doet het met en voor elkaar”,
zegt Piet.

piet derikx van beco over
duurzaamheidsmarkt 8 april
Foto: Jan Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 8 april is de Bernhezer Dag van de Duurzaamheid met een Duurzaamheidsmarkt van 13.00 tot 17.00 uur op het terrein van Search aan de Meerstraat 7 in Heeswijk-Dinther.
BECO, de Bernhezer Energiecoöperatie, is één van de organisatoren. Piet Derikx (59) is bij BECO één van
de ondersteuners van de leden en de klanten met duurzame energievragen.

Zo ziet hij ook zijn inzet voor
BECO, waarvoor hij een aantal
uren per week actief is. Hij zit bij
mensen aan de keukentafel om

meer info of aanmelden op www.bernhezerenergie.nl

ze te helpen met energiebesparing en gebruikt daarbij de energiekoffer van BECO om ze op
weg te helpen bij de aanschaf van
zonnepanelen. Piet kan helpen bij
vragen over goede, betrouwbare
leveranciers in Bernheze en hoe
garanties en opbrengsten zijn.
Daarbij raadpleegt Piet zelf ook
regelmatig specialisten.
“Mooi als ik dan daarna zie dat
mensen zonnepanelen aanschaffen of bijvoorbeeld een pompschakelaar op hun vloerverwarming plaatsen om energie te
besparen. Daar doe je het voor.
Ik wens naast duurzame energie
ook iedereen het genot van een
lage energierekening toe.”
Duurzaamheidsmarkt
BECO organiseert samen SGS
Search, Rabobank, ZLTO en de
gemeente Bernheze op 8 april de
Duurzaamheidmarkt.
Een evenement waarbij tal van
organisaties en bedrijven die iets
met duurzaamheid doen zich presenteren.
In een gezellige ontspannen sfeer
kunnen er ideeën opgedaan worden. De toegang tot deze markt
is gratis.
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GEZOCHT
De enthousiaste organisatie van Pinksterfeesten Nistelrode
is op zoek naar een PENNINGMEESTER
die ook 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 mee met
de huidige penningmeester en word je niet in het diepe gegooid.
We horen het graag als je je aangesproken voelt én ...
JE HOEFT ER NIET GOED IN TE ZIJN OM TE BEGINNEN,
JE MOET WEL BEGINNEN OM ER GOED IN TE WORDEN.

Kort nieuws
Fanfare St. Lambertus haalt oud
ijzer op voor de jeugdopleidingen
NISTELRODE - Zet het oud ijzer alvast maar klaar, maar niet
aan de weg, want op zaterdag 8
april haalt fanfare St. Lambertus
vanaf 9.00 uur oud ijzer op. Ben je niet thuis, dan kun je contact
opnemen via 06-20836850 of 0412-850940.
Door de opbrengsten kan de fanfare onder andere de jeugd uit
Nistelrode blijven opleiden tot muzikant; hierdoor is continuïteit
gewaarborgd. Ook kan de fanfare door deze opbrengsten op
straat blijven optreden tijdens dorpsaangelegenheden.

Vorstenbosch pakt uit met
braderie/voorjaarsmarkt
VORSTENBOSCH - Een traditie
om van te genieten, als bezoeker
maar ook zeker als deelnemer.
De 14e editie van Vorstenbosch
Pakt Uit wordt georganiseerd
op zondag 28 mei.
Een mooie dag met vermaak
voor groot en klein met diverse leuke bezienswaardigheden,
ambachten, kermis, muziek en
gezellige terrassen.
Ook organiseren de Pierebloazers op deze dag hun jaarlijkse
kapellenfestival. Voor de braderie/voorjaarsmarkt is het mogelijk een grondplaats of kraam

te huren. Een mooie en unieke
gelegenheid om je product of
bedrijf te promoten en/of te verkopen.
De braderie/voorjaarsmarkt is
op deze zondag voor het publiek

EEN GRONDPLAATS
OF EEN KRAAM
gratis toegankelijk en geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie en het
eventueel huren van een kraam

Nieuwe buitenspeeltoestellen
op alle locaties van Piccino
BERNHEZE - De lente is begonnen! De peuters van Piccino kunnen weer heerlijk buiten spelen. Elke
locatie heeft een nieuw speeltoestel gekregen. Stichting Piccino Peutercentra Bernheze is een overkoepelende stichting waaronder alle peutercentra van de gemeente Bernheze vallen. In elke kern van de gemeente wordt peuterspeelzaalwerk aangeboden door ervaren en pedagogisch opgeleide medewerkers.
We werken met het speelse programma Puk & Ko. Deze methode biedt thema’s aan die dichtbij
de belevingswereld van de peuter liggen. De nadruk ligt vooral
op de taalvaardigheden spreken
en luisteren en op uitbreiding
van de woordenschat. Daarnaast
besteedt de methode aandacht
aan de ontwikkeling van sociaal
communicatieve vaardigheden
en aan de beginnende rekenontwikkeling.

Geslaagd Blue Band concert voor
SamenLoop voor Hoop
HEESCH - Een muzikale ochtend
met veel blije gezichten in CC
De Pas was het resultaat van een
geweldige samenwerking tussen het gelegenheidscombo met
de zangers Mick van Haaren,
Arno Pattiwael, de Blue Band.
Iedereen zette zich belangeloos
in voor SamenLoop voor Hoop.
Daarnaast was For Mineur present om hun nieuwjaarshit ‘Heesch
gaode mee’ ten gehore te brengen. Uit volle borst werd er gezongen en met gulle hand werd er gegeven door het grote bezoekersaantal. Vol trots kan de Blue Band melden dat hierdoor een bedrag
van € 500,- kan worden overhandigd aan de ambassadeur van
SamenLoop voor Hoop, Marleen Frunt.

Publieksavond bij Halley met helder
object in sterrenbeeld maagd
HEESCH - ‘Het is leuk en interessant voor alle leeftijden’, belooft de
aankondiging. Op vrijdagavond 7 april is Sterrenwacht Halley voor
publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt
ongeveer twee uur.
Op deze avond kan men de
Wassende Maan door de telescoop observeren, met zijn donkere ‘zeeën’, bergen en talloze
kraters. In de avondschemering
is laag in het westen mogelijk
Mercurius zichtbaar. Door de
telescoop lijkt hij op een klein
maansikkeltje. Jupiter is de hele
nacht zichtbaar en is een helder object in het sterrenbeeld
Maagd. Het moet wel onbewolkt zijn om de maan, planeten
en sterren te kunnen bekijken.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel. Entree
€ 5,- en kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,-. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, Heesch, 0412- 454999,
www.sterrenwachthalley.nl.

of grondplaats kun je je wenden
tot marktmeester Willy Minten.
Stuur een e-mail naar
willyminten@gmail.com en er
wordt dan direct contact met je
opgenomen.

Puk & Ko legt een goede basis
voor groep 1-2 van het basisonderwijs en hierdoor is een doorgaande lijn in de ontwikkeling
van jonge kinderen gegarandeerd.

Heitje voor Karweitje Scouting Mira Ceti
NISTELRODE- Heitje voor een
karweitje is de jaarlijkse actie
die dit jaar op zaterdag 8 april
door Scouting Mira Ceti voor
actie zorgt.
Met de opbrengst van deze actie

wordt een gedeelte van de zomerkampen bekostigd.
Deze dag komen de welpen en
scouts in de ochtend en middag
langs om kleine klusjes op te
knappen tegen een vergoeding.

De scouting zal herkenbaar zijn
aan het scoutinguniform dat ze
dragen. Een vrije gift is uiteraard
ook mogelijk.
Scouting Mira Ceti bedankt hierbij alvast iedereen die een bijdrage levert.

Wie jat er nou een ei, jij?
Sabine Lipan, Noelle Smit
Op een ochtend kakelt kip Clementine zo hard dat alle andere
kippen er wakker van worden. Ze is al wat ouder en daarom
legt ze niet zo vaak een ei. Maar nu is het gelukt en is ze heel
trots op het ei dat ze heeft gelegd. Maar het ei wordt gestolen.
Alle kippen gaan op zoek naar de dader. De vos wordt als eerste
verdacht, immers: ‘Wie kippen steelt, die jat ook eieren!’. Maar
de vos is onschuldig. Zo gaan de kippen bij verschillende dieren,
waaronder de paashaas, langs. Steeds denken ze te weten wie
de dief is en hebben ze hun oordeel al klaar. Maar allemaal zijn
ze onschuldig. Uiteindelijk vinden ze het ei op een zeer onverwachte plek.
De tekst in dit prentenboek is vrij uitgebreid en leent zich goed
om met kinderen in gesprek te gaan over het beschuldigen van iemand terwijl je niet weet wat er aan
de hand is. De grote zoektocht naar het verloren ei past natuurlijk prima bij het paasfeest.
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BSO de Draken speelt musical Annie bij Laverhof

Een trotse cast van de musical ‘Annie’

Foto’s: Marcel van der Steen

’s op:
Meer foto eze.nl
ibernh
www.moo

Bij elke € 5,- aan boodschappen**
ontvang je 1 spaarzegel
Meer informatie op coop.nl/tapas

ZEGEL

SPAAR NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE TAPAS THUISSET!
Molenbrood busbrood

wit, tarwe, volkoren, zonne,
waldkorn, licht meergranen
2 hele broden naar keuze

IS*
1+1 GRAT

Alle Knorr
wereldgerechten
per pak

bijv. wit en tarwe

3.78

1.

89

Alle varkensrollades

2.49
3.19

Lay’s Superchips, Cheetos,
Nibb-It, Chipito, Spinners,
Ringlings of Deep Ridged

2 zakken à 110-215 gram
alle combinaties mogelijk

per kilo 6.00

M
100 GRA

1.00
1.30

0.

60

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).
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5a0ar

Zwembad ‘t Kuipke (1967-2017) - De bouw... en verder

j

HEESCH - De benodigde bouwkosten waren bijeengebracht. Er kon worden begonnen met de bouw van het zwembad. Na de succesvolle TipTop-avond ging nog diezelfde avond al symbolisch de eerste spade de grond in. De gemeente had eerder al een stuk grond achter de toenmalige Petrusschool in erfpacht gegeven aan de stichting.

Bouw ‘t Kuipke

Nonnen in het bad

Opening fanfare

Het zwembad zou 30 bij 10 meter worden en werd geleverd
door het bedrijf Twentse Industie
Plastics (T.I.P.) uit Twello.
De diepte van het bad werd

jonge kinderen prettig te houden
bij het recreatief zwemmen maar
zeker tijdens de zwemlessen. In
de jaren tachtig ‘80, toen al bijna 5.000 kinderen hadden leren

en ook de waterglijbaan werd
geplaatst. Tot op de dag van vandaag wordt hier nog steeds met
veel plezier gebruik van gemaakt.
Door de jaren heen blijft ‘t Kuip-

Jubileumactie van Zwembad 't Kuipke:
win een

Jaarabonnement

In minder dan twee maanden werd de bouw van het bad voltooid

voor het seizoen 2017
maximaal 1.40 meter. Zou het
bad dieper worden dan was gediplomeerd toezicht nodig en dat
was niet de bedoeling.
In minder dan twee maanden
werd de bouw van het bad voltooid, op 21 mei 1967 kon het al
worden opgeleverd. De officiële
opening volgde al snel daarna op
zondag 4 juni.
Door de jaren heen werd het bad
steeds gemoderniseerd. Zo werd
het bad in 1973 bijvoorbeeld
verwarmd. De temperatuur van
het water bedraagt sindsdien ongeveer 29 graden. Deze temperatuur is nodig om het ook voor

zwemmen in ‘t Kuipke, wilde het
bestuur ook de recreatieve functie van het bad benadrukken. Er
kwam een aantal speeltoestellen

ke moderniseren. De laatste grote verbouwing in 2014 is daar
een goed voorbeeld van. Hierover volgende week meer.

Trekking: paaszaterdag 15 april 2017
bij de fontein |'t Dorp Heesch| 14:00 uur

JUBILEUMACTIE

Deze week is, in samenwerking met Aangenaam Heesch, onze jubileumactie gestart met als hoofdprijs een jaar(gezins)abonnement
2017. Vouchers kun je, voorzien van je gegevens, inleveren bij
Jumbo, Zeeman en Zegers Optiek. Voor deelnemende bedrijven
kijk je op onze Facebookpagina.
Zaterdag 15 april volgt de trekking en om 14.00 uur worden de
winnaars bekend gemaakt. Zwembad ‘t Kuipke staat die dag van
11.00 tot 15.00 uur op het plein bij de fontein aan ‘t Dorp in Heesch
met leuke spelletjes voor de kids.
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VRIJDAG 7 APRIL
10.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG 8 APRIL
10.00 - 16.00 UUR
ZONDAG 9 APRIL
12.00 - 16.00 UUR

Goodiebag
met voordeel

Profiteer nu
van €500
keuzevoordeel!*
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snowboarden
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voetbal

Goede winst
twee zilveren en een bronzen plak voor nienke van HVCH bij amateurs neC
en Bart uit nistelrode op nk Snowboarden

Nienke en Bart

Laax 2017 NK SBX teamfoto

LAAX/NISTELRODE - Van 27 tot
31 maart vond in het Zwitserse
Laax het NK Snowboarden en
Freeski plaats.
Na het succes van afgelopen
jaren waren dit jaar twaalf deelnemers van het Snowboardteam
van Ski- en Snowboardclub
De Schans aanwezig. De trainers, meereizende ouders en de
groente en fruit van Heerkens

zorgden ervoor dat de deelnemers in topconditie waren. Onze
deelnemers hebben het geweldig gedaan. De sfeer, de zon en
de prachtige pistes brachten het
beste naar boven.
Op meerdere disciplines werd
gestreden voor een podiumplek, zoals Reuzenslalom, Big
Air, Slopestyle, Parallelslalom en
Snowboardcross. Het team wist
uiteindelijk dertien medailles in

de wacht te slepen, waarvan drie
medailles door Nienke en Bart uit
Nistelrode. Bart wist een bronzen plak te behalen bij de Reuzenslalom en een zilveren bij de
Boardercross (klasse tot 15 jaar).
Na een snelle start in de cross en
felle strijd met zijn tegenstanders
was het verschil met nummer
een slechts een halve boardlengte. Nienke wist als jongeling en
nieuwkomer in de open klasse
de ervaren snowboarders te verrassen met een tweede plaats!
Met de zomer op komst komt
het snowboarden in de sneeuw
op een lager pitje, maar de plannen voor het volgende seizoen
worden alweer gesmeed!

turnen

Bovenbouwteam Sine-Cura
wint de competitie
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 2 april turnden het bovenbouwteam en onderbouwteam van SineCura een dubbele competitiewedstrijd. Het bovenbouwteam bestaat uit: Famke, Sophie, Nina, Jelke,
Kim en Merel, het onderbouwteam uit: Noor, Nikki, Lieke, Estee, Iris en Gijsje.

Paardenpraktijk Sweenslag
Erkend paarden- en keuringspraktijk

Voor de bovenbouw was het
zondag een spannende wedstrijd, het was de laatste wedstrijd
en beslissende wedstrijd van de
competitie. Zij hadden namelijk
de voorgaande wedstrijden allemaal gewonnen. Met mooie
oefeningen op balk begonnen
ze de wedstrijd sterk. Dit hebben ze de rest van de wedstrijd
volgehouden en dat leverde een
ruime winst voor Sine-Cura op.
Ook het onderbouwteam liet
mooie oefeningen zien. Het was
een spannende wedstrijd met
het voordeel voor Sine-Cura, zij
wonnen de wedstrijd met een minimaal verschil. Famke, Sophie,
Nina, Jelke, Kim, Merel, Joyce
en Isabelle gefeliciteerd met dit
kampioenschap! Alle turnsters
veel succes volgend weekend op
de regiofinale.

Foto: Ruud Schobbers

NIJMEGEN/HEESCH - HVCH heeft een goede en belangrijke overwinning geboekt tegen de amateurs van NEC. De Heeschenaren
hadden zich prima voorbereid op het snelle en technische spel van
NEC. In de uitvoering kon trainer Harry Blokhuis dan ook tevreden
zijn over zijn mannen op een paar momenten in de tweede helft na.
Vrijwel de gehele wedstrijd had
HVCH het betere van het spel.
Het duurde nog tot de 28e minuut voordat Jordy Veld de 0-1
op het scorebord liet zetten.
Linksachter Robin van Eldijk, die
een puike wedstrijd speelde, wist
Veld in de diepte te bedienen.
Veld drukte direct af en liet de
NEC doelman kansloos. HVCH
bleef het tempo bepalen en
kreeg vlak voor het rustsignaal
de kans om de score verder uit
te breiden. Sjoerd Schobbers
ging over de rechterkant met
de bal aan de haal en gaf uitste-

kend voor op Roy Vissers maar
zijn inzet werd met een katachtige reflex van de NEC keeper tot
corner gewerkt.
Na de rust duurde tot de 65e
minuut eer de beslissing viel ten
gunste van HVCH. Een inzet van
Roy Vissers werd door een NEC
speler als een volleerd doelman
uit het doel gedoken: strafschop.
Willem Roefs meldde zich weer
om de penalty te nemen en
evenals voorgaande keren kende
hij geen pardon: 0-2. HVCH kon
de thuisreis aangaan met drie
belangrijke punten op zak.

Vind je
draai bij de
Kilsdonkse
Molen!
word ook molenvrijwilliger

Diensten o.a.:
- Vaccinaties, ontworming,
- Identiﬁcatie en registratie
- Vruchtbaarheidsbegeleiding
> vers en diepvries k.i.
> embryotransplantatie
- Uitgebreide gebitsbehandeling
- Kreupelheidsonderzoek incl.
echo en röntgen
- Klinische en röntgenologische keuringen
- Chirurgische ingrepen, incl. arthroscopie
- Osteopathische behandeling

SWEENSLAG 20 5469 KA ERP | TEL. 0413-350443
WWW.PAARDENPRAKTIJKSWEENSLAG.NL

De Kilsdonkse Molen,
een parel in het gebied
Beekdal de Aa, en uniek
in Europa. De molen draait
niet alleen dankzij wind en/
of water, maar ook dankzij
een aantal gemotiveerde
vrijwilligers. 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!

Kilsdonkseweg 4-6, Heeswijk Dinther T 06-45762839 info@kilsdonksemolen.nl
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dansen

dertien eerste plaatsen voor
dV dancing kids

Prijsuitreiking junioren solo’s Lindsey 1e en Lise 2e

OVERLOON/NISTELRODE - De leden van DV Dancing Kids dansten
erg goed deze zondag bij DV De Bekse Klinkertjes op het toernooi
van de Nederlandse Danssport Organisatie. Er werden ook hoge
punten gehaald; dertien van de zestien dansen uit Nistelrode behaalden de eerste plaats. Dat is veelbelovend voor de Nederlandse
Kampioenschappen volgende week in De Rusheuvel in Oss.
De punten liggen erg dicht bij
elkaar in verschillende categorieen. In het bijzonder de categorie junioren solo’s en ook bij de
jeugd solo’s is iedereen zeer benieuwd wie er Nederlands Kampioen gaat worden! De uitslagen
van de solo’s en groepen op het
toernooi van DV De Bekse Klinkertjes zijn als volgt:
Lindsay 280 punten 1e
Lise 279 punten 2e
Sascha 272 punten 4e

Minigarde 235 punten 1e
Release 235 punten 1e
Melody 244 punten 1e
Miracle 282 punten 1e
Spirit 277 punten 1e
Emeralds 277 punten 1e
Untouched 296 punten 1e
Diamonds 274 punten 1e
Guusje 292 punten 1e
Gwen 291 punten 2e
Touch 297 punten 1e
Jade 291 punten 1e
Inspiration 294 1e

BALLETSTUDIO VAN DER STAPPEN GAAT VOOR…
KOSTUUMS!
nog een paar maandjes en dan is het eindelijk zover:
de voorstelling ‘ariël, terug naar de zee’ in theater de
Lievekamp in oss. dan willen we natuurlijk graag
iedere leerling mooi aangekleed op het podium zien.
de voorbereidingen hiervoor zijn al in november begonnen, maar hoe gaan we nou die onderwaterwereld
van ariël creëren?
In de loop der jaren is er al een flinke kostuumcollectie
opgebouwd. Toch moeten er elk jaar nieuwe materialen
worden ingekocht en patronen getekend. Er moet stof
worden geknipt en genaaid en ritsen ingezet. Alle kostuums worden namelijk stuk voor stuk
met de hand gemaakt. Jolanda Knuiman, Petra Rovers, Karen van der Stappen en Josefien van
Zandvoort vormen samen een vast team dat al jaren de leiding heeft over alle kostuums. Deze
week brengen we een bezoekje aan Jolanda Knuiman: Hoe beginnen jullie? Jolanda: “Nadat het
thema is vastgesteld, komen we als team bij elkaar. Dan bespreken we wat de mogelijkheden
zijn en welke nieuwe dingen we moeten zoeken. Ieder van ons krijgt een aantal groepen toegewezen waarvoor we de kostuums verzorgen. Vaak organiseren we knipochtenden om de grote
stukken te kunnen knippen, waarbij we veel hulp krijgen van hulpouders. Het is fijn om zo samen
te kunnen werken, zodat we goed kunnen uitleggen wat de bedoeling is.” Wat is de grootste
uitdaging? Jolanda: “Nou, om de kostuums en het totaalplaatje uiteindelijk zó te krijgen zoals we
van tevoren in ons hoofd hadden. De docentes hebben allemaal al wel een idee van hoe het eruit
moet komen zien en de kostuums die wij maken, vormen een groot deel van dat plaatje.” Wat
maakt jouw taak zo mooi? Jolanda: “Het allermooiste is toch om uiteindelijk het resultaat van ons
werk op het podium te zien. Al die blije gezichtjes, daar doe je het toch voor!” Het team wordt
ieder jaar weer ondersteund door hulpouders; iedereen steekt graag de handen uit de mouwen,
zij het voor klein verstelwerk of voor het in elkaar zetten van een volledig kostuum. Eén van de
hulpmoeders tijdens de knipochtend: “Ik realiseer me nu pas hoeveel werk het is, zo’n voorstelling. Dat maakt het extra leuk om mee te kunnen helpen!”
Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer backstage-beelden op onze Facebookpagina en Instagram

info@balletstudiovanderstappen.nl - www.balletstudiovanderstappen.nl

tennis

Heeswijk
weet weer wat winnen is

Het medi Spa annelies open tennistoernooi

Van Dijke viert een treffer

VORSTENBOSCH - Voor het tiende jaar kan er teruggekeken worden op een zeer geslaagd KNLTB
open tennistoernooi van TVV’82 uit Vorstenbosch. Dit jubileumtoernooi heeft, naast sportiviteit, ook
gezelligheid en gemoedelijkheid hoog in het vaandel staan. De commissie heeft weer alles uit de kast
gehaald om het de tennissers en hun supporters naar de zin te maken. Uit de grote drukte bleek wel dat
dat ook zeker het geval was.

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

HEESWIJK-DINTHER - Op bezoek bij RKSV Schijndel heeft het Heeswijk van trainer Marc van de Ven eindelijk weer eens het zoet van de
overwinning mogen proeven. Na 1 minuut spelen stond het al 0-1,
toen Camiel van Doorn Wouter van Dijke, die startte vanaf de rechtsbuitenpositie, wegstuurde en de topscoorder van de blauw-witten
koel de openingstreffer binnenschoot.
Na een half uur spelen werd
het ineens 1-1, toen Heeswijk
slecht uitverdedigde en Arjen
Haast een voorzet van dichtbij
ongelukkig in eigen doel kopte.
Net voor rust werd Van Dijke
opnieuw weggestuurd en op de
rand van de zestien werd hij gevloerd door Schijndel-doelman
Dennis Schoenmakers. Een rode
kaart en een vrije trap waren het
gevolg. Invaller-doelman Frank
Schevers tikte de vrije trap van
Van Doorn vervolgens tot corner, waardoor de stand 1-1 bleef
maar de thuisploeg uiteraard wel

met tien man aan de 2e helft
moest beginnen.
De sterke invaller Max Sluiter
zette goed door op rechts en
hij bediende Van Dijke die knap
zijn tweede van de middag binnenschoot. De 1-2 bleef op het
scorebord staan totdat de prima
fluitende scheidsrechter Cairo
voor het eindsignaal blies. Heeswijk bewijst zichzelf een goede
dienst met deze broodnodige
zege. Volgende week komt hekkensluiter Nieuw Woensel op bezoek op sportpark De Balledonk.

Maar liefst 123 koppels hadden
zich ingeschreven, vanuit twintig
verschillende verenigingen.
Totaal zijn er 190 wedstrijden gespeeld. Zelfs het weer zat mee,
met als toegift een heerlijke zonnige lentedag. Bedankt aan alle
deelnemers en aan iedereen die
meegewerkt heeft aan het welslagen van dit jubileumtoernooi.
HD4 17+
1. Erik Dortmans [1] John van Lokven
2. Jorg van Asseldonk Marco Nooyen
HD5 17+
1. Ronnie Krösschell [1] Roy van Lokven
2. Dennis van der Heijden Patrick van der Heijden

HD6 17+
1. Bas van Grunsven Mark van Heeswijk
2. Maurik Krol - Ruud Saasen
HD7 17+
1. Martien van de Steen Toon van de Steen
2. Mari van den Heuvel [1] Erik van der Pas
HD8 17+
1. Ruben van Heeswijk Toby Nooyen
2. Jan Vink [1] - Ronnie Vink
DD5 17+
1. Annet Gibbels Jolanda van Zutphen
2. Annelies Jacobs [1] Nathalie van der Pas
DD6 17+
1. Laura Ketelaars [2] Saskia Steenbakkers
2. Marloes Dortmans Ellen Leenhouts-Koenen

DD7 17+
1. Heidi van Gaal Anne-Marie Traa
2. Manuela Elissen [2] Astrid Verbakel
DD8 17+1. Joyce Ketelaars Lindy van Lankveld
2. Jeannette Heymans Saskia Offermans
GD5 17+
1. Linda de Visser [1] Thijs Zevenbergen
2. Liony Jansen - Gijs van Rooij
GD6 17+
1. Ilse Huberts [1] Tom Huberts
2. Iris Bonnet Joost van der Pas
GD7 17+
1. Annemarie Zandee Paul Broeren
2. Gitty Theijssen [1] Niels Kanters.

beugelen
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zwemmen

waterpolo

handboogschieten
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tafeltennis

korfbal

voetbal

Korfbalsters
Prinses Irene stunten
korfbal

hardlopen

jeu de boule

NULAND/NISTELRODE - De
Prinses Irene korfbalsters spelen
voor het eerst in de geschiedenis op het veld in de Topklasse
biljarten
duivensport
judo
en
gaan voor
handhaving.
Tegen voormalig landskampioen Be Quick, dat op de tweede
plaats stond, zorgden ze voor
een stunt, door met 11-14 te
winnen, na een 3-3 ruststand.
Helemaal knap omdatschaken
het team
dammen
speelde zonder aanvoerster Marina van Venrooij en Maddy van
Dijk. De vervangsters uit het 2e
team, Esther 1cm
van
b Venrooij en Ella
Romijnders, deden het voortreffelijk. Ze lieten nog eens zien hoe
1,2 cm
belangrijk het
is,b dat het niveau
tussen het 1e en 2e team afgelopen seizoenen, door kundig
beleid, naar elkaar is gegroeid.
1,4cm b

autosport

voetbal
karten

paardrijden

vissen

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

Helvoirt net iets beter dan Prinses Irene

HELVOIRT/NISTELRODE - In
Helvoirt verloor Prinses Irene
met 1-0 van de gelijknamige
club. Het doelpunt dat in de 2e
kano helft viel was omstreden.

kaarten/bridgen

Ella Romijnders

Prinses Irene toonde zich weerbaar en strijdlustig en veroverde
terecht twee zwaar bevochten
punten.

Doelpuntmaker Collin van den
Bergh vertrok volgens de assistent-grensrechter vanuit buitenspelpositie.
Scheidsrechter
Schuurmans meende van afstand te zien dat het geen buitenspel was. Uiteindelijk bleek
het de beslissende goal, ook
omdat dezelfde scheidsrechter in
de 68e minuut om zeer dubieuze redenen een doelpunt van de
mannen van Van Tilburg Mode
& Sport afkeurde.
Het was een zwakke pot voetbal van beide kanten, waarbij
Prinses Irene in de tweede helft,
wat Helvoirt de hele wedstrijd
deed, ook de lange bal hanteer-

de. Gemeten aan de kansen was
Helvoirt de verdiende winnaar,
maar het was ook zo’n wedstrijd
waarbij de ploeg die zou scoren
de winnaar werd.

Helvoirt speelde bijzonder fysiek, pas toen de wedstrijd zo
ongeveer gelopen was, deelde
Schuurmans nog twee gele kaarten uit aan Helvoirt.

motorsport

Moeizame overwinning
Prinses Irene vrouwen

NISTELRODE - Prinses Irene
blijft het bijzonder goed doen in
de landelijke hoofdklasse.

gaan. Prinses Irene won door
doelpunten van Elien Ploegmakkers en Sharron van Os met 2-1.

Een, al of niet overgenomen,
periodetitel lijkt de ploeg van de
scheidende coach Roland Couvreur niet meer te kunnen ont-

Die stand was al bij rust bereikt
en was gezien het veldoverwicht
en de kansenverhouding terecht.

budo

Judoka’s Van Buel Sports scoren goed

GELDROP/BERNHEZE
-tennis
Tijdens het
jaarlijkseturnen
judotoernooi
in Geldrop
is er goed gepresteerd door de
voetbal
hockey
basketbal
volleybal
handbal
judoka’s van Van Buel Sports uit Oss. De volgende resultaten werden behaald door de judoka’s uit Oss,
Nistelrode, Heesch, Oijen, Uden, Vinkel en Geffen.
Goud: Senn van Buel, Jesse van Buel, Lola Kemps, Pieter van Oort en Laurens Wilms.
Zilver: Recay Yilmaz, Roy van Leur, Jasmijn Linskens en Bente van Vugt.
Brons:
Sem Ackermans,
Yasper
van handboogschieten
Tuijl en Sies van
der Horst.
beugelen Bruce Tomasouw,
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
tafeltennis

voetbal

korfbal

WHV verliest van SCI

Altior verliest van koploper Spes

Sint-Michielsgestel/Loosbroek - WHV heeft zondag
verzuimd om het goed vertoonde spel van vorige week tegen
Avesteijn te herhalen. Na 15 minuten was het SCI dat het heft
in handen nam.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 2 april begon Altior aan de
tweede helft van de veldcompetitie en kreeg meteen de koplobiljarten
judoop beper
van deduivensport
hoofdklasse
zoek.

Roel Lunenburg schoot nog rakelings langs maar daarna had
SCI het geluk aan haar zijde. Spits
Marco Hommeles schoot via de
hak van Twan van der Doelen op
goal, waardoor keeper Jaap de
Wit kansloos was: 1-0 voor SCI.
WHV probeerde zich te herstellen maar een schot van Marco
Lunenburg ging via een verdediger langs. In de 20e minuut werd
het 2-0 voor SCI. Een vrije trap
kwam via de lat weer terug in
het veld en het was de 35-jarige
spits Thomas Kerkvliet die alerter was dan Niels van der Wielen
en de bal inkopte. Hierna was
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SCI de bovenliggende ploeg en
WHV kwam een paar keer goed
weg. Net voor rust begon Harold
Lunenburg aan een slalom door
de verdediging van SCI en hij
kon slechts gestopt worden door
een overtreding in de 16 meter.
Penalty voor WHV. Thijs Lunenburg wist daar wel raad mee en
stuurde de 40-jarige goalie Marcel Bekers de verkeerde hoek:
2-1. Rust.
Wie had gedacht dat het nu
spannend zou gaan worden
kwam bedrogen uit. Binnen 10
minuten na rust had SCI twee
keer gescoord middels spits Dennis van Nistelrooy: 3-1 en 4-1
voor SCI. WHV probeerde het
nog wel, maar verder dan een
schot op de lat van invaller Teun
van Mil en twee afgekeurde
doelpunten van Thijs Lunenburg
en Ramon Kezer kwam WHV
niet.

korfbal

hardlopen

jeu de boule

De pupil van de week, Naomi
van Heumen, zag dat Altior het
in de beginminuten moeilijk had
en, ondanks de vele aanvallen,
niet tot scoren kwam.schaken
Nadat de
dammen
wedstrijd vorderde, en Spes al op
een 0-2 voorsprong stond, viel
het eerste doelpunt dan toch.
Maar Spes was
1cm b gekomen voor
een overwinning en ging beter
met de kansen om, bleef het
cm b
Altior heel 1,2
moeilijk
maken en
ging dan ook rusten met 2-4. Na
rust veranderde er weinig aan
het spelbeeld en bleef Spes de
1,4cmpartij
b
bovenliggende
met sterke
dames die rustig bleven wachten
op hun kansen waar Altior geen
autosport

karten

paardrijden

wielrennen

darten

golf

vat op kon krijgen en daardoor
haar eerste wedstrijd na het
kampioenschap en promotie in
de zaalcompetitie verloor. Spes
vissen
skien de koploper
snowboarden
blijft hierdoor
en Al-kano

koploper
hoofdklasse
op bezoek
kaarten/bridgen

tior volgt nu op vijf punten op
een gedeelde tweede plaats.
Altior 2-DDW 2: 11-14
Altior 3-De Peelkorf 2: 8-12
Altior 4-De Korfrakkers 4: 9-5
Winty 1-Altior 5: 13-5
Stormvogels A1-Altior A1: 7-5
De Peelkorf B1-Altior:B1: 12-5
BMC B1 – Altior B2: 2-3
Altior B3 – De Korfrakkers B3:
9-5
Altior C1 – Be Quick C1: 8-4
motorsport

Naomi van Heumen

MOSA’14 C1 – Altior C2: 3-4
Rooi D1-Altior D1: 2-12
Altior D3-Flamingo’s D1: 1-6
Altior E3-BMC E2: 1-6
Altior F1-Stormvogels F1: 10-9
Altior F2-Blauw Wit F1: 4-14
Korloo W1-Altior W1: 4-7
(wedstrijd 25 maart)
Altior W1-Be Quick W1: 9-10
Strafworpen: 7-5
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Roeien is de ideale full-body cardio workout TWC Kachelders toertocht
in de buitenlucht
HEESWIJK-DINTHER - TWC de Kachelders organiseert weer haar
Ontdek de roeisport op 8 april, de Open Dag van Aross
OSS - Roeien kent vele voordelen. Het is een sport voor jong
en heel oud. Je kunt individueel
of als team aan de slag.
Je kunt gaan wedstrijdroeien of
mooie toertochten maken. Het
is een van de meest blessurevrije sporten. Je traint er veel
spiergroepen mee, denk aan
benen, armen, rug en buik. En
dat alles nog eens heerlijk in de
buitenlucht ook. Bernhezenaren
als Arnold van den Brink, Ad
Smits, Pieter Verbost, Ingrid de
Haas en John Buters zijn al jaren
lid en enthousiaste beoefenaren
van de hun zo geliefde roeisport.
Om iedereen in Bernheze en Oss
in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de roeisport
organiseren de Aross-leden hun
Open Dag.
Tijdens de Open Dag kunnen
belangstellenden vanaf elf jaar
deelnemen aan een workshop
turnen
volleybal
van een uur.
Hierbij kan handbal
iedereen, na een korte uitleg op een

Voor de liefhebbers die graag
een stukje van de prachtige omgeving willen verkennen op hun
(elektrische) fiets zijn er tochten
uitgezet en geheel uitgepijld van
40 kilometer en 60 kilometer
met uiteraard een pauzeplaats
voor een kopje koffie/thee met
iets lekkers erbij. De vertrektijden voor deze tocht zijn tussen
9.00 en 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,- per persoon.
roeimachine en op het vlot,
meteen al met een paar ervaren roeiers het water opgaan.
Nieuwe Aross-leden volgen elk
voorjaar een aantal proeflessen
waarna instructieploegen gevormd worden die begeleid worden door ervaren Aross-leden.
Nieuwe jeugdleden van elf tot
achttien jaar voegen zich bij het
Aross Jeugd Team dat onder begeleiding van de Jeugdcommis-

sie leert roeien.
Kom kennismaken met deze
mooie sport op de Open Dag
van Aross op zaterdag 8 april
van 11.00 tot 14.00 uur. Roeivereniging Aross vind je aan de
Ossestraat 13. Dit is net voor het
pannenkoekenhuis tussen Oss
en Macharen.
Zie voor meer informatie
www.aross.nl.

handbal

Heren DOS’80 verliezen
laatste wedstrijd

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

HEESCH - De Heesche handballers speelden zaterdagavond hun
laatste competitiewedstrijd in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch, tegen
Bedo uit Beek en Donk. Door het verlies kregen de heren de rode
lantaarn weer in de handen gedrukt.
start darten
golf
DOS’80 kwam uiterst mager uit
de startblokken tevoorschijn.
Hun gasten uit Beek en Donk
deden dat des te beter. Zij wisten van de eerste acht aanvallen
maar liefst zeven keer te scoren.
DOS’80 had slechts drie keer dat
genoegen.

de aanval even stokte. DOS’80
keek bij rust tegen een ruime
achterstand van 11-18 aan.

Zo liep de Heesche ploeg, door
deze zwakke start, constant achter de feiten aan. Door een enorme werklust wisten zij halverwege de eerste helft toch terug te
knokken naar een 5-7 achterstand. Door een tactische ingreep wist Bedo het gat weer te
kaarten/bridgen
vergroten. Zij gaf Matthijs Lubbersen mandekking, waardoor

Daarna was het weer Bedo dat
de klok sloeg. Daar kon ook
Joost Verhoeven, die na dertig
jaar actief te zijn geweest voor
DOS’80, geen verandering meer
in brengen. Hij was het wel, die
na al die trouwe jaren dienst,
de laatste twee treffers aantekende voor de Heeschenaren.
Daarmee bepaalde Verhoeven

Zwakke
wielrennen

skien

snowboarden

kano

motorcross

Coldenhoff kwam in de kwalificatieheat op zaterdag zwaar
ten val en blesseerde hierbij zijn
schouder. Ondanks dit ging hij
toch van start in de manches op
zondag en wist met een zeventiende en een elfde plaats toch
belangrijke punten te scoren in
het kampioenschap.

motorsport

Alle tochten vertrekken vanaf cafe De Toren in Heeswijk-Dinther.
TWC de Kachelders nodigt ie-

Laatste plaats
De tweede helft tapte DOS’80
aanvankelijk uit een heel ander
vaatje. Na tien minuten waren zij
hun gasten genaderd tot 17-19.

Joost Verhoeven
Foto: Ruud Schobbers

de eindstand op 23-29. DOS’80
eindigt op de laatste plaats en
degradeert hierdoor uit de eerste
klasse.

dereen dan ook van harte uit om
op zondag 23 april deel te nemen aan één van deze mooie,
geheel uitgepijlde, tochten.
Meer informatie kun je vinden
op www.twcdekachelders.nl.

Toerwielertocht met ook
Ladies Ride
HEESCH - Toerwielerclub De Voorsprong organiseert haar jaarlijkse
voorjaarsklassieker Toch(t) Effe Weg voor wielertoeristen. Deze volledig uitgepijlde tocht, die plaatsvindt op zondag 9 april, voert over
mooie landelijke wegen door de Meierij met halverwege de route
een pauzeplaats. De afstand is naar keuze 75 of 100 kilometer.
Inschrijven kan van 7.30 tot
9.00 uur bij startlocatie Café ’t
Tunneke in Heesch. NTFU-leden
kunnen met hun pas inschrijven
via ‘scan en go’. NTFU-leden
betalen € 3,-, niet-leden betalen
€ 4,-.
Ladies Ride
Om 9.00 uur start de Ladies Ride;
alle sportieve vrouwen met een
racefiets kunnen aansluiten bij
een van de damesgroepen van
TWC De Voorsprong voor een
groepstocht over het parcours
van de 75 kilometer. Afhankelijk
van het aantal dames worden er
verschillende snelheidsgroepen
gevormd.

Glenn Coldenhoff verbijt de
pijn en word vijftiende
MEXICO/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM
Factory team heeft een pijnlijke
vierde wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in Mexico gekend.

jaarlijkse toertocht. Dit jaar staan er op zondag 23 april vier afstanden op het programma. Voor de echte sportievelingen zijn er tochten uitgezet en geheel gepijld van 75 kilometer en 115 kilometer.
Het vertrek is tussen 7.30 en 9.00 uur, het inschrijfgeld bedraagt
€ 4,- (voor NTFU leden € 3,-) en de mogelijkheid tot douchen is
aanwezig.

Toertochten fietsen
TWC De Voorsprong is een toerwielerclub en biedt iedereen met
een racefiets de mogelijkheid

om in groepsverband tochten
te fietsen. Op dit moment kent
de club zes fietsgroepen waaronder twee damesgroepen. Iedere groep fietst met een eigen
afstand en snelheid zodat iedereen op een passend niveau kan
fietsen.
Meer informatie is te vinden op
www.twcdevoorsprong.nl.

De oplossing
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tennis

Van tilburg Voetbaldagen
in schoolvakantie

Vos deventer Clubkampioenschappen in teken stichting alS nederland

NISTELRODE - De inschrijving staat open van de Van Tilburg Voetbaldagen voor zowel jongens als meisjes uit de hele regio, die geboren zijn tussen 2003 en 2011. Deze voetbaldagen zullen plaatsvinden van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 augustus op sportpark
de Schellen in Nistelrode.

HEESCH - Dit jaar waren de clubkampioenschappen van 19 tot en met 26 maart bij Tennisvereniging
de Hoef. Er kan teruggekeken worden op een fantastische week met tennis in allerlei sterktes. Ondanks
dat de avonden wat koud waren, is er veel publiek op afgekomen; zeker ook tijdens het finaleweekend
met stralend weer. Speciale aandacht was er dit jaar voor de ziekte ALS.

De kinderen worden, als ze
dat graag willen, ingedeeld bij
vriendjes of vriendinnetjes. De
groepen bestaan uit maximaal
twaalf kinderen en worden begeleid door een hoofdcoach met
een assistent. Gedurende deze
drie dagen worden de kinderen
van 8.45 tot 17.15 uur op het
sportpark opgevangen met natuurlijk elke dag een leuk trainingsprogramma van twee maal
twee uur. Daarnaast is er ook
iedere dag animatie. Iedere deelnemer ontvangt een compleet
voetbaltenue en nog veel meer.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier check
www.rksvprinsesirene.nl.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

De reden dat aan ALS aandacht
werd besteed, is dat vorig jaar bij
Wilhelmien van Roosmalen, lid
van TV de Hoef, ALS is geconstateerd. Er werden verschillende
activiteiten georganiseerd samen
met de familie van Roosmalen.
Dat heeft ertoe geleid dat in
samenwerking met Vos Deventer, HBS Accountants en met
een gedeelte van de opbrengst
van de loterij, een cheque van
€ 1.000,- is overhandigd aan de
familie. De actie van de dochter van Wilhelmien, Silvia, heeft
inmiddels meer dan € 4.400,opgebracht. Je kunt nog steeds
doneren via www.alsacties.nl/
actie/silvia-van-roosmalen.

sponsor erg blij mee. Er worden
positieve geluiden waargenomen van de deelnemers en velen
vinden het de juiste voorbereiding op de voorjaarscompetitie.
Namens de commissie bedankt
voor de deelname en hopelijk
tot ziens volgend jaar, weer in
groten getale!

Terug naar het clubkampioenschap. Elk jaar in maart vindt dit
toernooi plaats en er is een groei
in het aantal deelnemers. Hier
zijn zowel de vereniging als de

Winnaars Vos Deventer
Clubkampioenschappen 2017
HE3: Frank van den Akker
HD3: Mitchel Gietman/
Joost Kaffener

DE4: Nena Vlemmix
GD4: Jorg Marijnissen/
Nena Vlemmix
HD5: Roger Kivits/
Tim van der Logt
HE6: Danny van Asperen
HD6: Rutger Swinkels/
Chris van der Wielen
HE7: Niels van de Burgt
HD7: Roelf Elema/
Harold van Hulsbeek
DD6/7: Henny Bens/
Mieke Timmermans
GD7: Frans Augenbroe/
Marcella van Dinther.

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

MOOI
GESPOT
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 16 april naar
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over
twee weken in de krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

VERENIGINGEN
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie
komt gratis op de website.
BEDRIJVEN
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie,
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar
(prijs exclusief btw).
U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen.

De winnaar van week 12 is: An Dobbelsteen
Het antwoord was: Lezing bij Heemkundekring De Wojstap

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

WWW.MOOIBERNHEZE.NL INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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donderdag 6 april
paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch
tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
boek & babbel
Bibliotheek Heesch
eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
walking dinner
De Toren Heeswijk-Dinther
vrijdag 7 april
paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek
karin seethaler: de kracht
van de contemplatie
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
workshop:
chocolade paasei nr. 3
Creatief & Lekker Nistelrode
open Heesche bridgedrive
CC De Pas Heesch
teenage party 12+
Lunenburg Loosbroek
kaartavond kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
bonte avond
CC De Wis Loosbroek
publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 32

fanfare st. lambertus
haalt oud ijzer op
Nistelrode
Pagina 32

opening theatherhuis joris
De la Sallestraat 3 Heesch
dé passie
Abdij van Berne
Pagina 6

ophaalochtend
rommelmarkt nistelrode
Nistelrode

toneelstuk: amateurs
CC Nesterlé Nistelrode

expositie
sculpturen en installaties
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
maandag 10 april

de verenigde spelers:
wie pikt het ei van de
kruismuis
CC De Pas Heesch

boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode
film: la fille inconnue
Filmhuis De Pas Heesch

toneelstuk: amateurs
CC Nesterlé Nistelrode

dinsdag 11 april

open dag aross
Ossestraat 13 Oss
Pagina 38

inloop shantykoor
Huize Heelwijk Heesch
Pagina 12

zondag 9 april

uitreiking cultuurprijs
CC De Pas Heesch
Pagina 20

lentepodium
Heesch
Pagina 14

paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek

koffieconcert sandlake
city jazzband
CC De Pas Heesch
Pagina 13

zonnebloem nistelrode:
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

themazondag
fruit en bomen
Verstegen Tuinplanten Schaijk
Pagina 17

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

vroege vogelwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
toerwielertocht
met ladies ride
Café ’t Tunneke Heesch
Pagina 38

inloopspreekuur fysio
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
cursus: reanimatie
& aed-bediening
Laar 50 Nistelrode
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

thézinda: assepoester
CC De Pas Heesch

woensdag 12 april

Het verhaal van de
vluchteling: toen en nu
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 30

lezing: baas over eigen
sterven
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 8

thema-avond blanco:
verkeer in bernheze
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

jubileumactie
zwembad ‘t kuipke
Centrum Heesch
Pagina 34

film: la fille inconnue
Filmhuis De Pas Heesch

paasspeurtocht
EASTER DA
Y EGG COOptiek
Start is bij
Zegers
LLECTION
’t Dorp 30a Heesch

donderdag 13 april

zondag 16 april

paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek

1e paasdag

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
Pagina 4
lezing over dromen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
vrijdag 14 april
paasworkshop ‘t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden Slabroek
kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

2e paasdag
paas- fietstocht
Start: CC De Pas Heesch
de kleine Heemskinderen:
rommelmarkt
Dintherseweg 21a Nistelrode
feest met de paashaas
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
internationaal
accordeonfestival
Partycentrum ‘t Maxend
wandel met de boswachter
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
opening Hof van donzel
kinderboerderij
Donzel 92 Nistelrode
dinsdag 18 april
kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek

bobz Hawaï party
Dorpshuis Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

zaterdag 15 april

creatief café
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open dag los door het bos
Palmenweg 5 Nistelrode
Pagina 10

inschrijven boottocht kbo
CC De Pas Heesch
Pagina 8

zaterdag 8 april

expositie
sculpturen en installaties
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

feestavond 25 jaar
wereldwinkel
CC De Pas Heesch
Pagina 9

aa-land ondernemers
luiden het voorjaar in
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

zonnebloem nistelrode:
paasviering
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

kaartmiddag kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

saturdays- uitgaansavond 40+
Zaal Kerkzicht Loosbroek

duurzaamheidsmarkt
Meerstraat 7 Heeswijk-Dinther
Pagina 31

COLLECTION
maandag
17
april
DAY EGG
EASTER

opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

90’s & 00’s party
Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther

scouting mira ceti:
Heitje voor karweitje
Nistelrode
Pagina 32

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

centrum maia:
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

inloopspreekuur fysio
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
cursus: reanimatie
& aed-bediening
Laar 50 Nistelrode
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

