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Pim Maasdijk bakt ze bruin
VORSTENBOSCH – Hij had het niet verwacht, maar de
zeventienjarige Pim Maasdijk uit Vorstenbosch is er maar
wat blij mee en trots op. Nadat de eerstejaars Brood &
Banket student eerder al regiokampioen werd, maakte
hij het karwei af op de vakschool in Wageningen waar
hij na het maken van twaalf gevulde en evenzoveel
ongevulde broodjes uitgeroepen werd tot Nederlands
Kampioen Uitvoerend Broodbakker.
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Pim is doende om brood- en
banketbakker te worden. Een
familieambacht, want zijn opa
was dat ook en had een bakkerij
en winkel aan huis. Dat verklaart
meteen waarom zijn moeder
(dochter van genoemde opa)
niet stond te juichen en springen
toen Pim haar vertelde wat hij
wilde worden. “Ik wist dat eigenlijk allang. Mijn moeder had
echter thuis van dichtbij gezien
en meegemaakt dat dit keihard
werken is en altijd op rare tijden
midden in de nacht. Ze heeft me
lang voorgehouden om ook na
te denken over iets anders. Dat
heb ik wel geprobeerd, maar
mijn hart ligt toch echt bij dit
werk”, vertelt Pim.

Nostalgie helpt herinneren
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Hij begon niet helemaal onervaren aan de opleiding. “Ik had en
heb al geruime tijd een bijbaantje bij bakker van Leur in Veghel. Daar werk ik van vrijdag op
zaterdag. Bakker Jan had me al
enkele grondbeginselen bijgebracht”, zegt Pim. Hoewel hij
ook opgeleid wordt tot banketbakker, heeft vooral brood zijn
interesse. “Dat gepriegel met die
gebakjes en taarten is niets voor
mij. Daar ben ik te lomp voor”,
meldt hij desgevraagd.
Via school deed hij eerst mee aan
de regionale kampioenschappen die een voorronde waren
in aanloop naar het Nederlands
Kampioenschap. Alle eerstejaars
studenten deden mee en bakten
zes gevulde en zes ongevulde
broodjes.
Die werden door een externe
vakjury beoordeeld. De prijsuitreiking was in de avonduren. Tot
zijn verrassing werd Pim eerste,
waarmee hij zich al regiokampioen mocht noemen en de weg
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vrij was naar het NK. Vervolgens
was er de opdracht om daar het
dubbele aantal gevulde en ongevulde broodjes te maken. “Ik
ben onder leiding van Joerie van
Eck gaan oefenen bij bakker van
Leur. Hij heeft me zowel bij het
regiokampioenschap als het NK
erg geholpen. Verder mocht ik
tijdens het NK mijn eigen grondstoffen en materialen om mee te

Het was
spannend
hoe de
broodjes uit
de rijskast
en de oven
kwamen

Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg
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werken meebrengen. Dat scheelt
al heel veel”, vertelt Pim eerlijk.
Natuurlijk was het spannend hoe
de broodjes uit de rijskast en later uit de oven kwamen en of ze
smaakten en tot slot, hoe ze beoordeeld zouden worden. “We
waren met vijf deelnemers. Eerst
werd de derde en toen de tweede prijs opgenoemd. Het was
een opluchting dat mijn naam
uiteindelijk op het bord kwam te
staan”, zegt Pim.
Hij won een shirt, een sjerp, een
enorme beker en medaille en
blikt met veel plezier terug. “Ik
vond het leerzaam en leuk”,
doet hij uit de doeken om lachend te besluiten met: “Winnen was het leukst.”

Pim is trots op zijn nieuwe titel
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BRODEN VOOR
EEN ZOMERS
TINTJE
Met de heerlijke temperaturen
van vorige week nog in
gedachten schrijf ik deze
column met een zomers tintje.
Want wat is het toch heerlijk
als het zonnetje zo schijnt. Persoonlijk hoeft het voor mij niet
boven de 25 graden uit te komen. Het zal wel liggen aan het
feit dat ik altijd in die hete bakkerij sta.

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven

BAKKERIJ

In deze verrassende workshop gaan we aan de slag met het
witte goud, natuurlĳk uit onze eigen streek.
Onze chef-kok, Merĳn ter Heerd, zorgt voor geweldige
recepten zodat er overheerlĳke gerechten op tafel komen
die je thuis ook kunt bereiden.
Wat te denken van een quiche met zalm en asperges of
asperge mufﬁns,
mousse van asperges en
garnalen, salade met
rauwe asperges? Je gaat
proeven dat de smaak
van de asperge immens
veelzĳdig is.

Advertorial

Er is nog beperkt plaats
op maandag 28 mei van
19.00 tot 22.00 uur bĳ
de Eĳnderic in Heesch.
Dus schrĳf snel in!

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

En wat eten we dan met deze zomerse temperaturen? Want
iedereen gaat toch wel een beetje anders eten en drinken
als het zonnetje erbij komt. Meer zin in salades, meer zin in
verfrissende drankjes, meer zin in BBQ en meteen meer zin
om lekker veel buiten te zijn. Dus natuurlijk hebben wij dan
de meest fantastische broden om elk feestje of BBQ compleet
te maken. Klassiekers als de focaccia met tomaat, knoflook en
zeezout of de Brabander breker, donker meergranen met oude
Drielse kaas en mosterd.

Natuurlijk hebben wij dan de
meest fantastische broden om elk
feestje of BBQ compleet te maken
Maar natuurlijk ook nieuwe
aanvullingen, zoals nu ons
aspergebrood en pesto
borrelbrood, zijn fantastisch
om heerlijke gerechten mee
te maken of om de BBQ
compleet te maken. En deze
broden zij ook zo makkelijk
om er een maaltijdgerecht van te maken. Snijd bijvoorbeeld
eens een focaccia doormidden, smeer deze in met bijvoorbeeld
wat pesto, beetje sla erop, gebakken stukjes kip, knoflooksaus
en eventjes de oven in. Een lekkere frisse salade erbij en klaar
is Kees. En zo zijn er natuurlijk vele varianten puur naar eigen
smaak in te vullen.
Waar ik van houd? BBQ, heerlijk stukje vlees, salade en natuurlijk
vele soorten brood. Maar ja, ik moet altijd opletten dat ik me
niet al vol eet aan dat lekkere brood met dippers. U zult het
vast wel herkennen. Enne…voor mij graag een Corona met dat
warme weer. Heerlijk! Laat de zomer maar komen!
Bart Lamers.

Salade met verse aardbeien en geitenkaas
Boodschappenlijstje

n
250 gram verse aardbeie
azijn
twee eetlepels balsamico
100 gram veldsla
aas
150 gram zachte geitenk
50 gram pijnboompitten

!
ACTIE
werKwijZe:

Maak de aardbeien voorzichtig schoon, verwijder de
kroontjes en snijd in plakjes. Meng de aardbeien met
de balsamicoazijn en laat ze circa een uur in
de koelkast intrekken. Intussen kun je de
pijnboompitten even roosteren in een
koekenpan. Na het uur de aardbeien
uit laten lekken. Doe de veldsla in een
schaal, schep de aardbeien erop en verkruimel de geitenkaas erboven.

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch
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Van uitstel komt geen afstel;
afscheid toon en jan

Column D’n Blieker

NISTELRODE - Na nog een jaar
langer dan gepland is het nu
toch zover, Toon en Jan gaan
het bestuur van ontspanningsvereniging The Winning Mood
verlaten.

Weekboodschappen
Ik vind het een bijna onmogelijke opgave. Hoe moet ik nu weten
wat ik over een periode van vijf dagen ga eten? Ik vind het van
nature lastig om over de belangrijke dingen in het leven een keuze
te maken en eten vind ik toch echt een belangrijk onderdeel van
mijn leven. Ik kon al een kwartier doen om te bepalen wat mijn
avondeten zou worden, dus ik zit nu al een uur te piekeren boven
een weekboodschappenlijst. Ik zou nu bijna een moord doen voor
een aardappelen-vlees-groente-dieet. Niet te vreten, maar wel
lekker overzichtelijk.

Theo Verstraten richtte zich tijdens de jaarvergadering op dinsdag 17 april eerst tot Jan van
Nuland. Jan is vanaf 1994 lid van
de The Winning Mood en werd
tijdens de jaarvergadering van
10 juni 1997 in het bestuur benoemd.

‘Ik zou bijna een moord doen voor een
aardappelen-vlees-groente-dieet’

Jan heeft daarin veel werk op een
zeer nauwkeurige wijze verricht.
Zo heeft hij fietstochten georganiseerd en regelde hij de jaarlijkse
biljartwedstrijd met de KBO nu
samen met de onderlinge- en
regiocompetitie. En vooral dat
laatste kost veel werk en overleg.
Zo herinnerde hij ook leden aan
hun regiowedstrijd, pleegde vele
telefoontjes en woonde diverse
vergaderingen bij.
De vereniging is dan ook blij dat
Jan heeft toegezegd te blijven
ondersteunen bij het regelen van
het biljarten.
Jan is samen met zijn vrouw een
trouw bezoeker van de prijskaartavonden in de wintermaanden.
Naast een goede kaartspeler is
Jan ook bereid om bij de organi-

Natuurlijk weet ik dat weekboodschappen doen veel verstandiger
is. Beter voor je portemonnee, dat ten eerste. Het is misschien ook
wel beter voor de drukte in je hoofd, omdat je maar één keer in de
week je hersenen hoeft te kraken om iets fatsoenlijks en gezonds
op tafel te krijgen. En weekboodschappen zijn hopelijk in mijn
geval iets beter voor mijn omvang. Als ik elke dag opnieuw moet
bedenken of iets wel of niet goed voor me is, grijp ik toch eerder
naar de pizza voor mijn gevoel. Plus de impuls M&M’s neem je nu
maar één keer in de week met je stomme kop mee.

Toon en Jan

2004 werd hij als opvolger van
de heer Raaijmakers ook waarnemend voorzitter. In 2005 vond

Ook na hun bestuursfuncties blijven Jan en Toon
The Winning Mood ondersteunen en helpen
satie zijn handen uit de mouwen
te steken en hij heeft toegezegd
nog te willen helpen. En ook al
gaat Jan in het bestuur erg gemist worden, men is ervan overtuigd dat hij de vereniging als lid
trouw zal blijven, en The Winning
Mood hoopt dat zij Jan en zijn
vrouw nog veel zal ontmoeten.
Toon van Dijk is lid vanaf 1998
en maakt vanaf september 2003
deel uit van het bestuur als secretaris en penningmeester. In

een nieuwe functieverdeling van
het bestuur plaats en werd Toon
voorzitter. Chris Cuijpers nam
toen het secretariaat weer op
zich.
Zoals je kunt lezen heeft Toon
bijna alle functies bekleed. Toon
was ook dikwijls aanwezig bij het
kaarten, maar aan het biljarten
heeft hij zijn hart niet kunnen
verpanden. Misschien dat dit
nu, zonder bestuurlijke zorgen,
een uitdaging kan worden! Toon

heeft zich vooral ingezet om de
verhuizing uit het dorpshuis te
voorkomen, maar toen dit onvermijdelijk werd en er in CC Nesterlé een goed en betaalbaar onderkomen geregeld moest worden
heeft dit menig felle discussies en
zweetdruppels gekost.
De vereniging gaat in Toon een
echte bestuurder missen, een
voorzitter die van alles op de
hoogte was en van alles op de
hoogte wilde zijn. Toon stond
voor de vereniging, en zij is hem
zeer erkentelijk voor wat hij voor
de The Winning Mood heeft gedaan. Iedereen van The Winning
Mood wil in de toekomst Toon
nog graag en veel ontmoeten, en
ze zijn blij met de toezegging van
Toon om de vereniging bestuurlijk te helpen waar nodig.

FiLmHUiS De PaS:
THE ZOOKEEPER’S WIFE vertelt
het verhaal van bewakers van de
dierentuin van Warschau, Jan en
Antonina Zabinski. Zij redden het
leven van honderden mensen en
dieren tijdens de nazi-invasie.
Vrijdag 4 mei
ZOOKEEPER’s WIFE
20.45 uur, € 3,50
Tot 18 jaar gratis.
VICTORIA EN ABDUL
Judi Dench is kostelijk als koningin Victoria in deze historische
film, die het best te genieten is als
blijspel. De Ierse regisseur Stephen Frears (The Queen, Philome-

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

stin, wanneer die op hoge leeftijd
en tegen alle protocol in vriendschap sluit met Abdul (Fazal).

na) schopt wel vaker tegen heilige Britse huisjes en maakt zich in
deze film vrolijk over de kruipende hofhouding van de Britse vor-

Ook al komt Abdul uit India, is hij
van gewone komaf en ook nog
eens moslim. Waargebeurd. Al
waarschuwt Frears aan het begin:
‘Gebaseerd op ware gebeurtenissen… meestal.’
Maandag 7 en dinsdag 8 mei
VICTORIA EN ABDUL
20.00 uur, € 5,-.

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 1 mei een mailtje naar info@de-pas.nl

De agenDa van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Inmiddels heb ik alleen nog maar rijst en pasta op mijn lijstje
staan. Bij het kopje ‘groenten’ kom ik niet verder dan de woorden
‘zak roerbak’. Toen ik nog elke dag boodschappen deed, kon ik
tijdens mijn bezoek in de supermarkt nog wel eens op iets geks
en avontuurlijks komen, maar dit wekelijkse lijstje put mijn hele
eetbrein uit. Zelfs op Allerhande kom
ik niets tegen waarvan ik zeg:
mmm, daar heb ik over vier dagen
wellicht wel zin in.
Na anderhalf uur ploeteren op een
boodschappenlijst, geef ik het op.
Die lijst van de vorige vier weken,
is ook voor de vijfde week goed
genoeg.

blieker@bernhezemedia.com
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Column
Stephanie van Kempen

Laar 53c, Nistelrode, www.wolbert-fysio.nl

Voorjaarsblessures
Nu de temperaturen weer stijgen en het zonnetje zich wat vaker
laat zien, trekken veel mensen erop uit. De hoeveelheid fietsers
en wandelaars zijn niet meer op één hand te tellen. Het lichaam
krijgt meer beweging en de conditie neemt toe. Allemaal gunstige
effecten door het goede weer. Dit kan echter ook een flinke valkuil
zijn.
Gedurende de winterperiode zijn we vaak wat passiever en soms
gaan mensen te fanatiek van start in hun bewegen in het voorjaar.
Dit kan resulteren in blessures en/of pijnklachten aan spieren,
pezen of gewrichten. Een van de meest kwetsbare weefsels zijn
onze pezen. Peesproblemen ontstaan namelijk door verkeerd

Een pees is veel minder goed doorbloed
en geneest moeizamer dan een spier
gebruik, overbelasting of zware voortdurende belasting. Ze
kunnen soms snel geïrriteerd raken, maar het is vaak lastig om er
weer van te herstellen. Een pees is veel minder goed doorbloed
en geneest moeizamer dan een spier. Je kunt een peesprobleem
herkennen aan de volgende (opvolgende) kenmerken: pijn en
stijfheid na bewegen die een paar uur aanhouden, pijn bij het
starten van bewegen en die verdwijnt tijdens het bewegen, pijn
tijdens een activiteit en 12 tot 24 uur erna, pijn die zo hevig is dat
bewegen niet meer mogelijk is.
Aangezien peesklachten vaak de oorzaak zijn van pijnklachten,
hebben we verschillende onderzoeks- en behandeltechnieken
binnen de praktijk om mensen zo snel mogelijk pijnvrij te
krijgen. De juiste diagnose kan gesteld worden aan de hand
van lichamelijk onderzoek en echografie (indien nodig). Aan de
hand daarvan kan er een conclusie getrokken worden, welke
behandeloptie het best bij u past, denk aan: shockwave, EPTE,
flywheel training, excentrische training en manuele therapie. Dit
zodat u zo snel mogelijk pijnvrij uw wandeling in de voorjaarszon
weer kunt maken!

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in
Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Op 7 mei
start Bevolkingsonderzoek Zuid
met
het
bevolkingsonderzoek borstkanker in HeeswijkDinther.
Voor dit onderzoek worden alle
vrouwen tussen 50 en 75 jaar
elke 2 jaar uitgenodigd. Door
het onderzoek kan borstkanker
in een vroeg stadium ontdekt

worden. Dit verhoogt de kans
op genezing. Bovendien is vaker
een borstsparende operatie mogelijk.
Het onderzoekscentrum staat
tot begin juni op het parkeerterrein van sportpark Balledonk aan
Droevendaal.
Voor meer informatie kun je kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

Tweede Goede Doelenweek Heeswijk-Dinther
wederom succesvol!
HEESWIJK-DINTHER - In de week van 9 tot en met 12 april is in
Heeswijk-Dinther voor de tweede keer een Goede Doelenweek gehouden. En wederom was dit een groot succes.
Enthousiast gingen de ruim 120
collectanten op pad met hun
groene emmers waarin de enveloppen met geld en het ingevulde inzamelformulier konden worden gedeponeerd. Met
het inzamelformulier kon een
keuze gemaakt worden uit 15
goede doelen die meedoen aan
De Goede Doelenweek Heeswijk-Dinther. Uit de meeste
inzamelformulieren was ook
duidelijk op te maken dat de
inwoners bewust kiezen welke
goede doelen zij graag steunen.

• NSGK
€ 1.084,44

INWONERS KIEZEN
BEWUST WELKE
GOEDE DOELEN
ZIJ STEUNEN

• Fonds Verstandelijk
Gehandicapten
€ 1.314,76

Ondertussen is al het ingezamelde geld geteld, zijn de inzamelformulieren verwerkt en kan er
geïnformeerd worden over de
hoogte van de opbrengst.
In totaal is er € 24.611,36 opgehaald en dit is als volgt verdeeld:

• Rode Kruis
€ 1.466,34

• Hersenstichting Nederland
€ 2.236,26
• Maag Darm Lever Stichting
€ 1.805,12
• Amnesty International
€ 1.041,79
• Stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp
€ 1.303,58
• Stichting Nationaal
ReumaFonds
€ 1.775,57
• Nationaal MS Fonds
€ 1.496,39
• KWF Kanker Bestrijding
€ 2.998,39

• Natuurmonumenten
€ 929,17

• Nederlandse
Brandwondenstichting
€ 1.431,99
• Nierstichting Nederland
€ 1.670,46
• Diabetes Fonds Nederland
€ 1.467,00
• Hartstichting
€ 2.590,11
Een grote dank aan alle inwoners
van Heeswijk-Dinther voor hun
financiële bijdrage. En natuurlijk
ook een grote dank aan de collectanten die zich enorm hebben
ingezet. Dit succes is zeker een
stimulans om in 2019 wederom
een Goede Doelenweek Heeswijk-Dinther te organiseren.
Wil jij volgend jaar ook graag
collecteren? Dan kun je contact
opnemen met Ardith Manders,
06-51263021.
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nieuw concept voor
Vikamco advies en Opleidingen

gratis spreekuur kunnen we met
elkaar in gesprek komen, kunnen
we onze kennis met hen delen
en als het nodig is geven we een
vrijblijvend advies. In het kantoor
is een aparte hoek ingeruimd,
waar we samen met de ondernemer rustig in gesprek kunnen.”
Sandy en Paul

Het nieuwe pand wordt op 4 mei
feestelijk geopend. “Wij nodigen
graag ondernemend Bernheze uit
om op 4 mei een kijkje te komen
nemen. Van 14.00 tot 19.45 uur
is iedereen van harte welkom.”
Je vindt Vikamco aan Laar 63A te
Nistelrode, waar voldoende parkeermogelijkheid voor de deur is.

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Al veertien jaar zijn Paul Vissers en Sandy Janssen actief bezig binnen hun onderneming Vikamco Advies en Opleidingen, waar zij andere ondernemers hulp bieden op het gebied van
Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg en diverse opleidingen verzorgen. Inmiddels bestaat het Vikamco team
uit twaalf personen met ervaring in allerlei branches, waardoor er altijd een passende adviseur is voor
iedere onderneming.

Wij nodigen
graag
ondernemend
Bernheze uit
om op 4 mei
een kijkje
te komen
nemen

Lange tijd werkten Paul en Sandy vanuit hun kantoor aan huis,
maar door de aanhoudende groei
van het bedrijf werd het kantoor
aan huis te klein. Daarom heeft
het bedrijf zich nu gevestigd aan
Laar 63A, waar een nieuw ingericht kantoor ruimte biedt aan
Paul, Sandy, hun collega’s en ondernemers die graag eens Arboadvies in willen winnen.
Met het nieuwe pand komt er
ook een nieuwe dienstverlening
bij. “Ik wil graag iedereen helpen, of het nu om een kleine
Arbo-gerelateerde vraag gaat,

of om een complex vraagstuk.
Om de drempel te verlagen om
Arbo-advies in te winnen is er
vanaf nu de mogelijkheid om geheel gratis en vrijblijvend langs
te komen voor een gesprek”,
vertelt Paul. Op de nieuwe website www.gratisarbospreekuur.nl
kunnen ondernemers die met
een vraag zitten zichzelf aanmelden voor zo’n gratis spreekuur.
Hier vind je ook de meest gestelde vragen, dus wellicht ook al het
antwoord op jouw vraag.
“Vaak lopen ondernemers met
een Arbovraag rond. Door dit

Op het kantoor is alles ingericht
volgens de Arbonormen. “Wij
moeten zelf natuurlijk wel het
goede voorbeeld geven. Zo zijn
bureaus in hoogte verstelbaar en
hebben we bijvoorbeeld maar
één nietmachine, zo stimuleer
je medewerkers om zo veel mogelijk te bewegen”, legt Sandy
uit. Maar naast Arbo-advies kan
Vikamco Advies en Opleidingen
je nog veel meer bieden. Op de
website www.vikamco.nl vind je
alle informatie.

Laar 63a, 5388 HC Nistelrode
0412 - 64 58 64
info@vikamco.nl
www.vikamco.nl

Laar 63A, 5388 HC Nistelrode
0412 - 20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl
www.gratisarbospreekuur.nl
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Heemschuur Heesch opengesteld
KBO Bernheze
Koffieochtend
met de brandweer
HEESWIJK-DINTHER - De KBO
organiseert op donderdag 26
april om 10.00 uur weer een
koffieochtend in CC Servaes.
William van Zutphen van de
brandweer komt langs om te vertellen hoe belangrijk het is brand
te voorkomen. Hij geeft daarvoor praktische tips, maar geeft
ook aan wat te doen bij noodgevallen. Belangrijke informatie
voor iedereen. De gemeente betaalt de koffie. Welkom!

KBO Heesch
zoekt nieuwe
leden
HEESCH - Het is voorjaar, de
lente is weer in het land, en hoe!
Tijd om er weer op uit te trekken
en nieuwe mensen te ontmoeten, wellicht nieuwe leden voor
KBO Heesch.
De aanwas van het ledenaantal
van KBO lijkt te stoppen en de
werving van vrijwilligers wordt
met de maand moeilijker. Dus
vraagt het bestuur van KBO
Heesch haar leden om hieraan
de komende maanden extra

aandacht te besteden.
Bij deze het verzoek aan iedereen om een nieuw lid te werven
voor de KBO. Probeer in je eigen
omgeving een bekende te overtuigen van de meerwaarde van
het lidmaatschap. Waarom is het
leuk om bij KBO te komen?
- Het is een gezellige vereniging
waar je elkaar op verschillende
momenten kunt ontmoeten.
- Je kunt gratis of voor een gering bedrag deelnemen aan de
activiteiten.
- Voordelige zorgverzekering.
- Advies bij huisvestings- en/of
financiële vragen.
- Kortingen bij diverse leveranciers (zie ook de website van
KBO Brabant).
- Gezellige (thema)reizen samen
met andere KBO-leden.
- Een vereniging waar je ook als
vrijwilliger helemaal ‘los’ kunt
gaan.
Benader je buurman/-vrouw,
een familielid of een andere
bekende met de vraag of ze lid
willen worden van KBO Heesch.
Vul een aanmeldingsformulier in,
zie hiervoor de website of loop
binnen bij CC De Pas en neem
een formulier mee in d’n Herd.
Je kunt ook een exemplaar aanvragen bij Wil Welling, 0412454560.

HEESCH - De Heemschuur in Heesch opent zondag 29 april weer haar deuren voor het publiek en wel
van 13.00 tot 17.00 uur. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring De Elf Rotten.
Wat is er te zien? Op de eerste
verdieping het museum met een
prachtige collectie landbouwwerktuigen, ambachtelijke gebruiksvoorwerpen, zoals die van
een rietdekker, een imker en een
schoenmaker. Er is een schooltje
en een winkeltje en er zijn spullen van de dorpsdokter te zien.
Op de begane grond is een
mooie poffer- en mutsencollectie
te bewonderen, er zijn archeolo-

gische vondsten en in de lees- en
studiezaal kunnen bezoekers gebruik maken van de bibliotheek
en kunnen zij de zeer uitgebreide
fotocollectie raadplegen. Uiteraard zijn ook de uitgaven van de
heemkundekring te koop. Rond
de Heemschuur kan de prachtige
tuin bekeken worden en er zijn
objecten te bewonderen, zoals
een originele manege of rosmolen. De mogelijkheid bestaat een
kopje koffie of thee te nuttigen.

De Heemschuur is iedere laatste
zondag van de maand opengesteld voor publiek. In juli, augustus en december is de Heemschuur gesloten. Het adres van
de Heemschuur is Schoonstraat
35. Buiten de vaste openingstijden zijn tegen betaling groepsbezoeken mogelijk.
Meer informatie vind je op
www.de-elf-rotten.nl, via
06-10463762 of
secretariaat@de-elf-rotten.nl.
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Het oranje dak van Loosbroek
Aanbiedingen geldig van
26 april t/m 2 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Krentenbollen Puddingbroodje
4 + 2 GRATIS

Het oranje zeil bedekt het afgebrande deel

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Michel Roefs

LOOSBROEK – Het is alweer meer dan vijf maanden geleden dat het noodlot toesloeg bij de familie van
Erp. Op 6 november 2017 brak er brand uit in het voorhuis, die grote schade aan hun huis toebracht.
En tot op de dag van vandaag woont de familie in een woonunit, in de hoop zo snel mogelijk hun huis
opnieuw op te kunnen bouwen.
“Wij sliepen die nacht toevallig
beneden”, vertelt Marja, moeder van zonen Colin, Kay en
Kian en getrouwd met René van
Erp. “Ik werd ’s nachts wakker
van een geluid wat op knapperend haardvuur leek, maar toen
ik naar buiten keek zag ik de
rook door de dakpannen omhoogkomen.” Terwijl Marja het
alarmnummer belde, zorgde
René ervoor dat hun zoons en
hond zo snel mogelijk veilig buiten stonden.
“Gelukkig waren de brandweerkorpsen er heel snel. Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Heesch
en Rosmalen, ze werkten allemaal samen als een geoliede
machine”, zegt René. “Ze hebben ons ook heel fijn opgevangen, ze beantwoordden al onze
vragen heel geduldig en bereidden ons goed voor op wat er zou
gaan komen.”
Maar ook vele vrienden, buurtbewoners en familie schoten de
familie van Erp ’s nachts en de
dagen en weken daarna te hulp.
Die hulp kwam snel op gang.

ag
Koningsd 0 uur
13.0
open tot extra
met
g
aanbiedin

1,00

Oranje
Tompoezen
4 + 1 GRATIS

Van Mook

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

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

“Onze zoons hebben bij hun
opa en oma geslapen, René en
ik in onze caravan hier op het
terrein. Want je wilt je huis niet
zomaar achterlaten!” Een woonunit werd geregeld, een tuinta-

WIJ SLIEPEN DIE
NACHT TOEVALLIG
BENEDEN
fel om met z’n allen aan te eten,
een bed en matras voor iedereen
om op te slapen, maar ook kleine dingen als theelepels en warme sokken. “De brand was van
zondag op maandag en op donderdagavond konden we met
z’n allen in de woonunit slapen”,
vertelt Marja. René voegt daaraan toe: “Het is heel fijn om dan

weer allemaal samen te zijn. Zo
kun je het samen verwerken.”
Ondertussen woont de familie
nog steeds in de woonunit, uitkijkend op hun afgebrande huis,
dat deels afgedekt is met een
oranje zeil. Ze hopen binnenkort
de laatste zaken met de verzekering en gemeente af te ronden, zodat ze eindelijk kunnen
beginnen met de wederopbouw
van hun huis. Aannemingsbedrijf Van Driel uit Vorstenbosch
gaat dit uitvoeren. “Zij hebben
ons ook al ondersteund in de besprekingen met de verzekering.
Het is fijn dat we er op dat vlak
ook niet alleen voor staan”, zegt
René. “De hulp vanuit alle hoeken, verwacht en onverwacht,
waarderen wij enorm”, sluit
Marja af.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Varkensmedaillons
met spek

100 gr.

Zeeuws spek

Ook lekker op de BBQ

100 gr.

€ 1,25

€ 1,75
Verse kipfilet
100 gr.

€ 1,10
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

LIMOENEN 5 stuks € 1.00
STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.50
ROZEVAL AARDAPPELS 1 kilo € 0.95
Hollandse aardbeien
Asperges geschild/ongeschild
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Overlijdensadvertenties
in DeMooiBernhezeKrant
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BernhezeFAMiLieBeriChten

Theo, bescheiden, betrouwbaar, betrokken, zo heel gewoon
Je oprechte interesse in mensen maakte jou tot een fijn persoon
Jij genoot van het jureren, paarden waren je lust en je leven
Je had een groot hart, dank je wel voor alles wat je ons hebt gegeven

“We hebben het goed gehad samen”

Theo Verkuijlen
ruim 28 jaar gelukkig met

Arjanne van Wijk
✩ Nistelrode, 8 juni 1960

† Heesch, 21 april 2018
Arjanne
Familie Verkuijlen
Familie van Wijk

Osseweg 17
5384 NA Heesch
Wij nodigen u uit voor de uitvaartdienst op donderdag
26 april om 14.00 uur in de Sint-Lambertuskerk, Laar 47
te Nistelrode. Aansluitend zullen wij Theo begeleiden naar
begraafplaats Loo, Loo 19a te Nistelrode.

BERNHEZE – Vanaf het begin dat
DeMooiBernhezeKrant bij je in
de bus valt, hebben we ook de
mogelijkheid om overlijdensadvertenties te plaatsen. Steeds
vaker krijgen we de vraag ‘Hoe
werkt dat eigenlijk?’.
Wanneer een dierbare komt te
overlijden, is het belangrijk dat
je de gasten voor de uitvaart
zo snel mogelijk op de hoogte
stelt. Naast het versturen van
een rouwkaart per post, gebeurt
dit ook vaak via een overlijdensadvertentie in de regionale dagbladen. Maar ook al is DeMooiBernhezeKrant een weekblad,
deze kan prima gebruikt worden
om kennissen en vrienden op de
hoogte te stellen van het overlijden van je geliefden.

IN COMBINATIE
MET EEN ADVERTENTIE
IS EEN DANKBETUIGING
GRATIS
Omdat DeMooiBernhezekrant
niet met abonnees werkt, maar
bij alle inwoners van Bernheze
zonder nee/nee sticker in de
bus valt, bereik je daarmee veel
mensen. De prijzen kun je opvragen, maar zijn hetzelfde voor
de overlijdensadvertenties als
voor de commerciële advertenties. Bijvoorbeeld een basis advertentie van 103 x 157 mm is
€ 180,- (inclusief btw).
Wil je een ‘in memoriam’ plaatsen, dan is dit in combinatie met
een advertentie gratis.
Tekst van overlijdensberichten
DeMooiBernhezeKrant helpt je
graag bij het vinden van een
passende tekst, maar vaak kun
je de tekst gebruiken van de
rouwadvertentie.
Deze kan op maat gemaakt
worden en we sturen je een
proef en passen aan tot je er
helemaal mee akkoord gaat. De
uitvaartverzorger kan je hierbij
ook helpen. We werken vaak
samen met uitvaartverzorgende
bedrijven.
Vraag naar de mogelijkheden.

Woensdag zal er om 20.00 uur een avondwake worden
gehouden in voornoemde kerk.
Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Dankbetuiging

We missen jou en het maakt ons verdrietig, maar als we aan al
die herinneringen denken komt er ’n glimlach tevoorschijn.
Wij hebben zoveel liefde en steun mogen ontvangen na het
overlijden van onze zoon en broer

Joost van Beekveld
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
kaartjes, telefoontjes, bloemen, mooie woorden,
belangstelling en troost!
Het heeft ons goed gedaan te merken dat Joost zo geliefd was.
Peter - Ellen
Ilse - Berry
Thijs - Anke
en familie

Heeswijk-Dinther

Dankbetuiging

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven,
condoleances, mooie bloemen, lieve kaarten
en steun na het overlijden van

Kracht geven...

Herman Geurden

Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

* Nistelrode, 18-02-1935 - † Oss, 21-2-2018
Dit heeft ons goed gedaan

Tom van den Berg Uitvaartzorg

Riet Geurden-Kleijnen
Kinderen en kleinkinderen

Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor
alle persoonlijke condoleances, bezoeken, kaarten, bloemen en
aanwezigheid tijdens het afscheid van onze broer en oom

Jo van Herpen
* Heesch, 21 augustus 1930 - † Heesch, 7 april 2018
Namens de familie van Herpen
Heesch

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004
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Zwijgzaam... stil en zonder klagen,
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zó ben je langzaam... moegestreden,
uit ons midden weggegleden.

Viergeneraties

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet
kunnen winnen. Wij hebben hem mogen begeleiden in zijn laatste
levensdagen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, ons pap, schoonvader en opa

Ad van der Velden
echtgenoot van

Ger van der Velden-Maas
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Vorstenbosch: Ger
Inge en Wilbert
Willem, Toon, Dorus, Fien
Paul en Judith
Joes, Guus
Zus Kerkhof (73) uit Nistelrode, Anja Spanjers (52) uit Heesch, Norma-Jean Nijs (28) uit Berghem en Gianni Nijs.

20 april 2018
Schoolstraat 32, 5476 KK Vorstenbosch
De avondwake wordt gehouden op woensdag 25 april om 19.00 uur
in de parochiekerk St. Lambertus, Kerkstraat 2 te Vorstenbosch.
Ad is thuis, aansluitend bent u tot 21.00 uur van harte welkom om
persoonlijk afscheid te nemen van Ad.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 26 april om
12.00 uur in de aula van crematorium Uden, Belgenlaan 11 te Uden.

‘t is nie anders...
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij
afscheid genomen van mijn vader, schoonvader en trotse opa

Lee Kling
* Nistelrode, 4 december 1937

† Oss, 24 april 2018

echtgenoot van

Lies Kling-Roelofs † 22 juli 2007
Twan en Janny
Romy en Joey
Bella 5
Correspondentieadres;
Poelstraat 8a
5388 KB Nistelrode
De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 28 april
om 13.30 uur in de St. Lambertuskerk, Laar 49 te Nistelrode.
Aansluitend zullen wij hem te rusten leggen bij Lies op
begraafplaats ’t Loo te Nistelrode.
U krijgt de gelegenheid om persoonlijk afscheid van Lee te
nemen op donderdag 26 april van 19.00 tot 20.00 uur in het
mortuarium aan de Lindestraat (achterzijde kerk) te Nistelrode.
Eenieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Familieberichten; hoe en wat
BERNHEZE - Vier generaties, een gouden bruiloft of zelfs een diamanten bruiloft? Veel lezers willen
dit graag plaatsen in DeMooiBernhezeKrant. Maar hoe gaat dit nu in zijn werk? Is het gratis, komt er
iemand van de krant een foto maken? Als je een jubileum in DeMooiBernhezeKrant wilt laten plaatsen,
dien je met het volgende rekening te houden.
Vier generaties
We ontvangen graag een foto in
hoge resolutie (250 dpi of minimaal 1MB groot) met de namen,
woonplaats en leeftijd van de
vier generaties. Hierna kunnen
we het de woensdag na ontvangst plaatsen in DeMooiBernhezeKrant.
Gouden bruiloft
(50 jaar getrouwd)
We ontvangen van familie of
kinderen graag een artikel van
maximaal 250 woorden.
Indien dit gewenst is, kunnen we
op de dag en een tijd naar keuze een foto komen maken, deze
plaatsen we bij het artikel in de
krant. De plaatsing in de krant is

altijd nadat de bruiloft gevierd is,
op de eerstkomende woensdag
daarna.
Diamanten bruiloft
(60 jaar getrouwd)
We komen graag een interview
houden met het paar dat 60 jaar
getrouwd is. En op de feestdag
zelf komen we graag een foto
maken die we bij het interview
kunnen publiceren.

Reserveren en aanleveren
Reservering dient te gebeuren
vóór vrijdag 12.00 uur, als je de
week erop iets wilt sturen. Je
kunt dan nog aanleveren tot en
met maandag in de week van
publicatie, maar dan kunnen wij
in ieder geval ruimte vrijhouden
voor deze speciale berichten.
Wil je meer informatie? Bel met
0412-795170 of mail naar
info@demooibernhezekrant.nl

Stichting R.K. Begraafplaats Petrus
Emmaus Parochie Heesch is op zoek
naar vrijwilligers
HEESCH - Voor het aankomende
seizoen zoeken wij ter ondersteuning van onze professionele
hovenier enkele mannen/vrouwen met groene vingers.
Wij zoeken mensen die het leuk
vinden om enkele uren per week
op een respectvolle manier lichte onderhoudswerkzaamheden
te verrichten op onze begraafplaats. Uren en tijden zijn in
overleg. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met:
Adrie van de Pas, voorzitter,
0412-451175 of amvanderpas@
home.nl of Martin Verhagen, bestuur/ onderhoud, 0412-453432
of verhagen.martin@hetnet.nl.
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nostalgie helpt herinneren

Herkenning

Tijdens deze ochtenden hebben
de jongeren onder andere decoraties gemaakt aan de hand van
thema’s als Kerstmis en Carnaval.
Deze jongeren kunnen ook een
dagbesteding vinden bij Depot,
waar zij onder andere gegraveerde plankjes maken en verkopen.

kwamen er herinneringen bij de
bewoners naar boven over ‘hoe
het vroeger ging’.
Het ophalen van herinneringen
aan de hand van nostalgische
foto’s, muziek en spelletjes helpt
de bewoners. Heelwijk is daar-

Direct kwamen er herinneringen naar
boven over ‘hoe het vroeger ging’
Samen met bewoners en medewerkers is de foto in elkaar geknutseld

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – In Heelwijk komen twee bijzondere doelgroepen met elkaar in contact: ouderen met dementie
en jongeren met psychische problematiek. De jongeren verzorgen de aankleding van de koffiekamer
waar bewoners met een vorm van dementie regelmatig komen, wat stimulerend werkt voor zowel de
bewoners van Heelwijk als de jongeren van Partners In Zorg.
Binnen Heelwijk is de afdeling
‘Binnenhof’, waar bewoners met
allerlei vormen van dementie wonen. Een gesloten afdeling waar
ze allemaal hun eigen slaapkamer hebben, een woonkamer
waar ze samen kunnen komen en
een koffiekamer. De koffiekamer
dient als multifunctionele ruimte:

de kapster komt hier tweemaal
per week, er wordt wekelijks gegymd, verjaardagen worden hier
gevierd en bezoek kan zich hier
samen met de bewoners terugtrekken als het in de woonkamer
te druk is.
De aankleding van de koffieka-

mer wordt verzorgd door de jongeren die wonen binnen Partners
In Zorg. De twee doelgroepen,
jongeren met psychische problemen en dementerende ouderen, werden samengebracht
op ochtenden dat de jongeren
tijdens een creativiteitsochtend
kwamen knutselen op Heelwijk.

De opbrengst van die plankjes
werd door Partners In Zorg besteed aan een goed doel: een
grote foto om de ouderen binnen
Heelwijk te stimuleren.
Op woensdag 11 april ontving de
Binnenhof deze foto van Partners
In Zorg: een nostalgische foto
uit Heesch op groot formaat. De
bewoners hebben die foto zelf
uitgezocht in samenwerking met
Heemkundekring De Elf Rotten.
Samen met de bewoners en medewerkers van Heelwijk is de foto
in elkaar geknutseld en direct

om hard aan het sparen voor
een tovertafel, die zij door een
schenking van ziekenvereniging
Horizon al drie maanden hebben
kunnen huren. Met zo’n tovertafel kunnen bewoners spellen spelen en muziek beluisteren.
De organisatie heeft al wat donaties mogen ontvangen van onder
andere Lidl en door verschillende
activiteiten zoals de kerstmarkt
is Heelwijk al een eind op weg,
maar zo’n tafel is erg prijzig.
Nieuwe donaties zijn dan ook
meer dan welkom!

Diploma-uitreiking eHBOvereniging joh’s roncalli
Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

VOOR HET BESTE
HOORADVIES

Wij maken het verschil ervaar het zelf

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept
HEESCH – Alle cursisten van
EHBO-vereniging Joh’s Roncalli
uit Heesch zijn geslaagd voor de
basiscursus Eerste Hulp Bij Ongevallen.
‘t Dorp 29 - Heesch 0412-475959
Carmelietenstraat 8 - Oss 0412-480302
Botermarkt 3 - Uden 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Onder leiding van instructeur
Willie van der Steen en van Lotus
Eduard van der Biezen en Marion Aarts werden de kandidaten
de afgelopen maanden opgeleid

om hulp te kunnen verlenen bij
ongevallen. De cursus verliep
volgens de nieuwste richtlijnen,
waarin ook het reanimeren/
AED aan volwassenen en kinderen, verbandleer en eerste hulp
aan kinderen op het programma
stond.
Na het succesvol afleggen van de
examens zijn de diploma’s op 17
april feestelijk uitgereikt.

Heb jij ook interesse in een cursus
EHBO? Bij voldoende aanmeldingen zullen we aan het einde van
dit jaar of begin 2019 weer een
nieuwe cursus starten.
Voor meer informatie en opgeven kun je terecht bij: Martien
van de Wetering, 06-50876595
of mailen naar
secretariaat@ehboheesch.nl.
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Hengelsport Van de Laar opent haar deuren
trucia in de winkel tegenkomen.
“Dit is wat ik altijd gewild heb,
dus natuurlijk zal ik er altijd zijn”,
vertelt John. En Patrucia zal hem
zo veel mogelijk helpen daarbij.
“Maar onze zoon Robin zal er
ook regelmatig zijn. Hij is zelf een
wedstrijdvisser, dus dit is als een
snoepwinkel voor hem”, lacht
John.

Feestelijke opening
op 28 april met
informatie, hapjes
en drankjes

John en Patrucia van de Laar

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – John van de Laar had al lang de wens om een eigen hengelsportzaak te openen. En nu heeft
hij die kans gekregen. Op zaterdag 28 april opent hij, samen met zijn vrouw Patrucia, Hengelsport Van
de Laar aan de Molenstraat 32.
John is een fervent visser en
heeft altijd gezegd graag een eigen hengelsportzaak te openen.
“We hadden het er al vaker over
gehad, maar toen dit pand beschikbaar kwam begon het weer
te kriebelen”, vertelt John. En na
lang wikken en wegen werd er
een beslissing genomen. “Het is

fantastisch dat mijn wens in vervulling gaat!”
Bij Hengelsport van de Laar vind
je alles op visgebied. “We hebben allerlei spullen voor de beginnende recreant, maar we hebben ook meer dan genoeg voor
de wedstrijdvisser. Van levend

aas tot voer, van stretchbedden
tot een viskoffer en gehele inrichting daarvan. In onze winkel vind
je bijna alles. En als we iets niet
in de winkel hebben, kunnen we
het altijd voor je bestellen.”
Wanneer de winkel geopend is
zul je voornamelijk John en Pa-

Op zaterdag 28 april wordt de
winkel feestelijk geopend. Om
10.00 uur openen de deuren voor
het eerst en dan kun je tot 16.00
uur in de winkel terecht. Bij een
feestelijke opening horen ook
feestelijke extra’s. “Aanstaande
zaterdag tijdens de opening staat
William van Tongerlo namens
Browning, Quantum en Zebco
Europe GmbH voor u klaar om al
uw vragen te beantwoorden en
natuurlijk zijn er ook hapjes en
drankjes.” Op de Facebookpagina ‘Hengelsport van de Laar’
vind je meer informatie.
Iedereen die nieuwsgierig is naar
de winkel is meer dan welkom
om een kijkje te komen nemen.

In onze
winkel
vind je
bijna alles
Vanaf dan zal de winkel iedere
maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 18.00 tot 21.00
uur en zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur geopend zijn. Wil je
eerst online rondneuzen? Binnenkort wordt er een webshop
gelanceerd;
www.hengelsportvandelaar.nl of
kijk alvast op de Facebookpagina.

Hengelsport van de Laar

Molenstraat 32, Heesch
06-13542569
info@hengelsportvandelaar.nl

Verrassende diversiteit bij
Cameretten Finalistentournee
Zaai
nu
alle
soorten
zaden
Drie uiteenlopende acts

Tekst: Jacqueline van de Graaf Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE - Lovende woorden over de finalisten van Cameretten die op zaterdag 14
april CC Nesterlé verrasten met drie uiteenlopende acts: de middelbare ‘droogkloot’
tegenover de expressieve jongeling en een eigenzinnige dame. Diversiteit ten top!
De avond werd geopend door Janneke
de Bijl (winnaar publieks- en juryprijs)
met een mooie afwisseling van tekst en
liedjes door haarzelf begeleid op piano.
Sombere gedachten over de onzinnige,
ingewikkelde wereld verpakte ze in een
frisse toon, met de nodige zelfspot.
Mark Waumans heeft geen baan, vrouw
of kinderen. Wat hij wel bezit is gortdroge humor waarmee hij het publiek wist
te boeien. Hij groeide in zijn verhaal over
zijn tweelingbroer waartegen hij zijn hele
leven moet opboksen en verraste met een
heuse rapbattle.
Andries Tunru is, zoals hij zelf zegt, half
exotisch en half oer-Nederlands, net zoals
zijn naam. Zijn slogan is: ‘sneller, beter,
verder’. Een bezoeker: ”Je wordt mee-

gezogen in zijn verhaal, ik heb enorm van
hem genoten!”

Alle soorten
groentenplanten:
tomaat,
komkommer,
paprika, peper,
courgette etc.

De (on)zin van het leven
als rode draad
En dat is wederzijds. Tijdens de naborrel
gaf Andries aan dat hij graag terugkomt
met een avondvullende voorstelling. Dat
we een van deze verse talenten terugzien
in CC Nesterlé is niet ondenkbaar.
Gedurende de avond leek er, ondanks de
diversiteit, een rode draad in de drie acts
te zijn ontstaan: de (on)zin van het leven. Een herkenbaar thema voor vele bezoekers. ‘Laat je verrassen!’ is de slogan
waarmee Cameretten wordt gepromoot;
dat is deze avond gelukt!

Van den Elzen - Zadenwinkel.nl

Weerscheut 18, Vinkel • 073-5321293 • www.zadenwinkel.nl
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tonnie en Kee groot succes

De leerlingen zien de verschillen tussen toen en nu in de Heemschuur

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - In het kader van het educatief programma ‘Tonnie en Kee in Keutelree’ hebben circa 165 leerlingen van groep 3 van de basisscholen Emmaus en de Toermalijn in Heesch een bezoek gebracht aan de
Heemschuur van Heemkundekring De Elf Rotten in Heesch. Het programma is ontwikkeld door Erfgoed
Brabant en door CUBE, Cultuuronderwijs Bernheze, samen met de drie heemkundekringen in Bernheze,
uitgewerkt voor groep 3 van het basisonderwijs.
Bezoek aan Tonnie en Kee
In de Heemschuur maken de
leerlingen kennis met de tijd dat
opa Tonnie en tante Kee nog
jong waren en zien zij de verschillen tussen toen en nu. In de

keuken maken de kinderen met
tante Kee kennis met drie voorwerpen van vroeger, ze moeten
raden wat het is en waar het voor
gediend heeft. Wordt het nog zo
gebruikt?

In het dorpswinkeltje mogen de
kinderen voor een cent snoepjes
kopen bij opa Tonnie en in het
postkantoor krijgen ze te horen
wat een postbode allemaal doet,
toen en nu.

Ook krijgen ze de opdracht om
uit enkele foto’s een gebouw te
herkennen en mogen ze aan de
hand daarvan een tekening maken en er is ook nog een memory-spel.
Vrijwilligers
Vrijwilligers van de Heemkundekring hebben met veel plezier de
kinderen begeleid bij het maken
van de opdrachten en verha-

len verteld over vroeger en nu.
Martien van den Akker, Riky de
Jong, Lies van Nuland, Ger Fransen, Tiny Goossens, Huub van
Herpen, Adriaan van den Akker,
Tonnie Nikkels, Gerard van Bakel,
Annie van Bakel en Jan Schuurmans vonden het erg leuk om te
helpen.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl

auris

is een lieve kater van ruim twaalf jaar
oud. Hij is op straat
gevonden met maar
één oor en een
halve staart. Wat
hij heeft meegemaakt kunnen
we alleen maar
raden, maar gelukkig heeft zijn
persoonlijkheid
er niet onder geleden.

Auris is een ontzettend
lieve knuffelkat. Als je binnenkomt in zijn kamer, komt
hij meteen naar je toe en wil graag geaaid worden. Hij vindt het heerlijk om aandacht te krijgen.
Een foto maken was dan ook een uitdaging omdat hij meteen voor je neus staat. En een close up van een kat met
veel zwart is niet echt duidelijk.
Maar uiteindelijk is het gelukt, want Auris ging even netjes zitten! Vanwege zijn leeftijd plaatsen we hem niet bij
kleine kinderen, maar oudere kinderen die weten wanneer ze hem met rust moeten laten zijn vermoedelijk
geen probleem.

Dierenopvangcentrum Hokazo,

CC NESTERLE
cc
nesterle
cc nesterle
PRESENTEERT
presenteert
presenteert
DOnDerDaG
donderdag
donderdag
VaKantieFiLM
filmavond

filmavond

PaDDinGtOn 2
In de vakantie wordt de theaterzaal van CC Nesterlé omgetoverd tot filmzaal. Ditmaal op het witte doek
bij CC Nesterlé een leuke film voor jong en oud: Paddington 2.
Ook deze tweede verfilming van de befaamde kinderboekenreeks is een schot in de roos. Vol Britse charme, humor en spanning. Paddington voelt zich gelukkig bij de familie Brown in Windsor Gardens, waar
hij een populair lid van de gemeenschap is geworden. Tijdens een zoektocht naar het perfecte cadeau
voor zijn geliefde tante Lucy’s 100ste verjaardag ontdekt Paddington een uniek boek in Mr. Gruber’s
antiekwinkel. Om het boek te kunnen kopen neemt hij een reeks vreemde baantjes aan. Maar voor hij
NHij
est betrapt de dief, maar die kan ontsnappen en
voldoende geld verdiend heeft, wordt het boek gestolen.
zo dic erlé,
htbij.
Paddington wordt aangehouden voor diefstal en komtKoinm, de
gevangenis terecht. De familie Brown gaat
& ont geniet
moet medegevangenen te ontsnappen om hen
achter de dief aan en Paddington weet met behulp van enkele
!
WWW.neSTerle.nl
te helpen en zijn onschuld
te bewijzen. Maar wanneer het boek wordt gestolen is het aan Paddington en
de familie Brown om de dief te ontmaskeren.
Donderdag 26 april: Paddington 2. Aanvang 15.00 uur
Toegang: € 2,50, dit is inclusief een glaasje ranja voor kids
Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa vanaf 14.30 uur.
Voor meer informatie over films bij CC Nesterlé
meld je dan aan voor de filmmail via www.nesterle.nl.

Lange Goorstraat 6, 5406XE Uden.

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Zaterdag / Saskia Halfmouw
Eindelijk! Het is zaterdag. Wat doen we allemaal op die vrije zaterdag?
De een gaat voetballen en de ander gaat gezellig naar de rommelmarkt,
zwemmen of naar de bibliotheek. Er is zoveel te doen door het jaar heen,
binnen, maar zeker ook buiten.
‘Zaterdag’ is een origineel zoekboek. De prachtige, gedetailleerde illustraties zijn een feest om samen met je kind te bekijken. Er komen allerlei
situaties voorbij in dit verder tekstloze zoekboek. Alle activiteiten zijn voor
kinderen heel herkenbaar en er valt heel veel te ontdekken. Voorin het
boek zijn de personages afgebeeld die je op elke pagina in het boek terug
kunt vinden: een jongetje met de bal, een steeds ontsnappende hond.
Verder kun je op elke plaat een sprookjesfiguur zoeken. Het prentenboek
biedt talloze aanknopingspunten voor gesprekjes en garandeert uren kijken zoekplezier voor jong en oud.
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evelien wint Bernhezer
solistenconcours

Kort
nieuws

Spaar bij Coop voor
Hamamdoeken
HEESWIJK-DINTHER - Nu we
reikhalzend uitkijken naar de
zomer, start bij Coop Heeswijk-Dinther een nieuwe,
aantrekkelijke spaaractie. Zes
weken lang kunnen klanten
van de winkel sparen voor
prachtige Hamamdoeken uit
Egypte.

Evelien van der Laag

moeilijke opgave was om een
winnaar te bepalen.

Hamamdoeken zijn soepele,
luchtige en lichtgewicht handdoeken die snel drogen. Perfect voor in de vakantiekoffer
dus! De spaaractie van Coop
start op maandag 23 april en
loopt tot en met 3 juni. Bij elke
€ 5,- aan boodschappen en bij
speciale actieproducten ontvangen klanten spaarzegels.
De doeken zijn, met een kleine bijbetaling, verkrijgbaar met
een volle spaarkaart van 16 zegels, zolang de voorraad strekt.
R. Jansen, Supermarktmanager Coop Heeswijk-Dinther:
“De Hamamdoeken zijn van
een hoge kwaliteit en verkrijgbaar in vier mooie kleuren:
blauw, groen, taupe en koraal. Zo kunnen klanten kiezen
voor hun favoriet of natuurlijk
voor een vrolijke mix. Eén ding
is zeker: met deze prachtige
badlakens kan de zomer beginnen.”
Voor meer informatie zie
www.coop.nl/hamamdoeken.

Loes Vermeltfoort verzorgde
deze ochtend de aankondigingen en pianist Huub Sperber begeleidde enkele muzikanten.
De jury maakte de winnaar be-

Gratis opruimspreekuur
bibliotheek Heesch

Foto’s: DMBK

HEESWIJK-DINTHER - Voor de zesde keer vond afgelopen zondag
het Bernhezer solistenconcours plaats in de Muziekfabriek Heeswijk-Dinther. De twaalf optredens werden verzorgd door achttien
jeugdige muzikanten uit vier muziekverenigingen uit Bernheze, te
weten Sint Willibrord uit Heeswijk, Sint Lambertus uit Nistelrode,
Sint Servaes uit Dinther en Fanfare Aurora uit Heesch.
Mirte Vos, Laura van Lankvelt,
Evelien van der Laag en Sam van
Aarle van Muziekvereniging Servaes; Isabel Gelden, Jara Bekkers,
Kim van Geffen, Freek van Lier
en Marijn van Toor van Fanfare
Aurora; Valentijn Timmers, Fieke
Dortmans, Menno Pennings en

Van Muziekvereniging Servaes op
dwarsfluit met het Russische Zigeunerlied
Raoul van der Ven van Fanfare
Sint Lambertus en Kyra van Lieshout, Gijs Boeijen, Tijn Dobbelsteen, Pien Rutten en Estee van
Driel van Koninklijke fanfare Sint
Willibrord zorgden voor fantastische muzikale optredens. Er
waren diversen solisten, duo’s
en trio’s te beluisteren, waardoor het voor de juryleden Adri
Verhoeven van muziekvereniging Servaes en Marc Dufour
van Beat it Muziekeducatie een

kend en het is Evelien van der
Laag geworden van Muziekvereniging Servaes op dwarsfluit
met het Russische Zigeunerlied
van Wilhelm Popp.
Voor iedere deelnemer werd er
naast het juryrapport een mooie
oorkonde en een tastbare herinnering uitgereikt.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl/albums

HEESCH - Loop eens binnen
tijdens het gratis opruimspreekuur in de bibliotheek van
Heesch op zaterdag 28 april
van 11.00 tot 12.00 uur. Monique Hendriks en Annemieke
Belgraver, allebei Professional
Organizers uit Oss, zitten klaar
om al je vragen te beantwoorden. Zij kunnen je wellicht net
dié handige tip geven waardoor je weer verder kunt.
Organiseren kun je leren!
* Wil je een opgeruimd huis
of kantoor maar vind je het
lastig om te beslissen wat
weg kan?
* Weet je niet waar je moet
beginnen?
* Ben je aan het opruimen
maar loop je steeds vast?
Het volgende opruimspreekuur in de bibliotheek in Heesch
is op zaterdag 23 juni van
11.00 tot 12.00 uur.

De jeugd heeft de muzikale toekomst

Sint-willebrordusgilde en
Mariken van nimwegen
GRAVE/HEESWIJK-DINTHER - Het gilde heeft weer een paar mooie
successen geboekt samen met de burgemeester, verkleed als Mariken van Nimwegen, in de optocht in Grave tijdens de vestingstedendagen.
Historisch
Spektakel
Grave
1674; twee dagen lang werden
bezoekers meegenomen in het
jaar 1674, het jaar van het Beleg
van Grave. Honderden kinderen
werden tot musketier geslagen,
nadat zij voldoende kerfjes op
hun kerfstok hadden verzameld.
Samen met generaal Von Rabenhaupt heroverden ze de stad!
De bezoekers struinden door de
straten en genoten onder een
stralende zon van muziek, spel,
kampementen,
riddergevechten, ambachtslieden en nog veel
meer. Een geweldig historisch
spektakel.
Het gilde was ook actief op de
Kaderdag van Gildenkring Hoge
Schuts bij het gilde in Uden. Tijdens de kaderdag behaalden
Janne en Nienke Oskam twee
prachtige eerste plaatsen bij de
wedstrijden. Janne bij het vendelen en Nieke bij het bazuinblazen. Beiden ontvingen zijn een

prachtig wisselbeeld en omdat
Nienke het wisselbeeld voor de
derde keer won mocht zij het
beeld houden. Gefeliciteerd dames!
Dezelfde dag was het gilde ook
actief bij het zes Kringen Jeu de
Boules toernooi in Dinther. Ad
en Wilma Brekelmans behaalden daar een mooie derde prijs,
hartelijk gefeliciteerd beiden, namens de overheid.

g
Openin
4 mei
t
14.00 tO r
u
19.45 u

Ondernemend Bernheze uitgenodigd
vOOr de Opening van het nieuwe kantOOr
op 4 mei van 14.00 tot 19.45 uur.
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-64 58 64
info@vikamco.nl - www.vikamco.nl
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auto & motor
A U T O B E D R I J V E N
Een greep uit onze voorraad occasions:
Kia Picanto 1.0i 5drs comfort pack
airco, nieuwstaat, 1e eigenaar

48.722 KM

2014

€ 8.925,=

Kia Picanto 1.1i 5drs aUtoMaat
airco, nieuwstaat

16.208 KM!

2008

€ 6.925,=

Kia Sportage 1.6i superpack
leer, navigatie, open dak enz..

74.817 KM

2013

€ 20.880,=

Kia Venga 1.4i plus pack
Hoge instap, open dak, airco enz..

61.257 KM

2014

€ 15.445,=

ford Grand C-max 1.0i turbo titanium 44.509 KM
navigatie, cruise control, parkeersensoren

2016

€ 21.845,=

fiat Panda 1.2 emotion 5drs
automatische airco, nette auto

99.300 KM

2006

€ 3.840,=

daithatsu Terios 1.5i trophy
climate control, 1e eigenaar, trekhaak

110.600 KM

2010

€ 9.950,=

ford focus 5drs 1.0i 125 pK trend
airco, zeer weinig kilometers

28.028 KM

2013

€ 13.885,=

Peugeot 207 1.6i 16V 3drs Xs pack
152.000 KM
stuurbekrachtiging, panoramadak nette auto

2007

€ 5.450,=

Toyota Yaris 1.3i 5drs aUtoMaat
navigatie, verhoogde instap

2014

€ 14.995,=

renault Grand modus 1.6i aUtoMaat 119.265 KM
Hoge instap, automatische airco

2011

€ 9.885,=

mini Cooper 1.6i aUtoMaat
schuifdak, leer, airco

2007

€ 8.245,=

32.615 KM

165.905 KM

Wij Hebben altijD ronD De 200 occasions op VoorraaD
onderhoud/reparatie en apK alle merken

KIA SPECIALIST

OOK VOOR
INKOOP VA
N
UW AUTO

Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

www.AuTobEdrIjfhurKmAnS.nL Sinds 1969

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

nieuws

Geen choppers, wel sport
motorclub De Porks uit He

Enkele leden van De Porks, met Fons (vierde van rechts), Paul (derde van rechts), en Marcel (uiterst rechts)

Tekst: Milène Putters

HEESCH – Doordat er wat onenigheid was binnen de club waar Fons de Bruyn ruim
40 jaar geleden bij zat, besloot hij samen met Henny Duffhuis een motorclub op te
richten. Na inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)
was in 1978 motorclub De Porks, een toepasselijke naam voor een club gesitueerd in
Heesch, een feit. Met voorzitter Fons en leden van het eerste uur Paul van Nistelrooy
en Marcel van Nistelrooy blikken we terug.
Eigen clubhuis
Fons: “Ik had geen moeite om
mensen te vinden die eens een
kijkje wilden komen nemen bij
De Porks, want in mijn toenmalige betrekking als baancommissaris bij de KNMV, en eerder
bij de Nederlandse Motorsport
Bond (NMB), kende ik natuurlijk ontzettend veel rijders. Onze
clubavonden waren in die beginjaren elke eerste en derde vrijdag
van de maand en we kwamen
onder andere samen in het café
van Gradje Ruijs, café Aurora en

als laatste in café het Kruispunt.
In deze cafés hielden we wel
eens
hometrainerwedstrijden
om geld in het laatje te krijgen.
Met oud-kampioenen uit de
motorsport én prominenten uit
Heesch, waaronder toenmalig
wethouder Verstappen, kwamen
er veel mensen op af. Toen besloten we dat het eigenlijk wel
tijd werd voor een eigen clubhuis en dat hebben we dan ook
gebouwd; alle leden hebben er
toen flink de schouders onder

gezet en al snel herrees op de
Kampstraat in Heesch het clubhuis waar wij nu nog steeds elke
derde vrijdag van de maand bijeenkomen.”
De Porks telt nu ongeveer 30 leden; de jongste is zo’n 25 jaar en
de oudste heeft inmiddels al 70
kaarsjes uit mogen blazen. De
leden komen nagenoeg allemaal
uit deze regio maar… er is ook
een lid woonachtig in Duitsland
én eentje woont zelfs op Curacao!

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

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

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Ford Focus Station Navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• VW Golf 2.0 TDI 140 PK Navi, PDC V + A ,
Stoelverw. Privacyglass 2011

• Ford S-Max 2.0i 7-Pers. Navi, Clima,
verkocht
PDC V + A, trekhaak 174.000 km, 2009

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Ford Transit 2.0 TDCI 260S Airco,
zilvergrijs, 2005
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1 125.000 Km Airco
3-pers. 2011

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006

• VW Touran 1.6 TDI, AUT. Highline PDC V + A,
verkocht
Navi, Panoramadak Privacyglass
• Seat Ibiza 1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model
111.000
km,
2013
73.000 km, 2012
• VW Caravelle 2.5 TDI Camper met hefdak,
uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999

• VW Tiguan 2.0 TDI Aut. 4-Motion Navi, Camera
PDC v+a, Panoramadak Bixenon Adaptief
80.000 km 2014

www.autobedrijflangens.nl

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Ambiance
2005 auto’s
€ 2750,- en Peugeot
1.8-16V 114 Dkm
2004
•Citroën
In- C1
en1.0Verkoop
van
lichte407bedrijfsauto’s
Citroën C3 1.4 i 125 Dkm
2004 € 2750,Cabriolet:
• Wielen en banden

€ 3499,-

Citroën C3 1.4 Exclusive
2005 € 2750,1999 €
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody
Citroën
C3
1.4
prestige
2005
€ 3250,Een greep uit voorraad
Ford Street Ka
2004 €
Citroën C3 1.6 eHDI 124 Dkm
2013 € 7450,Jaguar XJ
lwb 4.2 plaatje
1987
Peugeot
2066 CC
2005
€
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Citroën
XantiaMetalic
1.8-16V
1998
1600,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Audi
A4 blauw
div. opties
2001 €€ 4.750,Te
verwachte
auto’s:
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002
Citroën
br.1.81.6-16V
grijs met.
2004 €€ 3.950,CitroënC5
Xsara
2000
899,Mazda
5 cabrio,
nette staat
Ford
Ka MX
2009,
Renaultzeer
Twingo
2008 1991
Citroen
blauw met. 2003
2003 €€ 3.900,CitroenXsara
Xsara picasso
Picasso 1.8-16V
1500,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971 € 4.950,Fiat Panda
2004
2999,Peugeot 307 hdi break
2007
Citroën
Xaraairco
Pic.1.8 gr. met.
2004 €€ 4.950,Kia RioXara
1.3 LsCoupé
2002
999,Peugeot 206 CC cabrio
2006
Citroen
1999 €€ 1.500,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Daihatsu
2002 €€ 2.750,MercedesYong
C200yrvcdizwart
combi
2004
3650,Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Mercedes C180 Station 1.8i
2006 € 7900,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 € 1.999,OpelFocus
Corsastationcar,
1.2
2004
2999,Renault Twingo grijs metalic
2003
Ford
16 16v
2002 €€ 3.499,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002
OpelFocus
Corsastationcar,
1.3 CDTi zwart
2010
4500,Ford
2002 €€ 2.750,Volkswagen Kever belastingvrij
Ford
1998 €€ 4499,650,OpelKa
Meriva meeneemprijs
1.6-16V Automaat
2005
VW Golf Cabrio lmv
1995
Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Peugeot 307 SW 2.0 HDi
2005 € 1250,-

Gevraagd

6450,3499,€5950,8.250,€ 6.450,€ 3.800,€ 2.950,€ 5.950,€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,€ 2.500,-

1e autotechnicus

Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

met aPK-bevoegdheid
Zelfstandig kunnen werken
en klantgericht.

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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Snelheid en vrijheid

motoren;
esch bestaat 40 jaar
Mooie toertochten
“We zijn een zeer actieve club
en maken veel toertochten, zowel korte binnenlandse als meerdaagse buitenlandse ritten staan
op het programma”, doet Fons

We zijn een
zeer actieve
club en
maken veel
toertochten

enthousiast uit de doeken. “En
we plannen een paar keer per
jaar een gezellige avond waarbij
ook partners van de leden welkom zijn.” Ook Marcel en Paul
kijken terug op een rijke geschiedenis van de Heesche club.
Marcel: “Het idee om bij mij
thuis het clubhuis te bouwen is
ontstaan tijdens de Pinksterraces die toen nog in Oss verreden
werden. Mooi om te zien dat zoveel mensen er destijds de handen voor uit de mouwen hebben
gestoken. Ook heb ik veel mooie
herinneringen aan de prachtige toerritten door de Vogezen
en Zuid-Duitsland. En natuurlijk

aan de TT in Assen waar je jaren
geleden gewoon nog door de
pitstraat kon lopen!”
Paul: “Net als mijn broer Marcel heb ook ik goede herinneringen aan de tochten die we
maakten. We zijn veel naar Engeland geweest, dat kostte toen,
in vergelijking met nu, niks. De
overtocht, entree voor de races,
overnachtingen en benzine zijn
nu stukken duurder geworden.”
“Maar wat nog steeds hetzelfde is zijn de verhitte discussies
die we wel eens hebben tijdens
clubavonden; het gaat er soms
vurig aan toe”, valt Marcel zijn
broer bij.
MC De Porks heeft onlangs haar
40-jarig jubileum gevierd tijdens
een gezellig weekendje Antwerpen. En als het aan Fons, Marcel,
Paul en alle andere leden ligt volgen er nog vele jubilea!

ZOTTE

ZATERDAG

Fons geniet van het zonnetje tijdens een toertocht

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Ben je in het bezit van een motor (geen chopper, wel een sportmotor) of heb je in ieder geval je
motorrijbewijs? Kom dan eens langs op een clubavond. Voor inlichtingen: Mark Luers, 06-22426161.

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

VIER JAAR
GARANTIE!

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Renault
Captur
Xmod
Opel Zafira
2.0 0.9
DTHTce
.................................
2003
24.000
km 2.2i Elegance 80.000 km. ......
2016
Opel
Zafira
2002
Opel Zafira
Y201.2
DTHTce
.................................
2005
Renault
Captur
automaat
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
5.000 km iets aparts
2017

Ford500
C-max
Ecoboost
Titanium
Fiat
zeer 1.0
apart
40.00 km
airco .......... 2007
80.000
Fiat
Pandakm
4200 km. ................................2014
2009
Ford
Fiesta
1.3i
51
kW
.............................
2004
Hyundai Tucson 20i active joy
2007
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Mazda
CX-31.4
2.016V
sky-activ
automaat
Ford
Fusion
5-drs. .......................
2006
27.000
km1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
2017
Honda
Civic
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Opel Adam 1.4 23.000 km
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
exclusieve uitvoering
2016
Mini Cooper ............................................. 2007
Mini
.................................
2008
OpelCooper
Corsa 1.6
1.4 16V
Cosmo
navi
2013
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel Insignia 2.0 CDTi sports tourer
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
93.000 km
2015
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel
km. airco .... 2010
OpelCorsa
Meriva1.21.45-drs
turbo20.000
Cosmo
Opel
Omega
1999
90.000
km 2.0i aut. 141.000 km. airco ..2011
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006

Renault
1.21.6
Tce16V
station
68.000
km 2010
Peugeot Clio
206 cc
quiksilver
55.000km
..2004
Peugeot 206
20i 63.000
16v heel km
apart en snel..2004
Renault
Cliorally
0.9car
TCe
Peugeot
306 Break 1.6 ............................
1999
airco navi
2013
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006

Seat
Leon
1.216V
TSIairco
40.000
km
Renault
ClioST1.6
........................
2003
vol opties
Seat
Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km2015
... 2006
Suzuki
4+4
2000
Seat
MiiJimny
33.000
km...................................
2015
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Suzuki
79.000
2011
ToyotaSwift
Aygo 1.2
aircoairco
20.000
km.km
..................
2008
Volkswagen New
Golf cabriolet
...1994
Volkswagen
Beetle 85 kW 2.0 aut2003
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Volvo V40 momentum T3 150 pk
2013
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

Citroen Berlingo 1.2 pure tech MPV

12.000 km 2017

Ford Focus 16 TI-VCT station titanium

146.000 km 2012

Ford Transit custum DC L2 125pk vol optie’s 83.000 km 2013
Peugeot 206 5 drs airco trekhaak

78.000 km 2007

Renault Twingo 1.2 16v collection

59.000 km 2011

Volkswagen Golf 1.6 tsi 5drs airco

209.000 km 2005

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl
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Koningsdag in Bernheze!
Vrijdag
27 april

Loosbr o ek
KOninGSnaCHt - 20.00 uur CC De Wis
KOninGSDaG 8.00 uur: Vlaggen uit
10.00 tOt 11.00 uur: Kinderrommelmarkt op het Dorpsplein
10.30 tOt 12.00 uur: Koningsbingo in CC De Wis
VanaF 11.00 uur: Gratis pannenkoeken
VanaF 13.00 uur: Start fietstocht bij café Kerkzicht; er is een
lange en een korte route.

H eesch

H eesw ijk -Din th er

10.30 uur: Opening Koningsdag door de ‘Koning en
Koningin’ en Fanfare Aurora
10.35 uur: Vlag hijsen door vertegenwoordiger
gemeentebestuur en het Wilhelmus klinkt
10.40 tOt 17.00 uur: Oranjemarkt en start activiteiten
voor de jeugd
10.40 tOt 11.30 uur: Koningsconcert door jeugdorkest
en Con Brio van Fanfare Aurora
11.30 tOt 12.15 uur: Samen Koningsdansen met Meer
Sports op het Koningslied
12.15 tOt 13.00 uur: Qualawaai
13.00 tOt 14.00 uur: De Koningsquiz en Zing maar
lekker mee! met Joris Brukx
14.00 tOt 15.30 uur: Qualawaai
15.30 tOt 17.00 uur: Co-Incidental

9.30 uur: Gezinsviering Sint-Willibrorduskerk
Heeswijk
10.00 uur: Versierde optocht naar Plein 1969
10.30 uur: Aubade op Plein 1969
13.30 tOt 14.30 uur: Fietstocht, inschrijven Plein
1969 bij de bibliotheek
Deze fietstocht is voor jong en oud en is ongeveer 30
kilometer. Onderweg is er één pauzeplek waar je wordt
voorzien van een versnapering.

Locatie: De Misse Heesch. Bij slecht weer is er een aangepast
programma binnen. Het Oranjecomité Heesch nodigt alle Heeschenaren
van harte uit om Koningsdag te vieren! We maken er een fantastisch
feest van!
Wij bedanken onze sponsors die Koningsdag mede mogelijk maken:
CC De Pas, Jumbo Wiegmans, Kapsalon Jos Wingens, Maas Coating,
Marvy’s Speelwereld, Schoonheidssalon Thea en Eline van Dijk, Van
Berkel Vloeren, Van de Wetering Cultuurtechniek BV, Reiswolff Heesch,
Van Bakel Elektro en gemeente Bernheze.

13.30 tOt 17.00 uur: Kindermarkt op Plein 1969
13.30 tOt 17.00 uur: Middagprogramma op Plein 1969
Kom een middag vertoeven op het plein, nuttig
een drankje op het terras en geniet van muziek van
de Pindullekes en de Kornuiten. Voor de kinderen
van 0 tot en met 12 jaar is er een attractiepark met
luchtkussens, hindernisbanen, een clinic vendelzwaaien
en nog veel meer!
14.30 tOt 17.00 uur: Nostalgische disco bij
Cunera, Tuinzaal
DJ Ron treedt op voor de bewoners van Cunera en de
Bongerd met zijn nostalgische disco, met muziek uit de
jaren ’20 tot en met ‘70.

viert Koningsdag...
En wel met live muziek op het plein vanaf 14.00 uur.
Komt u ook gezellig een drankje doen op het terras
en genieten van de swingende muziek van
feestband Link a Soup?

Er is volop vertier!

Met
feestband
Link a Soup

PS: zet het vast in je agenda; donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag treedt Blendt op met Kyra Haerkens
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N istelr ode
9.45 uur: Ontvangst Raadhuisplein
10.00 uur: Welkomstwoord door Stichting Viering
Koningsdag Nistelrode, opening door afgevaardigde
van gemeentebestuur.
Fanfare St. Lambertus speelt het Wilhelmus en
tegelijkertijd worden de vlaggen gehesen door twee
Gildeleden. Het Gilde brengt een vendelgroet.
Fanfare speelt nog enkele nummers.
10.30 tot 13.00 uur: Spelletjes op het
Raadhuisplein
10.45 uur: Bijeenkomst van alle oud- en nieuw
gedecoreerden woonachtig in Nistelrode in
Partycentrum ’t Maxend
13.00 uur: Vrijmarkt op het Tramplein en
Raadhuisplein
14.00 uur: Muziek op het Raadhuisplein.
Afwisselend DJ en live muziek.
Tevens is Stichting Jeugdbelangen - commissie Koningsdag nog op zoek naar
vrijwilligers die volgend jaar Koningsdag mee willen organiseren.

Vorst enbosch
9.00 - 13.00 uur: Kleedjesmarkt jeugd tot en met 16
jaar
10.30 - 12.00 uur: Fietstochten; Gezinsfietstocht
(circa 18 kilometer) en een fietstocht van circa 35
kilometer
14.00 uur: Zeskamp voor jeugd uit Vorstenbosch
vanaf groep 2 t/m 15 jaar.
14.30 uur: Huldiging (nieuw) gedecoreerden
15.00 uur: Leuke activiteit voor de kinderen van 1 tot
6 jaar
17.00 uur: Aanvang gezamenlijk spel
19.00 uur: Prijsuitreiking
19.00 uur: Naborrelen tot ....?
Zaterdag 28 april Naviering
16.00-18.00 uur: Beachvolley of beachvoetvolley
18.30 uur: BBQ voor iedereen
20.30 uur: Tijd voor een feestje met DJ Nick van
Zutphen
Locatie: Terrein Stichting Jeugdbelangen aan Tipweg in Vorstenbosch.
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DuuRZAAM BOuwen
een bijzondere samenwerking voor een beter milieu
iBn en De Benjamin slaan de handen in één

NISTELRODE – Binnen IBN en Gemeente Bernheze was het idee ontstaan om de samenwerking met
BSO’s en scholen op te zoeken om kinderen meer bewust te maken van het effect dat zwerfafval heeft.
Die samenwerking vond IBN met BSO De Benjamin, waar een groepje kinderen les kreeg van Jan van
Boekel. Het resultaat mag er wezen: zowel de kinderen als Jan zijn zeer trots op het resultaat en hebben
genoten van de samenwerking.
In totaal hebben de kinderen
vier keer les gehad van Jan. De
eerste les gingen ze met z’n allen naar buiten, op zoek naar
zwerfafval rondom BSO De
Benjamin, wat met een camera
werd vastgelegd. Daarna ging
de groep de tweede les op pad
met een prikker en vuilniszak,
om samen zwerfafval te verzamelen en naderhand te wegen.
Tijdens de derde les mochten de
kinderen bloempotten versieren
en woensdag 18 april, tijdens de

laatste les van Jan, mochten de
kinderen de potten vullen met
bloemen en zaden.
Tijdens de laatste les op De Benjamin was er nogal wat publiek
aanwezig. Onder andere wethouder Rein van Moorsselaar
was uitgenodigd. “Ik vind dit
een mooi initiatief. De kinderen
leren spelenderwijs wat zwerfafval is en wat voor impact het op
het milieu heeft. Ze ruimen het
samen op en door de bloemen

en zaden te planten krijgen ze er
wat mooiers voor terug!” Tiny
van Schijndel, senior accountmanager bij IBN, kwam ook kijken.
“We hebben verschillende scholen benaderd om dit plan verder
uit te rollen. Dit is de eerste keer
dat het wordt uitgevoerd en het
was een groot succes!”
Lieke en Sam, twee meiden die
de afgelopen weken les hebben
gehad van Jan, zijn ook erg enthousiast. “We vinden het jam-

mer dat het voorbij is! Het was
leuk om creatief bezig te zijn en
we ruimen de natuur een beetje
op”, vertellen de meiden. En als

Op zoek naar
zwerfafval, wat
met de camera
werd vastgelegd
zij grote mensen zien die zomaar
afval op straat gooien? “Dan zeggen we dat dat niet mag. Want
we willen geen plastic soep.”
De kinderen hebben de afgelo-

pen weken van Jan geleerd wat
zwerfafval is, wat het met de natuur doet en waarom dit zo veel
mogelijk voorkomen moet worden.
Tijdens het vullen van de potten
was duidelijk te zien dat zowel de
kinderen als Jan hebben genoten
van het project. IBN en Gemeente Bernheze hopen dit project
dan ook op meerdere plekken
binnen Bernheze te kunnen gaan
lanceren.
Tekst: Tamlyn van Lanen
Foto’s: Ad Ploegmakers

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen draagt bij aan
een beter milieu. En aan een gezonde woon- en werkomgeving.

Voor niets gaat de zon op
BERNHEZE - Afgelopen week
heeft iedereen lekker kunnen genieten van de zon. Eigenlijk is het
nog te vroeg in het jaar, maar het
was wel lekker.
We merken in toenemende mate
dat ons klimaat aan het veranderen is, doordat er nog steeds
fossiele brandstoffen worden gebruikt voor elektragebruik. Daarom is het noodzakelijk dat we
ook ons steentje bijdragen aan de
energietransitie. Dit kan nu ook

voor huurders en huiseigenaren
die geen geschikt dak hebben.
Door deel te nemen aan het Postcoderoosproject De Waaistap in
Heeswijk-Dinther van Beco. Met
een eenmalige inleg van € 120,per BECOdeel van 100 Wp krijg
je jaarlijks circa € 11,40 terug aan
energiebelasting en dit wel vijftien
jaar lang.
Aanleg, onderhoud, verzekering
et cetera worden allemaal door
Beco geregeld. Je hoeft verder

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

dus niets te doen en je werkt toch
mee aan de verduurzaming van
Bernheze en onze planeet. Of om
met Ruud Koornstra, Nationaal
Energiecommissaris te spreken:
“Je bent dief van je eigen portemonnee als je niet meedoet met
de verduurzaming.”
Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.bernhezerenergie.nl/postcoderoos, bel met
06-33134848 of mail naar
klantenservice@bernhezerenergie.nl.

De Rijksoverheid ondersteunt
duurzaam bouwen daarom met
subsidies. Enkele voorbeelden
zijn:
Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed;
NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren;

MIA: belastingvoordeel voor
duurzame bedrijfsinvesteringen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft
meer informatie over regelingen en subsidies voor duurzaam
bouwen.
Subsidies gemeente en provincie
Er zijn ook diverse subsidies bij
gemeenten en provincies. Raadpleeg daarvoor uw eigen provincie of gemeente.
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PraKtiSCHe inFOrMatie

nationale herdenking 4 mei 2018

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

Vrijheid geef je door

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

Het gemeentehuis is op
de volgende
dagen gesloten
27 april 2018
Koningsdag
10 mei 2018
Hemelvaartsdag
11 mei 2018
Collectieve vrije dag
21 mei 2018
Tweede pinksterdag
De Milieustraat en de groendepots zijn op 27 april 2018
gesloten. Op 11 mei 2018
zijn ze gewoon open.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we iedereen –
burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Ieder jaar kiest het Nationaal
Comité 4 en 5 mei een thema
dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt.
Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te
verbinden en om de historische
gebeurtenissen in verband te
brengen met de actualiteit wereldwijd. Voor 2016 tot 2020
heeft het Nationaal Comité 4 en
5 mei gekozen voor het thema
‘Vrijheid geef je door’. Het centrale thema van 2018 is ook het
Jaar van Verzet. Het gaat daarbij om verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog en ook de inspiratie die het ons nu nog biedt.
Herdenkingsdiensten
In Bernheze vinden op 4 mei drie
herdenkingsdiensten plaats.
Heesch
In Heesch begint om 18.30 uur de
herdenkingsdienst in de Sint Petrus’ Bandenkerk. Hieraan werken het Oranjecomité Heesch,
Scouting Heesch, Fanfare Aurora, Koor la Pièce, leerlingen van
Hooghuis Heesch, pastor Annemie Bergsma en wethouder Peter
van Boekel mee. Hierna gaan we
naar het naastgelegen kerkhof.
Namens het gemeentebestuur
wordt hier een bloemstuk gelegd en houden we twee minuten stilte, waarna een rondgang
langs de graven van de oorlogsslachtoffers volgt. Om 19.35 uur

vertrekt het gezelschap in stille
tocht naar het monument nabij
De Misse. De herdenkingsplechtigheid wordt hier voortgezet.
Om 20.00 uur nemen we twee
minuten stilte in acht, waarna
het Wilhelmus volgt. Vervolgens
worden bloemen gelegd door
gemeentebestuur, Oranjecomité,
nabestaanden en anderen.
Heeswijk-Dinther
In Heeswijk-Dinther begint de
herdenkingsdienst om 18.45
uur in de St. Willibrorduskerk.
Hieraan werken het Oranjecomité Heeswijk-Dinther, Sint
Barbara Gilde, Gildekoor, Koninklijke Fanfare St. Willibrord,
pastor Joost Jansen, wethouder
Jan Glastra van Loon, Comité
Burgerslachtoffers 1940-1945,
gemeentedichter Hieke Stek
en leerlingen van basisschool
St. Albertus Loosbroek mee. Na
de dienst vertrekt het gezelschap
in stille tocht naar het Airbornemonument, waar een korte herdenkingsplechtigheid plaatsvindt
en om 20.00 uur twee minuten
stilte wordt gehouden. Na het
Wilhelmus worden bloemen
gelegd door gemeentebestuur,
Oranjecomité, comité Burgerslachtoffers en nabestaanden.
Nistelrode
In Nistelrode is de herdenkingsdienst in de parochiekerk
St. Lambertus. Deze begint om

19.00 uur. Hieraan werken Fanfare St. Lambertus, Scouting
Mira Ceti, pastoor Fr. Ouwens,
burgemeester Marieke Moorman en de werkgroep gebedsdiensten mee.
Aansluitend worden er bloemen
gelegd bij het monument aan de
voorkant van de kerk.
Wij nodigen u van harte uit voor
een van de herdenkingsdiensten
in onze gemeente, om samen te

herdenken en samen te werken
aan onze vrijheid. De uitgebreide
programma’s bieden wij u in de
kerk aan.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft voor vrijdag 4 mei richtlijnen opgesteld. Het gemeentebestuur van Bernheze neemt de
volgende richtlijnen over.
- Alle openbare gebouwen hangen van 18.00 tot 21.10 uur de
Nederlandse vlag (zonder wimpel) halfstok. Om 21.10 uur, bij
zonsondergang, worden de vlaggen binnengehaald.
- Van 20.00 tot 20.02 uur houden we op de diverse herdenkingsplaatsen en in de naaste omgeving twee minuten volkomen stilte. Wij vragen u muziek en activiteiten te staken tussen 19.30
en 20.15 uur. De radio- en televisieomroepen en het openbaar
vervoer vervullen hierbij een voorbeeldfunctie.
- De Winkeltijdenwet staat niet toe dat winkels na 19.00 uur open
zijn.
Oorlogsfilm in Cultureel Centrum de Pas
Filmhuis de Pas draait op 4 mei om 20.45 uur, na afloop van de
officiële herdenking, de film Zookeeper’s wife.
Een waargebeurd en persoonlijk oorlogsverhaal waarin hoop centraal staat. De Poolse Antonina en haar man Jan Zabinski wisten
tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 300 Joden uit handen
van de Nazi’s te redden door ze een schuilplek te bieden in hun
dierentuin. De film vertelt op onnavolgbare wijze het verhaal van
het gezin, maar ook dat van de dieren in hun dierentuin, de tijdelijke Joodse bewoners en de stad Warschau in de allesverwoestende
oorlog.
De entree is € 3,50 per persoon, tot en met 18 jaar is de entree
gratis. U kunt kaarten kopen via www.de-pas.nl of aan de zaal.
Deze film wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze.

Gemeente bestrijdt eikenprocessierups
Gft-afval
is gratis

Uw gft-container is voor
groente-, fruit en tuinafval.
Maar u kunt er ook etensresten in kwijt, zoals gekookte
etensresten, graten en botjes.

vlinders dood maken die we wel
graag zien, hebben we een tekening opgevraagd bij de Vlinderstichting waarop alle locaties
staan waar zeldzame vlinders gespot zijn. Op deze locaties gaan
we niet spuiten, hier worden eikenprocessierupsen alleen weggezogen.

Met de komst van het voorjaar en de warmere dagen komen ook dieren die we eigenlijk liever niet tegenkomen uit hun eitjes gekropen.
De eikenprocessierups is er daar één van. De gemeente bestrijdt de
eikenprocessierups omdat ze veel overlast kunnen veroorzaken en
risico voor de gezondheid vormen. We bestrijden eikenprocessierupsen niet overal, maar langs wegen en fietspaden zorgen we er
wel voor dat er zo min mogelijk eikenprocessierupsen voorkomen.
De overlast
Een eikenprocessierups vormt,
als de rups een paar weken oud
is, brandhaartjes die bij aanraking irritatie en huiduitslag kunnen veroorzaken. Ook als de
rupsen zich eenmaal verpopt
hebben, blijven de haartjes achter in de balvormige nesten die
in de eikenbomen achterblijven.
Ook dan kunnen de haartjes nog
steeds irritatie veroorzaken. Het
is dus belangrijk dat u de rupsen
en nesten niet aanraakt.
Mocht u ergens langs de weg,
een fietspad of in een parkje

eikenprocessierupsen tegenkomen, laat dit de gemeente dan
weten via mail, twitter, of telefoonnummer 14 0412.
Bestrijden? Hoe dan?
Bij het uitlopen van de eikenbomen, als de rupsen nog geen
brandharen hebben, bespuiten
we de bomen langs wegen en
fietspaden waarvan we weten
dat daar vorig jaar eikenprocessierupsen in zijn gevonden met
XenTari WG. Deze stof bevat een
bacterie die dodelijk is voor de
rupsen. Voor mensen en andere
dieren is deze bacterie ongevaar-

Het spuiten tegen eikenprocessierupsen willen we het liefst
doen als er weinig (fiets)verkeer
onderweg is, omdat de bomen
na het spuiten soms wat na kunnen druppen.
lijk. Mochten er rupsen zijn die
deze behandeling weten te overleven, of mochten we locaties
gemist hebben, dan zuigen we
nesten die later alsnog ontdekt
worden weg.
Om te voorkomen dat we ook

Ook moet het voor een goede
behandeling windstil zijn. Aangezien dit vaak in de avonduren
en vroeg in de ochtend het geval
is, kan het zijn dat we buiten de
normale werktijden langs komen
rijden. Mogelijk dat u hiervan
(geluids)overlast ondervindt.
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jonge dieren in De Maashorst
Pas op met waakzame moederdieren
Het kalverseizoen is aangebroken, ook in natuurgebied De
Maashorst. Dat betekent dat de
moederdieren extra waakzaam
zijn.
Om ongelukken te voorkomen
kunt u het beste op het volgende letten.
- Houd 50 meter afstand.
- Kuddes niet doorkruisen.
- Voer en aai de dieren niet.
- Laat de dieren met rust.

- Lijn uw hond aan.
Komt u per ongeluk te dichtbij?
Neem rustig weer afstand. Lopen de grote grazers bij of op
het pad, wacht dan tot ze voorbij zijn of ga met een grote boog
om ze heen.
Meer informatie vindt u op
www.allemaalmaashorst.nl.
Tip van een bezoeker
Natuurlijk mag je honden niet los
laten lopen, maar als een moeder

haar kalfje probeert te beschermen door u met uw hond weg te
jagen, kunt u in het uiterste geval beter uw hond losmaken van
de lijn. Die hond is sneller dan u
en de moederkoe.
Als de hond er vandoor sprint is
het gevaar geweken en druipt
moederkoe weer af, waardoor
ook u als baasje geen gevaar
loopt.

OFFiCiËLe BeKenDMaKinGen

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

Vaststelling Nadere regels
maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Bernheze 2018
Op 17 april 2018 heeft het college de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bernheze 2018 vastgesteld. Hiermee komen de Nadere regels
maatschappelijke ondersteuning
van 2016 te vervallen. In de Nadere regels 2018 is een aantal
onderwerpen uit de Verordening
Wet maatschappelijke ondersteuning Bernheze 2018 nader
uitgewerkt. U kunt de Nadere regels inzien op www.overheid.nl.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft toestemming
verleend voor het houden van
een openbare geldinzameling op
grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Bernheze (APV) aan:
- A.J.H. de Bree voor het organiseren van een Goede Doelen
Week in Nistelrode van 13 tot
en met 19 juni 2018 voor de
volgende doelen: Nederlandse Hartstichting, Nierstichting
Nederland, KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Brandwondenstichting,
Stichting
Longfonds, Stichting Nationaal

MS Fonds, Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, Stichting
Nationaal Fonds Kinderhulp,
Hersenstichting, Stichting Alzheimer Nederland, Stichting
Diabetes Fonds.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- VC Tornado, namens A.L.A.
Verhoeven, voor het organiseren van Tornado Beach 2018
op 23 juni van 10.00 tot 18.00
uur en op 24 juni 2018 van
8.30 tot 20.00 uur op Raadhuisplein en Tramplein (tegenover Rabobank), 5388 GM
Nistelrode. Raadhuisplein en
Tramplein zijn gedurende dit
evenement afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 18 april 2018.
- Van der Wijst VOF voor het
organiseren van een Pop-Up
Restaurant op 29 juni 2018
van 18.30 tot 00.00 uur, 30
juni 2018 van 12.00 tot 16.00
uur en van 18.30 tot 00.00 uur
en op 1 juli 2018 van 12.00 tot
16.00 uur op locatie Derptweg
15, 5476 VX Vorstenbosch. De
beschikkingen zijn verzonden
op 18 april 2018.
- Voetbalvereniging WHV voor
het organiseren van Meer-

kampdag op 10 mei en Summer Breeze op 9 juni 2018 van
10.00 tot 1.00 uur bij sportpark
De Hoef, Dorpsstraat 15, 5472
PH Loosbroek. De beschikkingen zijn verzonden op 19 april
2018.
- Stichting De Pas voor het organiseren van diverse activiteiten
in verband met Koningsdag op
27 april 2018 van 10.30 tot
17.30 uur op De Misse, 5384
BZ Heesch. De Misse is van
8.00 tot 19.30 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 20 april
2018.
- Peters Aanhangwagens voor
het organiseren van een open
dag op 2 juni 2018 van 11.00 tot
20.00 uur op locatie Vismeerstraat 10, 5384 VZ Heesch.
De beschikkingen zijn verzonden op 20 april 2018.
- Stichting Cultuur & Evenementen HD voor het organiseren
van een dorpsfeest tijdens de
kermis van 9 tot en met 12
juni 2018 van 15.00 tot 1.30
uur op Plein 1969, 5473 CA
Heeswijk-Dinther. De geluidsontheffing is dagelijks verleend tot 1.00 uur. Van 8 juni
2018, 14.00 uur tot 13 juni
2018, 15.00 uur is Plein 1969
(gedeelte voor voormalige supermarkt) afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 20 april 2018.
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:
- G. Wassenberg voor het organiseren van een zijspanrun op
27 mei 2018, tussen 13.30 en
14.30 uur door een deel van
het grondgebied van gemeente Bernheze. De toestemming
is verzonden op 20 april 2018.
- Parochie De Goede Herder
voor het organiseren van de

Tocht met een Missie op 27
mei 2018 van 10.30 tot 18.00
uur door een deel van het
grondgebied van de gemeente
Bernheze. De toestemming is
verzonden op 20 april 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Wijststraat 16 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan
Wijststraat
16 Heesch, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code
NL.IMRO.1721.BPWijsstraat16-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de uitbreiding van een
paardenhouderij mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Verlenging inzagetermijn
exploitatieplan ‘Woningbouw
de Erven’ Heesch
Op 21 maart 2018 maakte het
college van burgemeester en
wethouders bekend dat de gemeenteraad van Bernheze in zijn
vergadering van 1 februari 2018
o.a. het exploitatieplan ‘Woningbouw de Erven’ heeft vastgesteld. De stukken zijn vanaf
22 maart 2018 raadpleegbaar
gesteld en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Na controle van de stukken blijkt
de vindbaarheid van de toelichting niet aan onze wensen te
voldoen. Daarom wordt de inzagetermijn en de mogelijkheid
om beroep in te stellen tegen het
exploitatieplan verlengd met drie
weken.
Inzage: Het vastgestelde exploitatieplan ligt nog tot en met 23
mei 2018 op afspraak ter inzage
in het gemeentehuis, De Misse
6 in Heesch. Het plan is digitaal
raadpleegbaar en te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.

nl NL.IMRO.1721.EPWoningbDeErven-vg01.
Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit
tot gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan en het exploitatieplan beroep instellen bij
de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening indienen.
Belanghebbenden wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij
geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar
hebben gemaakt, kunnen enkel
tegen de wijzigingen ten opzichte
van het ontwerp beroep instellen.
Crisis- en herstelwet: Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Dit houdt in dat
de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert
tegen het besluit. Na afloop van
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. U
dient in het in het beroepschrift
te vermelden dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van
bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- V.O.F. van Beekveld heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een rundveehouderij op
het adres Hoge Broekstraat 1,
5473 XM Heeswijk-Dinther.
- Kouwenberg agrarische onderneming en dienstverlening
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van de inrichting op
het adres Nistelrodesedijk 21en
23, 5476 VJ Vorstenbosch
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
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Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat 32
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 14-04-2018
- Koffiestraat ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 19-04-2018
- Irenestraat 23
Bouwen berging/carport en
uitrit aanleggen/veranderen
Datum ontvangst: 18-04-2018

Woensdag 25 april 2018

Loosbroek
- Loosbroekseweg 76b
Slopen bijgebouw en carport
en bouwen bijgebouw
Datum ontvangst: 16-04-2018
Heesch
- Bosschebaan 94
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (kamerverhuur)
Datum ontvangst: 17-04-2018
Vorstenbosch
- Heuvel 28
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (huisvesting
migranten)
Datum ontvangst: 20-04-2018

Nistelrode
- Kromstraat 38
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (huisvesting
migranten)
Datum ontvangst: 20-04-2018
Procedure 6 is van toepassing.

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie 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.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Justitieweg 2
Herbouwen kraamstal en milieuneutraal wijzigen
Verzenddatum: 19-04-2018

- Veldstraat 34a
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 19-04-2018
Nistelrode
- Laar 91
Bouwen schuur
Verzenddatum: 16-04-2018
- Weidestraat 2
Bouwen erker
Verzenddatum: 17-04-2018
Vorstenbosch
- Molenakkers ong.
Oprichten woning met bijgebouw en handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 17-04-2018
- Rietdijk 25
Verbouwen woning
Verzenddatum: 19-04-2018

Heesch
- Runstraat 5
Uitbreiden kantoor
Verzenddatum: 17-04-2018
- Kruishoekstraat 13
Uitbreiden kantoor (wijziging
eerder verleende vergunning)
Verzenddatum: 19-04-2018
- De Bladkool 2
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (kamerverhuur)
Verzenddatum: 17-04-2018
- ’t Dorp 146
Aanpassen pand (intern)
Verzenddatum: 19-04-2018
Procedures 1a, 4a en 7a 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

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.

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

Overdracht brandweerauto’s
de vrijwillige brandweer Heesch
kon het aanwezige publiek de
brandweerwagens nog een keer
bekijken. Enkele stoere jongens
- die toch al heel graag brandweerman willen worden - mochten er zelfs even inzitten!

Voor vertrek nog even een groepsfoto

Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - De overtollig geworden brandweerwagens van de bedrijven Aspen en Unipol werden afgelopen zaterdag overgedragen aan Stichting PEP. Bij de fontein in Heesch stonden de beide wagens
opgesteld, geflankeerd door twee brandweerwagens van de Heesche vrijwillige brandweer. Herbert van
Hoek van Aspen Oss droeg zijn auto over aan Harrie Roelofs, voorzitter van de stichting en ook Klaas
Schouten van Unipol droeg zijn auto over.
Harrie gaf daarna de sleutels door
aan het team dat voor het transport van de brandweerwagens

naar Roemenië gaat zorgen; zij
zijn afgelopen maandagochtend
om 5.00 uur vertrokken en ho-

pen er woensdag in de loop van
de middag te zijn. Na nog een
groepsfoto met de jongens van

Brandweerauto’s op
missie naar Roemenië:
een veiligere omgeving
voor iedereen
Hierna verlieten de brandweerwagens het plein met natuurlijk
blauw zwaailicht en loeiende sirenes, zodat al het winkelend publiek ook op de hoogte was van
dit project van PEP!
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oogcontact

MooiBernhezertjes

wie

te huur

is deze Bernhezenaar?

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

te koop
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

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

Nu ook pasfoto’s

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Puzzle #200210

Secretaire
€ 20,- Nistelrode,
06-83575352.
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Boek ‘De zon achterna,
15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
INBOEDELVERKOOP
Tijdens 1e en 2e Pinksterdag,
tijdens de kermis.
10.00-17.00 uur
De Hoef 8 Nistelrode.
KIPSALON BERNHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!

Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Oude/kapotte
computers en laptops

aangeboden
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

5x 1/5 staatsloten

Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Gerda van den Broek
Mark Verstegen
kan de staatsloten
uit Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint

Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur.
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

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

Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
Oude/kapotte mobieltjes

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

gevraagd
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.

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

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

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

Meld je nu aan
www.sudoku-puzzles.net
voor het burgerpanel
More Puzzles:

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

april: buitenactiviteiten
Tekst?

Zie oplossing pagina 25

24

Woensdag 25 april 2018

VVD: Koffieleuten
Jack van der Dussen
fractievoorzitter VVD-Bernheze
Vorige week vrijdagmiddag was er weer de
WMO koffiemiddag in CC De Pas in Heesch.
Deze koffiemiddag wordt vier keer per jaar
georganiseerd en er was, deze middag, een
zeer interessant programma aangekondigd.
Reden voor de VVD-Bernheze om daarbij
aanwezig te zijn. Het programma ging over
de woonmogelijkheden voor ouderen in
Heesch: zonder zorg én met zorg.
Ondanks het zeer warme weer
was er een enorme opkomst en
de zaal was overvol. De aanwezigen kwamen niet alleen koffieleuten maar hadden grote interesse in de onderwerpen die door
de drie sprekers van Mooiland,
BrabantZorg en BrabantWonen
werden gepresenteerd.
De presentatie van Mooiland
was gericht op informatie over
onder andere:
- Soorten woningen.
- Prijsklassen van woningen.
- Woningtoewijzing en passend
toewijzen.
- Inschrijven bij Mooiland.
- Reageren op een woning.
Het is belangrijk dat men zich
inschrijft bij Mooiland, omdat er
een wachttijd is van zeven jaar.
Bij BrabantWonen geldt hetzelfde als u zich aanmeldt voor een

woning (Rode Brochure).
Bij BrabantZorg kwamen ook
vele onderwerpen aan de orde
zoals onder andere:
- Verschil Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg.
- Zorg bij u thuis zoals huishoudelijke hulp, wijkverpleging en
individuele begeleiding.
- Ontmoeting in Heelwijk en
Dagbesteding.
- Wonen in huize Heelwijk,
kortdurend verblijf en Zorgwoningen.
Voor iedereen, en dus ook voor
de VVD-Bernheze, een zeer leerzame middag. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Mooiland, BrabantZorg
en de gemeente Bernheze.
Zie ook www.vvdbernheze.nl.

Extra parkeerplaats in
centrum Heesch
HEESCH - In het centrumgebied van Heesch en met name in ’t Dorp,
dé toegangsweg vanuit het noorden om dat gebied te bereiken, kan
wegens de renovatie niet of nauwelijks geparkeerd worden. Vele
bezoekers zoeken naar alternatieve plaatsen, maar vooral op piekmomenten zijn die niet makkelijk te vinden. Dan maar parkeren bij
de fontein, maar daar geldt een blauwe zone van een half uur; dan
maar zoeken achter Blokker, maar daar is het ook druk. Is er een
oplossing?
Jazeker! Een goed alternatief,
midden in het centrum, zonder
blauwe zone én vrij eenvoudig
te bereiken zijn de parkeerplaatsen achter de Rabobank, ‘t Oude
Raadhuis en Depot. Bij de achteringang van het gemeentehuis
staan de parkeerplaatsen over
het algemeen leeg. “Parkeren is
essentieel in een centrumgebied,
bezoekers willen liefst in de winkels parkeren, maar dat gaat nu
eenmaal niet”, volgens de centrummanager van Heesch.
Stichting Centrummanagement
Heesch zet zich in om het centrumgebied aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Dat is een
hele klus met alle opengebroken
straten, stoepen en parkeervoorzieningen. Maar gemeente en

CDA blijft in gesprek met u!
Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze.
Ik word regelmatig aangesproken op straat over hoe het gaat en hoe
ver het met de coalitievorming is. De betrokkenheid van onze inwoners bij hun leefomgeving doet me goed. En wat ons betreft blijft
het daar niet bij. We willen graag in contact blijven met de inwoners
van ons mooie Bernheze. Uiteindelijk doen we ons werk namens u!
Ik ga verder in de commissie
ruimtelijke zaken, waarin ik inmiddels al meer dan vier jaar actief ben geweest. De opzet met
commissies is helaas geen algemeen goed in gemeenteland.
Dat is een gemiste kans, want
het voegt veel toe om kennis te
maken met de politiek en inhoudelijk zaken goed te bespreken.
Het is ook een opstap naar het
‘echte’ werk als gemeenteraadslid, een soort van kweekvijver.
Alle nieuwe gemeenteraadsleden hebben de afgelopen perio-

de dan ook aan een van de drie
commissies deelgenomen.
Bent u nieuwsgierig naar het
wel en wee in politiek Bernheze? Dan nodig ik u van harte uit
voor een van de commissie- of
raadsvergaderingen. Om het
nog laagdrempeliger te maken
spreek ik met u af dat wij als
CDA Bernheze ervoor zorgen
dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt. Wij waarderen
namelijk uw betrokkenheid en
gaan graag het gesprek met u
aan!

Gaat u in op onze uitnodiging?
Stuur dan een bericht via cda.nl/
bernheze/contact
cda.nl/bernheze

Wachten duurt lang
Wachten duurt altijd lang. Het lijkt ook altijd langer te duren dan het werkelijk is. Ik maak dat regelmatig mee. Mensen die zeggen een half uur te
hebben staan wachten voor een van onze veerponten blijken toch binnen
tien minuten over te zijn gezet. Zo ook met de gemeenteraadverkiezingen.
Het is alweer een maand geleden dat we naar de stembus zijn geweest. De
coalitieonderhandelingen zijn begonnen maar het lijkt toch lang te duren.
Gelukkig liggen de zaken duidelijk. De informateur en eigenlijk alle partijen zijn het erover eens, een stabiele maar niet overdreven grote coalitie
voor de komende raadsperiode. Daar kunnen we mee aan de slag en dat
gebeurt ook. Gelukkig maar, want we zien overal in het land dat partijen
die het overgrote deel van de stemmen in hun
gemeente behaald hebben, het niet voor elkaar krijgen om samen met anderen een coalitie te vormen
en buiten de boot vallen. Ik kan me niet voorstellen
dat dat is waar ze de afgelopen vier jaar naar toe
gewerkt hebben.
En wat dat wachten betreft; ik kan niet wachten tot
de coalitie gevormd is en ik aan kan sluiten in de
raad. Ik heb er zin in!
John van den Akker, Lokaal.

“ LOKAAL

zijn
we
ALLEMAAL

”

Update coalitieonderhandelingen Bernheze
dorpscentra en andere voorzieningen) zijn aan de orde geweest. De gesprekken verlopen
constructief.

ondernemers doen hun best om
de reconstructie van het gebied
van ’t Dorp zo snel mogelijk te
klaren in het belang van hun bezoekers.
‘Het kost enige kruim, maar dan
hebben we ook wat’, is momenteel het motto bij de centrumondernemers in Heesch.

BERNHEZE - In de tweede week van de coalitieonderhandelingen in
Bernheze en een maand na de verkiezingen hebben de partijen weer
een aantal gespreksrondes gehad.
De onderhandelingsteams van
Lokaal, SP en CDA hebben onder meer gesproken over de ontwikkelingen in het buitengebied
waaronder natuur en landschap,
de transitie in de landbouw, hoe
om te gaan met de vrijkomende
agrarische gebouwen en moge-

lijkheden voor toerisme en recreatie. Daarnaast is uitgebreid
stilgestaan bij de ontwikkelingen
in het sociale domein.
Denk daarbij aan de jeugdzorg,
besteding van gelden en de toegang tot de zorg. Ook investeringen in onze dorpen (wegen,

Het uitgezette tijdpad lijkt nog
steeds realistisch. In de maand
april, maar uiterlijk medio mei wil
de te vormen coalitie een coalitieprogramma presenteren.
Wekelijks zal de gemeenteraad
geïnformeerd worden over de
voortgang en zal een persbericht
worden uitgegeven. Verder zullen geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

inFOrMatie VOOr De Kernen
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Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze
Tijdens de campagne voor de verkiezingen lijkt het wel of we ineens allemaal
in sprookjes geloven. Maar hoe fantasierijk sprookjes ook zijn, ze bevatten
een kern van waarheid en meestal een levensles. Na de verkiezingen blijken
sprookjes niet uitgekomen. Wat nu?
Na de verkiezingen staan gemeenten voor de nieuwe realiteit. Er zijn coalitieonderhandelingen en intussen moet het
college haar werk blijven doen.
Dat ze dat voortvarend oppakt
lees je in de krant. Hoewel Progressief Bernheze al een paar jaar
roept dat de gemeente weinig
slagkracht heeft, heeft het demissionaire college nu de beslissing genomen dat er ambtenaren
bij moeten. Waarom nu pas?
Er is nog geen bestuursakkoord,
en dat raadsakkoord waar ieder-

een het eerder over had zou ook
een sprookje kunnen zijn. Dat
geeft het college ruimte om eens
rustig te beschouwen, en dat
blijkt een mooi ding. Inzichten
die eerder door Progressief Bernheze zijn aangedragen worden
nu in uitvoering gebracht. Kennelijk kun je politiek bedrijven
door het juist even niet te doen.
Helaas speelt er ook van alles
rond andere sprookjes. Afgelopen weekend blijkt dat niet
wolven, zoals in het sprookje
van Roodkapje en dat van De

Wolf en de Zeven Geitjes, maar
honden schapen dood bijten.
Dus de angst voor hedendaagse
wolven blijkt ongegrond. Helaas
zijn er wel gevaarlijke wolven in
schaapskleren.
Schaapachtigen die maar al te
graag willen geloven dat een
hoge concentratie aaibare dieren
in een gebied (lees: intensieve
veehouderij) niet gevaarlijk is.
Mijn vrees is dat deze levensles
pas geleerd wordt als de mens
schade oploopt. Dat is net als in
sprookjes.

KOFFIE ACTIE:

Toon: ‘Een veilige, prettige en schone leefomgeving
komt ten goed aan het welzijn van de bezoeker’

Groenbeleid in Bernheze
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
Het groene karakter van de openbare ruimte is één van de visitekaartjes van
gemeente Bernheze. Inwoners van Bernheze komen dagelijks in de openbare
ruimte. Een veilige, prettige en schone leefomgeving komt ten goede aan het
welzijn van de bewoners. Over de leefomgeving en de kwaliteiten die inwoners daarvan verwachten, is al veel geschreven in allerlei plannen.

Het Groene karakter
Het Groenbeleid Kernen staat
niet op zichzelf, maar valt in een
breder gebied van plannen voor
de openbare ruimte. Een herziening van het Groenbeleid Kernen
is nodig, aldus de SP Bernheze.
Ten eerste om voor alle groene
elementen in de kern een actueel beleidsplan op te stellen. Ten
tweede omdat beleid en beheer
in lijn moet worden gebracht met
de wensen vanuit inwoners en

het gemeentebestuur. Ten derde
om de financiën af te stemmen,
zodat het nodige onderhoud aan
het groen in lijn komt met de wensen. Het Groenbeleid in de vijf
kernen gaat over het onderhoud
van het groen in die kernen. Dit
volgens het huidige gemeentelijke beleid en wat het onderhoud
aan de diverse elementen kost.
Alles aan straatmeubilair, grasvelden en heesters, dient daarvoor
gespecificeerd te worden. Bin-

nen het Groenbeleid over de vijf
kernen en het onderhoudsplan
groen is ook het straatmeubilair
zoals afvalbakken, bankjes en
fietsrekken van buiten de woonkernen opgenomen.
Deze elementen hebben geen
verkeersfunctie of natuurfunctie
en hebben daarom geen plaats
binnen een ander beleidskader.
De SP wil komen tot een snelle
aanpak van achterstanden in het
onderhoud van groen.

de hele lente en zomer een

kopje koffie,
cappuccino
of thee

Met wie
kom jij
lekker koffie
drinken?

vóór 12:00 uur
voor maar €1,50.

Deze
ac
geldig tie is
1 sep tot
temb
2018 er

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

www.ouderaadhuisheesch.nl

Grootste evenement in de regio met gratis entree
PinKSterFeeSten niSteLrODe 20-22 Mei
NISTELRODE – “Voor de mensen uit de omgeving is het een gratis attractiepark
binnen handbereik. Op de fiets dwars door de Maashorst op weg naar dit evenement
of met de auto; ook relaxed want er is parkeergelegenheid voldoende”, zegt de
organisatie van Stichting Pinksterfeesten Nistelrode, die een vaste formule hanteert
met elk jaar weer verrassende aspecten. Tijdens het Pinksterweekend wordt voor de
44ste keer het grootste evenement van Bernheze georganiseerd waarvan de entree
GRATIS is!
kinderparadijs met luchtkussens,
schmink en entertainment voor
de kids.

topacts met vele artiesten, een
mooie aankleding en extra uitgaansfaciliteiten op de kermis.

Een vaste formule met elk jaar weer verrassende aspecten

Tijdens de Pinksterfeesten is aan
bijna alles gratis deel te nemen
en om van te genieten zoals het

Maar ook van de tokkelbaan, de
klimtoren, de braderie met 100
kramen, het straattheater en
nog veel meer. De horeca pakt
ieder jaar weer uit en zorgt voor

Op zondag 20 mei komen de
muzikanten van vele muziekkapellen naar Nistelrode voor een
groot glas gezelligheid en enthousiasme. Ben jij avontuurlijk

Samba queen

s

aangelegd? Dan is de langste en
hoogste tokkelbaan van de regio
echt iets voor jou; gratis te bezoeken bij de molen. Met veilige en goede ondersteuning van
Scouting Mira Ceti en M2E Outdoor, weten zij vele avonturiers
blij te maken met deze activiteit.
Én volledig vrij toegankelijk door
sponsorbijdragen van lokale ondernemers en gemeente. Kortom, genieten in de breedste zin
van het woord!
www.pinksterfeestennistelrode.nl.
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Column
Irene Kusters en Ilona Kling

Genieten van de zon(der vlekken)
Terwijl ik op een ligweide geniet van de heerlijke zonnestralen
raak ik weer gefascineerd door de mens en zijn verschillende
huidtypes. Veel of weinig haar, moedervlekken, sproetjes, veel of
weinig rimpels, donkere huid, lichte huid of juist een rode huid.
Om dat laatste maak ik me zorgen.
Jaarlijks horen we berichten over een toename van huidkanker.
De belangrijkste vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom,
plaveiselcelcarcinoom en melanoom. En juist deze laatste is de
meest dodelijke. Wist je dat 90% van alle huidkankers wordt
veroorzaakt door de zon? Om deze reden is zonbescherming een
dagelijkse must, ook als je niet gaat zonnebaden. Wolken laten
namelijk nog 80% van de UV-stralen door.

‘Van 9 tot en met 16 mei
hebben wij een vaat- en
pigmentlaser in de praktijk’
Om het risico op huidkanker te verkleinen zou je in Nederland
tussen april en oktober je huid dagelijks moeten beschermen met
minimaal factor 30. Op zonnige dagen smeer je meer en vaker, het
liefst elke twee uur. Tevens is de juiste zonpreventie essentieel
tegen huidveroudering en zonnevlekken, ofwel levervlekken.
Deze ontstaan rond middelbare leeftijd op gelaat en handen. Ik
zou zeggen goed smeren en jezelf beschermen met een leuke
pet of hoed. Heb jij tenslotte ooit verrimpelde billen of billen met
zonnevlekken gezien?
Mocht je je nu toch storen aan zonschade op jouw huid.
De huidtherapeut behandelt huidveroudering en zonnevlekjes.
Van 9 tot en met 16 mei hebben wij een vaat- en pigmentlaser in
de praktijk.
De Beekgraaf 58a
Nistelrode
06-22260350
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.

Pijn en MeDiCatie

Wat slikken we met z’n allen toch
een hoeveelheid pijnstillers! Zelfs
baby’s krijgen al paracetamol en
zetpillen na de vaccinaties om de
reactie hierop wat te verminderen.
Hoofdpijn is de belangrijkste klacht
waar mensen een paracetamol voor
nemen, soms wel 6 tabletten per dag.
Reumatische klachten worden met
maximaal 8 tabletten per dag onderdrukt. Het zijn geen snoepjes, de
pijnstillers die vrij in de handel zijn
hebben wel degelijk een gevaarlijke
kant en er worden miljoenen aan
verdiend.
Pijn is een signaal van het lichaam
dat er iets mis is. Dit kun je negeren
en een paracetamolletje nemen zodat
je weer kunt functioneren, maar als
het de volgende dag en de volgende
week nog steeds niet weg is kun je
niet doorgaan met tabletten nemen.
Ga op zoek naar de oorzaak van dit
signaal:
Maagpijn: stress of verkeerde voeding.
Hoofdpijn: spieren in je nek die vastzitten en daardoor de doorbloeding

High Care
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl
www.highcare.nl

wat afknijpen, te weinig water drinken waardoor je lever de
afvalstoffen niet weg krijgt.
Oogklachten: misschien heb je een bril nodig, artrose in je
nek of neem je verkeerde voeding en ontstaat daardoor een
overbelasting van de lever.
Rugklachten: artrose van de tussenwervelschijven of spieren
van de rug die verkrampen, dit trekt aan de wervels.
Spierpijnen: overbelasting, verzuring, afvalstoffen die niet
weg kunnen.
Buikpijn: verkeerde voeding of intolerantie voor bepaalde
voeding, vooral melk en gluten.
Gewrichten: reumatische klachten, gewrichtspijn door
urinezuur, kan in de grote teen zitten maar ook in andere
gewrichten.
Zo kan ik nog een poosje doorgaan, er zijn veel oorzaken
van pijn die toch relatief makkelijk op te lossen zijn. Als je
een druppel bloed onder de microscoop legt kun je bijna
onmiddellijk zien of er in de stofwisseling en het opruimen
van de afvalstoffen iets misgaat.
Soms is het praten over voedingsgewoontes al voldoende.
Zo had ik een meneer met hartklachten die alle onderzoeken
in het ziekenhuis al gehad had en niemand kon iets vinden.
Hij bleek zeker 20 koppen koffie te drinken! Alleen al door
dit te minderen waren de klachten weg. Zo zie je maar, zo
simpel kan het soms zijn. Bijwerkingen van cholesterolmedicatie zien we ook vaak, evenals die van suikermedicatie.
Accepteer geen pijn, volg het advies niet op als iemand zegt:
‘Je moet ermee leren leven’. Ga op zoek waar het mis kan
gaan of waar je winst kunt halen: voeding, acupunctuur,
magneetvelden, frequentie therapie, craniosacraal, misschien
magnesium voor de spierspanning of drink meer!
ZATERDAG 12 MEI GEVEN WE EEN GRATIS LEZING
OVER DIT ONDERWERP, VAN 11.00 TOT 12.30 UUR
BIJ HIGH CARE 3000 AAN DE LOONSESTRAAT 17 IN
NEERLOON, ACHTER OP HET TERREIN.
Ook kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur, iedere
maandag van 13.00 tot 14.00 uur. Wel even aanmelden
graag, voor de lezing en het inloopspreekuur via
info@highcare.nl of 0486-416530.

reanimatie- en aeD-cursus
voor alpe d’HuZes
HEESWIJK-DINTHER - “Wij zijn Bo en William van Zutphen, twee fanatieke sporters en eerste hulpverleners die zich in willen gaan zetten voor twee goede doelen. Met mijn instructiebevoegdheid (William)
en omdat Bo dit in de toekomst wil halen, willen we onze inzet voor goede doelen combineren.

Collecte Hartstichting
brengt mooi geldbedrag
op in Heesch
HEESCH - De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 8 tot
en met 14 april heeft dit jaar een mooi geldbedrag in Heesch opgeleverd. De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van
harte voor de bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend
netwerk van AED’s in Nederland. Dankzij de giften kunnen meer
levens worden gered.
Levens redden met de AED
Ruim 30 collectanten in Heesch
gingen tijdens de collecteweek
met de collectebus langs de deuren. De Hartstichting geeft met
de collecteopbrengsten 2018
een stimulans aan de plaatsing
en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit
initiatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend
netwerk van AED’s in Nederland.
Zo kunnen meer levens worden
gered. Jaarlijks worden 15.000
mensen buiten het ziekenhuis
getroffen door een hartstilstand,

COLuMn

vaak onverwachts. Reanimatie
en de inzet van een AED binnen
6 minuten biedt de grootste kans
op overleving.
Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én
AED’s die zijn aangemeld bij het
landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen er jaarlijks naar
schatting 2.500 levens gered
worden.

Op 6 en 7 juni nemen wij deel
aan Alpe d’HuZes. Dit met het
doel om zoveel mogelijk geld in
te zamelen voor het onderzoek
tegen kanker. We geloven erin
dat kanker de wereld uit kan,
door voldoende onderzoek te
stimuleren. Voor deze onderzoeken is geld nodig. We willen
door het organiseren van een
reanimatiecursus ons andere
goede doel waar we in geloven
proberen een positieve impuls te
geven.
Doordat er steeds meer burgers
kunnen reanimeren overleven
steeds meer mensen een hartinfarct en is de kwaliteit van leven na gereanimeerd te zijn veel
beter geworden. Twee mooie
doelen waar we in geloven en
waar we onze eigen omgeving
mee kunnen ondersteunen.
De kosten van de cursus zijn
€ 45,-, evenveel als een normale cursus reanimatie/AED bij de
EHBO-vereniging St. Raphael.
Na de cursus kunnen de vervolglessen ook via deze vereniging
gevolgd worden, hiervoor ontvang je dan jaarlijks een oproep.
Na de cursus ben je volledig gecertificeerd volgens de richtlijnen

van De Nederlandse Hartstichting en De Nederlandse Reanimatieraad. De opbrengst van de
cursus gaat volledig naar het on-

Bo van Zutphen

derzoek tegen kanker.”
Interesse? Neem dan contact op
met William van Zutphen via
06-52600644 of 0413-292288.
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Palliatieve zorg omarmt
het leven
Pallia(c)tief en Cultureel Café

V.l.n.r.: Loek van Cruchten, Caroline Mandigers en Jeanine van der Giessen

HEESCH – Kunst, muziek en kennis kwamen samen bij het Pallia(c)tief en Cultureel
Café, georganiseerd door Running Team Bernheze in CC De Pas afgelopen zondag.
Dit team loopt van 19 tot en met 21 mei mee met de Roparun, een estafetteloop van
Parijs naar Rotterdam. ‘Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer
toegevoegd kunnen worden aan het leven’, dat is het motto van Stichting Roparun.
Het doel van Roparun is bekendheid te geven aan het belang van palliatieve zorg voor
mensen met kanker en hier sponsorgeld voor in te zamelen. Palliatieve zorg is zorg
die gegeven wordt aan mensen als er geen genezing van een ziekte mogelijk is.
Met dit Cultureel Café, voorgezeten door
Wim van der Doelen, werden verschillende kanten van palliatie belicht.
Het Chajakoor: Zingen voor je leven!,
zong deze middag met veel energie een
aantal nummers.
Het koor bestaat uit mannen en vrouwen
die zelf met kanker geconfronteerd zijn.
Het Chajakoor

Loek van Cruchten: ‘Palliatieve zorg is
geen geneeskunde maar geneeskunst’
Huisarts Hans Manders vertelde over de
waarde van palliatieve zorg en lichtte toe
wat hierbij de laatste jaren veranderd is.
Jeanine van der Giessen ging in gesprek
met huisarts Loek van Cruchten en internist-hematoloog oncoloog Caroline
Mandigers. Zij vertelden over hun ervaringen als arts met palliatieve zorg voor
mensen met kanker èn over de noodzaak
van goede communicatie en samenwerking. Palliatieve zorg is vooruitdenken en
maatwerk bieden, was hun boodschap.
Daardoor kan de laatste fase in iemands
leven juist heel betekenisvol zijn.

bij haar moeder en liet ons zien welke rol
kunst kan spelen in de laatste fase van
iemands leven. Zij vertelde ook over de
ondersteunende mogelijkheden die Acceptance and Commitment Therapy kan
bieden.
Het was een ontroerende, mooie en informatieve middag. Terecht stelde huisarts Van Cruchten: “Palliatieve zorg is
geen geneeskunde maar geneeskunst!”

Sander van den Helm (gitaar), Thijs Brienen (piano) en Mick van Haaren (zang),
alle drie echte Heesche muzikanten, zorgden voor passende, muzikale intermezzo’s
die je niet onberoerd lieten.
Mieke van de Akker deelde deze middag
op een hele persoonlijke manier haar ervaringen rondom het palliatieve traject

Interactie Mieke van de Akker en aanwezigen

Mick van Haaren en Sander van den Helm

De aanwezigen deden enthousiast mee
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!
Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je zaakjes graag
goed voor elkaar. Vooral ook aan de zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt
overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Zakelijke rompslomp? Ja, graag!

Samen met onze partners hebben we alle expertise in huis die
nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken

Experts
Met onze professionele dienstverlening hebben we de kennis en
knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bieden. En voor ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken maken
we gebruik van de expertise van onze partners. Zo hebben we partners op het gebied van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstukken en personeels- en organisatievraagstukken. Allen professionele
experts die voor jou de beste oplossing zoeken.
Ontzorgen
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om de complete financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in professionele dienstverlening.
Vragen?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak.
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen
betekenen. Voel je welkom!

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
Geffen - Dorpstraat 43
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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BeRnHeZe BOUWT
nieuwe bomen worden duurzaam geplant
HEESCH - Er was veel commotie rond het weghalen van de bomen
op ’t Dorp. Om te voorkomen dat dit nog eens nodig is, worden
de nieuwe bomen in het najaar op een speciale, duurzame manier
geplant.

Voeding, lucht en water
Eric van Oss van Greenmax:
“Zie het als een kelder onder de
grond waar los zand in zit. Het
zand bevat een gezond voedselpakket voor de wortels, waardoor de boom tot volle wasdom
kan komen. Elk type boom krijgt

Bomen krijgen
optimaal voeding,
lucht en water

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

Bomen verfraaien een bebouwde
omgeving, maar zorgen daar ook
voor problemen. Omdat wortels
de weg van de minste weerstand
kiezen om aan voedsel, water
en lucht te komen, ontstaat opwaartse worteldruk met hobbels
en scheuren in het wegdek tot
gevolg. Daar is iets op gevonden.
Boombunkers
De nieuwe bomen op ’t Dorp

worden geplant in zogenaamde
boombunkers, een bekisting met
daarop een soort ‘tafeltje’ onder
de grond.
De bovenkant wordt afgedicht,
onder de grond hebben de wortels alle vrijheid. De constructie zorgt ervoor dat de bomen
gezond groeien en dat er geen
schade aan het wegdek ontstaat
door wortelgroei; het ‘tafeltje’
houdt de bestrating omhoog.

de grondsoort die daarvoor het
meest geschikt is. Omdat de
grond niet wordt aangedrukt,
bevat deze ook meer lucht en
vocht. Daardoor is de opnamecapaciteit van regenwater, dat via
plantgaten de bodem in wordt
geleid, groter en wordt het rioleringssysteem ontlast. Daarnaast
bevat het systeem ook bewateringsbuizen onder de grond, om
water bij te kunnen geven als dat
nodig is, en een beluchtingssysteem, dat zorgt voor verse lucht
onder de grond.”

Duurzaam
Het systeem is ook duurzaam.
Eric: “Het bestaat uit kunststof.
Kunststof is alleen slecht, als je
het weggooit. Wij gebruiken zo
veel mogelijk gerecycled materiaal en restmateriaal wordt gebruikt voor andere producten.
Wij garanderen dat het honderd
jaar, maar waarschijnlijk veel langer, meegaat.”

connecting green and infrastructure
De Morgenstond 14 Heeswijk-Dinther - 0413-294447
www.greenmax.eu

Uw Gietvloer specialist
BvS Gietvloeren:
Voor eenheid
in elk interieur
REVOLUTION®
Geniet van deze BvS Gietvloer door het samenspel van twee kleuren
krijgt u een levendige en natuurlijke uitstraling.
* Uniek design * Karakteristiek * Levendig en natuurlijk
SERENITY®
Creëer met deze BvS Gietvloer een strakke, naadloze en rustige sfeer
voor iedereen thuis of op uw werk.
* Rustiek * Naadloos * Warm en zéér comfortabel
BvS Gietvloeren een strakke naadloze basis voor ieder interieur. Gemaakt van natuurlijke
biopolymeren zodat ook wij een steentje bijdragen aan het milieu en onze toekomst.
Leverbaar in bijna iedere kleur uit diverse kleurenwaaiers. Geef jezelf en je interieur een
persoonlijke sfeer door te kiezen voor een gietvloer uit onze schitterende collectie.
CONCRETE®
Een BvS Gietvloer op basis van cement met veel karakter door zijn robuuste
oppervlaktestructuur.
* Robuuste stoere uitstraling door polijsten
* Op basis van speciale gekleurde cementen * Natuurlijk en industrieel
WALLDESIGN®
Een BvS wandafwerking maakt het verschil van een gewoon standaard
interieur naar schitterend en exclusief.
* Diverse afwerkingen mogelijk * Exclusief design
* Karakteristiek en levendig
* Naadloos en bijna in alle kleuren te verkrijgen

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

Naast onze prachtige collectie gietvloeren hebben wij nog diverse andere vloeren wandsystemen in ons vernieuwde en uitgebreide assortiment.
Komt u gerust eens langs en bezoek onze nieuwe showroom in Heesch.
Voor meer info bezoekt u onze website www.bvsvloeren.nl of stuurt u een mailtje
naar info@bvsvloeren.nl
Middelste Groes 20 - Heesch - 0412-85 40 93 - 06-51 38 03 64
info@bvsvloeren.nl - www.bvsvloeren.nl

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl
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Vera: Miss Teen of Noord-Brabant 2018
LOOSBROEK - De spanning was om te snijden, er waren nog drie dames over. En dan komt het verlossende woord: Vera Oomen mag zich Miss Teen of Noord-Brabant 2018 noemen. Wat een bijzondere
ervaring. Vera blikt terug; ‘The day after’ en over een bijzondere tijd die nog komen gaat. De finale van
Miss Teen of the Netherlands is 31 augustus in studio 21 in Hilversum.

Alles wat
erbij hoorde
was geweldig
In de speciale editie van DeMooiBernhezeKrant over Loosbroek
deed Vera een oproep, want
er werd geld opgehaald voor
het goede doel van de LINDA
foundation, met gesigneerde
PSV-ballen en de autowasdag
bij Hommel. Hiermee droeg
Vera haar steentje bij aan de
€ 6.002,- die opgehaald werd
door de finalisten van de Miss
Teen of Noord-Brabant 2018.
Zondag 22 april was de spannende avond van de finale. Een
openingsdans, de voorstelronde
en bikinironde gingen vooraf aan

de galaronde en de #ronde. Bij de
laatste ronde kregen de dames
een kaartje met twee woorden
achter de hashtag (#) en moesten improviseren. Vera kreeg
het woord #girlpower en wist
duidelijk te maken dat vrouwen
van ver komen, trots én zichzelf
mogen zijn. Hierna kregen ze het
verlossende woord en kreeg Vera
de kroon op en de sjerp om het
komende jaar als Miss Teen of
Noord-Brabant door het leven te
gaan.

bijzonder traject in. Ze moesten
laten zien dat ze niet alleen het
uiterlijk mee hebben, maar ook
innerlijk van het juiste hout gesneden zijn.
“Alles wat erbij hoorde was geweldig, maar de teamuitjes met
de andere Missen waren het
leukst, zoals een gala bij RKC en
de autowasdag”, blikt Vera terug en heeft al zin in het vervolg:
“Soortgelijke activiteiten staan
ook op de agenda met de medefinalisten van alle provincies.”

Vooraf
In het voortraject werd al gekeken of de deelneemsters aan
alle eisen voldeden, want je mag
bijvoorbeeld nooit met politie
in aanraking geweest zijn. Met
dertien meiden bleef ze over in
de finale van de Miss Teen of
Noord-Brabant en ging ze een

Toekomst
Er start een leerzame periode
waaraan ook regels zitten en
maatschappelijk gewenst gedrag
geëist wordt, want als Miss heb je
een voorbeeldfunctie: zoals ‘niet
roken in het openbaar’ of ‘agressief reageren op onrecht’. Vera is
enthousiast: “We krijgen training

V.l.n.r.: Rowena, Vera en Josje: Miss Beauty-, Miss Teenen Miss Intercontinental of Noord-Brabant 2018

in dans, het lopen op een catwalk
en ook in ‘openbaar spreken’. Er
zijn foto-shoots, filmfragmenten
die opgenomen worden en een
voedingscoach geeft je advies.
Daarnaast krijg je mentale support om alle emoties die hierbij
horen op een rij te houden.”
Vera zit op het Fioretti College

Vera Oomen

en heeft eindexamen de komende maand. Ze heeft zich al
ingeschreven voor de opleiding
Schoonheidsspecialiste in Eindhoven.
Tot en met juni zal vooral het
examen voorrang krijgen, maar
hierna zullen de voorbereidingen
voor de finale van Miss Teen of
the Netherlands hoog op haar
agenda prijken!
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Kling Brandbeveiliging en opleidingen
WWW.KLINGBRANDBEVEILIGING.NL

0412-612830

Brandblussers
NEN 3140

Brandslanghaspels

Keerkleppen

IMPREGNEREN

Opleiding

NOODVERLICHTING
EHBO materiaal

Naast de in de vorige edities van DeMooiBernhezeKrant besproken
zaken biedt Kling ook nog enkele belangrijke diensten.
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Ieder bedrijf is verplicht een inventarisatie te maken van de mogelijke
gevaren die aanwezig zijn in het bedrijf of die kunnen ontstaan tijdens
de bedrijfsvoering. Bij de inventarisatie moet niet alleen rekening worden gehouden met de gevaren van de eigen medewerkers, maar ook
met die van derden en/of bezoekers van het bedrijf.

EDWIN:
‘De ontruimingsprocedure mag
naar eigen inzicht
van de werkgever
worden opgesteld’

De geïnventariseerde risico’s moeten worden getoetst (evaluatie) aan
de van toepassing zijnde wetten, normen en richtlijnen. Bij het opstellen van een zo genaamde RI&E kunt u bij Kling Advies terecht.
Ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden
Naast de RI&E is iedere organisatie volgens de Arbowet verplicht om
voor een ontruimingsprocedure te zorgen. Daarnaast moeten medewerkers zodanig zijn voorgelicht en geïnstrueerd dat zij bij een calamiteit zelfstandig het pand kunnen verlaten.
De ontruimingsprocedure mag naar eigen inzicht van de werkgever
worden opgesteld. Is een gebouw echter voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie volgens NEN 2535, dan dient de
organisatie over een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden
volgens NEN 8112 te beschikken. Hiervoor biedt Kling Advies u een
product op maat.

Trappen

Vuurlastberekening en Beheersbaarheid van Brand NEN 6060
De grootte van een aaneengesloten gebruiksoppervlakte in een gebouw, dient zodanig in relatie te staan tot de vuurbelasting, dat een
eventuele brand door de brandweer te beheersen is. Onbeheersbare branden zijn economisch en maatschappelijk onaanvaardbaar en
kunnen ernstige schade aan mensen, omliggende compartimenten,
gebouwen en ook het milieu tot gevolg hebben. Wanneer er twijfel
bestaat over de maximale grootte van een compartiment in relatie tot
de vuurbelasting, is het mogelijk om via een vuurlastberekening aan
te tonen hoe deze relatie is.
Mits aan alle voorwaarden voldaan, is het aan de hand van deze berekening mogelijk om, op basis van rechtstreekse gelijkwaardigheid,
een rapport ‘Beheersbaarheid van Brand’ op te stellen.

Kling Advies beschikt over de expertise om een
rapport ‘Beheersbaarheid van brand’ voor u op
te stellen.
Voor meer informatie over ons en ons uitgebreide assortiment
kunt u terecht op www.klingbrandbeveiliging.eu en
www.klingopleidingen.eu. Telefoon 0412-612830.
KLING ADVIES • KLING BRANDBEVEILIGING • KLING OPLEIDINGEN

PASSIE VOOR VEILIGHEID
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Bernheze in de ban van Koningsspelen
BERNHEZE – Door heel Bernheze werden op vrijdag 20 april Koningsspelen georganiseerd.
Alle basisscholen uit de verschillende kernen hadden een actief programma opgezet,
met daarbij een gezonde start met een schoolontbijt en gezonde snacks voor tussendoor.
TEKST: TAMLYN VAN LANEN FOTO’S: EDWIN HENDRIKS

HeeSwijK-DintHer, LOOSBrOeK, VOrStenBOSCH

M
www.m eer foto’s:
ooibern
h
albums eze.nl/

Op de sportvelden van HDL en RKSV Avesteyn kwamen drie kernen samen. In totaal deden vijf basisscholen mee aan de sportdag: basisschool het Mozaïek, ’t Palet en De Bolderik
uit Heeswijk-Dinther, Op Weg uit Vorstenbosch en Sint Albertus uit Loosbroek. De groepen 5 tot en met 8 namen deel aan verschillende sporten. Er was onder andere softbal,
sprintwedstrijden en voetbal. Op het terrein waren meerdere tenten aanwezig waar de kinderen een glaasje water of ranja konden halen en een plek waar verfrissend fruit en
groenten te krijgen waren. Tijdens de pauze trok iedereen zich graag even terug in de schaduw, maar zodra het tijd was voor een nieuw spel deed iedereen weer even fanatiek
mee.

HeeswijkDinther
Loosbroek
sch
Vorstenbo
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HEESCH
Op basisschool De Kiem werd de dag gezamenlijk gestart met een ontbijt, om zo
een goede basis te leggen voor een sportieve dag. Alle kinderen hadden hun eigen
bordjes, bestek en bekers meegenomen om zo samen de dag goed te beginnen. In
alle klassen, onder- en bovenbouw, werd gesmikkeld en gesmuld van het gezonde
ontbijt met hun eigen klas. Na het ontbijt hebben alle kinderen op het speelplein
allerlei spellen gespeeld.

Heesch

De Toermalijn had ook een sportieve dag op de planning. Groep 1/2 had, na het
ontbijt, allerlei spellen in en om het schoolplein. Van skippyballen tot voetballen, het
was een drukte van jewelste. Zelfs de directrice deed mee! Groep 5 volgde
een tennisclinic en de groepen 3 en 4 deden allerlei spellen in sporthal ‘t
Vijfeiken. Er werd geklommen, gesprongen, gesprint en gerend in de gymzaal. Op het HVCH-terrein waren de groepen 6 tot en met 8 aan het sporten. Samen in een grote zak zaklopen, softbal, sprinten en nog veel meer.
Een sportieve dag onder het genot van een heerlijk zonnetje.
Ook basisschool Emmaus had een breed scala aan activiteiten in en om
het speelplein voor de kinderen. Voordat de sportdag begon was er een
ontbijt op school en de dag werd geopend met een gezamenlijke dans.
Daarna waren er voor de kinderen verschillende soorten spellen, waarbij
het draaide om beweging. Touwtrekken, zaklopen, dansen; er was voor
ieder wat wils.

NISTELRODE
’t Maxend en De Beekgraaf hadden de handen ineengeslagen voor de Koningsspelen. Op de sportvelden van Prinses Irene en TC Telro waren er vijf verschillende sporten die
kinderen in de bovenbouw allemaal uitprobeerden die dag. Er was voetbal, waar een echte scheidsrechter bij aanwezig was, korfbal met ook een echte scheidsrechter, volleybal,
tennisles en streetdance. Met veel hulp van de lokale sportverenigingen was de sportdag ook hier een succes. Alle kinderen hebben hun beste beentje voorgezet tijdens deze
sportieve dag. De groepen 1 tot en met 3 hebben op school allerlei spellen gespeeld.

Nistelrode

Sint Jorisviering scouting Mira Ceti

Scouting Mira Ceti straalde afgelopen zaterdag weer als één club

Tekst: Laura Drijfhout Foto: Ingrid van der Lee

NISTELRODE - Afgelopen zaterdag was het bij scouting Mira Ceti in Nistelrode weer tijd voor de jaarlijkse Sint Joris viering. Hierin worden niet alleen de nieuwe leden geïnstalleerd, maar worden ook de vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor de club extra in het zonnetje gezet. En met dat zonnetje zat het wel goed! Zoals sinds een aantal
jaren de traditie is, begon de viering met een open dag waarbij iedereen een kijkje kon nemen bij de club. Elke speltak laat tijdens deze open dag zien wat de scouting te bieden
heeft. Dit jaar was er bijvoorbeeld een blotevoetenpad, kon je je eigen plantjes zaaien en leren hoe vuur nou echt werkt.
Na de open dag begon het officiële gedeelte en werd het verhaal
van Joris en de Draak nog eens
ten gehore gebracht. Een belangrijk moment brak aan toen

de nieuwe voorzitter Toine van
den Heuvel geïnstalleerd werd.
Aan hem de taak om Mauri
Smits, die afgelopen december
plotseling overleed, te vervan-

gen. Het is mooi om te zien hoe
de club na deze moeilijke tijd
vertrouwen heeft gehouden en
deze zaterdag weer als één club
heeft gestraald.

Toine van den Heuvel sprak dan
ook zijn trots en dankbaarheid
uit. Dat de club nog steeds in
beweging is, was te zien door
de oprichting van een nieuwe

speltak. De 21plus-stamgroep
werd tijdens deze viering geïnstalleerd. Het was een heerlijk
zonnig dagje waarop iedereen
genoten heeft.
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Running Team Bernheze: Hoofd basiskamp en PR/fotograaf
Beiden vinden het een zeer goed
doel en de sportieve prestatie van
het team is voor hen de motivatie om voor de tweede keer mee
te doen. “Het is een fantastisch
team dat wederom een geweldige prestatie gaat neerzetten
en dan kunnen we ook nog een
mooi geldbedrag doneren.”

De tenten moeten weer staan,
de wc moet opgebouwd worden
et cetera.
Heidi is in het voortraject bezig
om Team 181 in the picture te
zetten en ervoor te zorgen dat
de activiteiten om sponsorgeld
op te halen reclame krijgen in

BEIDEN VINDEN HET EEN ZEER GOED DOEL
EN DE SPORTIEVE PRESTATIE VAN HET TEAM
IS VOOR HEN DE MOTIVATIE OM VOOR DE
TWEEDE KEER MEE TE DOEN

Willy en Heidi

HeeSCH/niSTeLRODe - Willy van Herpen (60) uit Heesch en Heidi Verwijst (46) uit
nistelrode sluiten de rij als nummer 24 en 25 van Team 181 om zichzelf voor te stellen.
Voor Willy is het de tweede keer
dat hij meegaat met team 181.
Voor Heidi was dit ook de planning, maar twee jaar geleden

vissen
turnen

volleybal

waterpolo

handboogschieten

handbal

kwam daar op vrijdag (de dag
van vertrek) een bruiloft voorbij
waar ze bij móest zijn. Dus toen
heeft ze wel alle voorbereidingen

Willy bereidt zich voor door het
draaiboek van twee jaar geleden
aan te passen en te verbeteren,
samen met de commissie logistiek en catering.
Met zijn logistieke kennis zorgt
Willy dat het basiskamp, dat zes
keer wordt verplaatst, steeds
weer op tijd op de juiste plek
aankomt en opgebouwd wordt.

DeMooiBernhezeKrant. Tijdens
de activiteiten maakt ze foto’s
en zorgt ze dat tijdens de Roparun de thuisblijvers op de hoogte
gesteld worden van hun familieleden en vrienden.
Natuurlijk helpt ze mee bij alle
voorkomende werkzaamheden
die op het basiskamp nodig zijn.

meegedaan en is ze op maandagochtend in Willemstad aangesloten om toch met het team
mee over de finish te gaan.

Karper jeugdclinic 2018

voetbal

tafeltennis

Monsterscore voor wHV
BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER
wielrennen
darten
golf - Als je vandaag de dag langs de waterkant wandelt, zie je steeds meer
jonge jongens de stap zetten om van het karpervissen hun hobby te maken. Wel zie je een groot verschil
met de jeugd van vroeger en de jeugd van nu...

Waar ze vroeger begonnen met
de vaste stok, wat later overstapten op het feedervissen en
pas daarna bij het karpervissen
uitkwamen zie je nu dat de huiskien
kano
dige jeugd snowboarden
deze stappen overslaat. Het is nu vaak meteen
gericht vissen op karper, zonder
enige theorie hiervan te kennen.
Of theorie die men enkel heeft
opgedaan uit boekjes, dvd’s of
YouTube.
Het is een sport voor jong en
oud geworden. De een is er al
wat fanatieker mee bezig dan de
ander. Wat daar zo prachtig aan

kaarten/bridgen

is, is om de jeugd fanatiek bezig
te zien met het karpervissen en
waar oudgedienden de jeugd
nog van een stukje kennis en tips
kunnen voorzien. De jeugd is
tenslotte de toekomst! Zodoende kwam Sander van den Bosch
uit Heeswijk-Dinther, eigenaar
van Slack Line Fanatic, op het
idee om een Karper Jeugdclinic
te organiseren om de jeugd op
weg te helpen in hun hobby. De
locatie werd de Zandvang in Berlicum.
Zaterdag 21 april om 10.00 uur
was voor de twaalf deelnemers
de stekloting, twee deelnemers

kwamen uit Heeswijk-Dinther;
Jesse Oskam en Djordy Reppmann. Naast het vissen waren er
ook enkele activiteiten opgezet
om de dag wat te breken.
Er was een wedstrijdje wie zo
nauwkeurig en zo ver mogelijk
kon werpen. Om 16.00 uur eindigde deze zonnige dag en was
er voor elke deelnemer en vrijwilliger friet met een snack.
De winnaars van de gooiwedstrijden ontvingen een kadobon
en iedere deelnemer kreeg een
goodiebag.

motorcross

raivo Dankers eerste leider
in de aDaC 125 Cup
DUITSLAND/HEESCH – Raivo Dankers van RD10 is ijzersterk aan
de ADAC 125cc Cup begonnen. Op het zandcircuit van Fürstlich
Drehna wist de crosser uit Heesch beide manches te winnen en pakte hiermee het volle aantal punten.
Met een dubbele manchezege is Raivo de eerste leider in de ADAC
125 Cup. Het kampioenschap gaat op 27 mei verder op het circuit
van Molln maar voordat het zover is rijdt Raivo eerst nog op 6 mei de
motorsport
derde wedstrijd om de Dutch Masters of Motocross in Mill.

Fotocredits: ADAC

LOOSBROEK - Op een zonovergoten sportpark de Hoef heeft WHV
zich goed hersteld van de nederlaag van afgelopen donderdag tegen Odiliapeel. In de thuiswedstrijd tegen VCO was WHV heer en
meester.
Het duurde niet lang voordat
WHV het doel gevonden had. In
de 3e minuut was het Yorrick van
de Rakt die een fout van VCO
afstrafte; 1-0 voor WHV. Een
paar minuten later was het Roel
Lunenburg die de 2-0 scoorde.
VCO kon daar niets tegenover
stellen en in de 15e minuut was
het Yorrick van de Rakt die de
3-0 scoorde. De mooiste goal in
de eerste helft kwam op naam
van Roel Lunenburg. Hij nam
in de 27e minuut de bal aan in
de 16 meter en hij schoot de bal
diagonaal strak in de rechterbovenhoek. WHV drukte door
en Martijn Driessen schoot een

penalty keurig in; 5-0. Het was
nog niet genoeg, want Thomas
Bosch scoorde de ruststand met
een bekeken schot; 6-0. Na rust
ging WHV gewoon door en in
de 46e minuut was het een eigen goal van VCO; dat betekende dus 7-0.
Arm VCO kon hier niets tegenover stellen en Yorrick van de
Rakt scoorde in de 54e minuut
de 8-0. Hierna verslapte het bij
WHV, mede door het weer. Enkele goede kansen van WHV
werden gered door de keeper
van VCO. Een leuke wedstrijd
voor WHV met een dito resultaat.

schaken

dammen

kaarten/bridgen

BernHeZe SPOrtieF
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motorcross

rolstoelbadminton is op
zoek naar...

wesley Pittens sluit Merzouga
rally op positieve wijze af

HEESWIJK-DINTHER - Sinds twee maanden wordt er op donderdagmorgen met een rolstoel gebadmintond bij badmintonclub Argus
uit Heeswijk-Dinther in sporthal De Zaert, van 8.45 tot 10.45 uur.
Voor het rolstoelbadminton gelden aparte spelregels. Nergens in
1,4cm b
de omgeving wordt deze manier van badmintonnen aangeboden.
Daarmee heeft deze badmintonclub een unieke positie in de regio
ingenomen.

MAROKKO/VORSTENBOSCH Wesley Pittens van Yamaha
team Pittens Nederland heeft de
Merzouga Rally op een positieve manier af weten te sluiten.

1,2 cm b

autosport

Iedereen heeft recht op sport en
bewegen, ook mensen die op
een of andere manier gehandicapt zijn en in een rolstoel terecht gekomen zijn. Het is niet
alleen fysiek belangrijk om iets
aan sport te doen, maar zeker
ook het sociale gebeuren speelt
een steeds grotere rol. Het maakt
ook niet uit of je ooit gebadmintond hebt. Dit is allemaal op korte termijn te leren, het belangrijkste is het meedoen. Zo ook de
gehandicapte Anita de Visser uit
Heeswijk-Dinther, zie foto. Ook
zij kwam in een rolstoel terecht.
Zij had niet verwacht ooit nog
te kunnen sporten. Nu is zij elke
donderdagmorgen in de sporthal
te vinden
Ben je iemand met een beperking
en zit je in een rolstoel of ken je
iemand die in een rolstoel zit?
Wij zijn op zoek naar mannen en

karten

In de laatste etappe van de rally
wist de rijder uit Vorstenbosch
motorsport
zijn beste resultaat te behalen
met een zeventiende plaats in
het individuele klassement. In
de laatste etappe moest er maar
liefst 50 kilometer door de duinen worden gereden.
“Het was net een grote crossbaan”, vertelde Wesley na afloop. Hij voelde zich goed thuis
in deze omstandigheden en
kwam op slechts drie minuten
van de winnaar als zeventiende

binnen. In het eindklassement
van de rally is hij van de 90 rijders op een 28e plaats geëindigd

en hij heeft de rally in het rookieklassement op een 7e plaats afgesloten.

Kom je meedoen?
vrouwen die graag een paar uur
per week willen bewegen. Het
maakt niet uit of je uit Veghel,
Uden, Schijndel, Heesch of een
andere plaats komt. Schroom
niet en meld je aan. Liefst vooraf even melden bij Frans Jacobs
0413-296200.

NISTELRODE - Lijkt het jou misschien leuk om te gaan korfballen? Of zou je het leuk vinden om gewoon
eens een keertje mee te komen trainen? Op woensdag 16 mei organiseert Prinses Irene een korfbaltraining voor iedereen uit Bernheze van zes tot twaalf jaar!
Op woensdag 16 mei om 18.00
uur begint de training op het
korfbalveld van RKSV Prinses
Irene en iedereen in bovenge-

MEISJES, EN OOK
JONGENS ZIJN WELKOM
Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

noemde leeftijd die het leuk
vindt om een keer te komen
trainen, is welkom. Je traint deze
avond dan samen met de E, F en

welpen die nu al korfballen. De
training is om 19.00 uur weer
afgelopen. Het doel is om iedereen kennis te laten maken met
de korfbalsport, en ook je ouders
mogen daarom komen kijken.
Dus nodig je vriendinnen, buurmeisjes, klasgenootjes, nichtjes,
of wie dan ook uit om samen te
komen korfballen. En ook jongens zijn van harte welkom!
Voor meer info mail naar
jtcprinsesirene@outlook.com.
Zien we jou op 16 mei?
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beugelen
badminton
Woensdag
25boksen
april 2018

zwemmen

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 22 april ontving Altior de
gasten uit Heumen die op de
standenlijst een puntje boven
Altior stonden. Dus dat beloofde
een aardige pot te gaan worden.

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

Altior weer in de top 4

paardrijden

wielrennen

darten

golf

punten van het veld te gaan. Al- Altior D1 – Astrantia D1: 5-5
tior nam het heft in handen en Altior D2 – Nas D1: 3-3
liep steeds verder uit op Heumen Flamingo’s E1 – Altior E1: 13-6
dat na rust niet meer kon bijbe- KVS’17 E1 – Altior E3: 3-6
nen. Altior won de wedstrijd dan Prinses Irene E2 – Altior E4: 6-8
ook met toch een duidelijk ver- Altior F1 – Celeritas F1: 10-12.
biljarten
duivensport
judo
vissen
snowboarden
schil op hetskien
scorebord.
Eindstandkano
De pupil van de week, Evy Col- 14-8. Altior steeg door dit resullart, zag Altior fel van start gaan, taat naar de vierde plaats in de
maar de gasten gaven geen hoofdklasse.
krimp en de wedstrijd bleef de
gehele eerste helft redelijk gelijk Altior 2 – Swift 2: 7-8
opgaan. Altior kon geen afstand Altior 3 – Oxalis 2: 9-11
schaken
nemen
en miste verschillende
Altior R1 kaarten/bridgen
– Corridor R1: 7-0
dammen
goede kansen, maar ging toch Bladella A1 – Altior A1: 11-10
met een kleine voorsprong van Tuldania A2 – Altior A2: 2-6
6-5 de rust in.
Altior B2 – JES B1: 6-6
De tweede helft
Altior B3 – Flamingo’s B2: 3-3
1cm b begon weer met
een fel Altior dat aan het publiek Swift C1 – Altior C1: 7-8
liet zien hier zeker met de twee Prinses Irene C2 – Altior C2: 6-8
Evy Collart
1,2 cm b

waterpolo
1,4cm b

A-Meiden ZV Gorgo Kampioen!
autosport
karten
HEESWIJK-DINTHER
- Vorige
week zijn
de A-Meiden (onder de 19 jaar) van
Zwem- en Waterpolovereniging Gorgo
kampioen geworden.

motorsport

Het hele seizoen hebben de meiden een
combiteam gevormd met de Treffers uit
Rosmalen. De meiden hebben meegespeeld in de damescompetitie onder de
naam Treffers/Gorgo D3. Vanaf de eerste
wedstrijd hebben ze bovenin de competitie meegedraaid en vorige week is het
kampioenschap veilig gesteld.
De kampioenswedstrijd werd gespeeld tegen ZVDO in Andel. Na de eerste periode stonden de meiden met 0-4 voor. De
tweede periode was een spannende periode, maar in deze periode kwamen beide
teams niet tot scoren. In de derde periode

werd het 1-7. Na het laatste fluitsignaal
kon met een eindstand van 3-8 de champagne ontkurkt worden en kon het feest
beginnen!

quad

Mike van Grinsven
doet goede zaken in thuis ONK
OSS/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team heeft in de derde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Quads in Oss een belangrijke zege
geboekt. De crosser uit Heesch won beide manches en door wisselend scoren van de
concurrentie heeft hij zijn voorsprong weten te vergroten naar 30 punten.
Voor aanvang van de wedstrijd in Oss was
het spannend want de voorsprong van
Mike op Joe Maessen bedroeg slechts 2
punten. Mike was er op gebrand om dit
voor eigen publiek te vergroten en voor

de overwinning te gaan strijden. In de
training liet hij meteen zien dat hij zich
thuis voelt op circuit de Witte Ruysheuvel
en perste er een tijd uit waarmee hij ruim
sneller was dan de concurrentie.

Glenn Coldenhoff aan de start op
Hemelvaartsdag in Rhenen
HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team zal op donderdag 10
mei, Hemelvaartsdag, aan de start komen in het Open Nederlands Kampioenschap
500cc in Rhenen.
Coldenhoff behoort tot de absolute wereldtop en staat momenteel op een goede zesde
plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap MXGP. Op het heuvelachtige
circuit van Rhenen kan de crosser uit Heesch
zich helemaal uitleven. De vele op- en afdalingen in het circuit zorgen ervoor dat het
een internationaal tintje heeft waarop Coldenhoff zijn kwaliteiten aan het publiek kan
presenteren.
De trainingen beginnen om 9.00 uur en het
starthek zal voor de eerste keer vallen rond
12.00 uur. De entree voor het evenement
bedraagt € 15,-. Voor meer informatie kijk
op www.macro-rhenen.nl.

Fotocredits: Ray Archer

bernheze sportief
basketbal
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Slamdunk ’97

GRAVE/HEESCH - Slamdunk ‘97 moest zondag met het prachtige
weer een uitwedstrijd basketballen in Grave. Toen Slamdunk ‘97 haar
tegenstander zag schrok ze wel een beetje; wat waren ze lang zeg!
In de eerste paar minuten scoorde Rafael de openingsscore, dat
zag er goed uit! Maar Grave was
enorm sterk en liep over Heesch
heen. Natuurlijk gaven de spelers van Slamdunk niet op en
probeerden ze van alles om het
scoren van Grave te stoppen.
In de rust was er helaas al een
achterstand van 40-15. Heesch
bleef positief en liep zelfs in het
derde kwart een heel eind in,
Grave had hier geen antwoord
op. Er werd zeer goed verdedigd door spelers van Slamdunk;
Bram, Tim, Elina, Mees, Nigel en
Bjorre en er kwamen goede aan-

vallen en scores van Jelle, Robbe en Rafael. Helaas werd voor
Mees het harde werken niet fijn
beloond, hij viel uit met een blessure aan zijn enkel. In de laatste
seconden gooide Jelle er nog een
prachtige 3punter in en zo werd
de eindstand 55-46. Super gespeeld!
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Nederlands kampioenen bij Dance Team Nistelrode

Opening NDO NK: naast de twee dansers leest juylid Wendy van Heumen
een statement op en rechts staat presentatie-duo Saron en Gert-Jan

met een monsterscore van 500
punten (de maximale score)!
Een gedeelde 3e plaats ging naar
Jade Duijs en Demi Gabriël.
De groep Inspiration heeft het hele jaar als ‘one team’ gepresteerd en is nu als een van de vele groepen van Dance
Team Nistelrode Nederlands Kampioen!

Nistelrode - Het Nederlands Kampioenschap van de Nederlandse Danssport Organisatie werd een
evenement met twee dagen dans, voor het eerst in Theater Markant in Uden. Door de NK-commissie
werd er een nieuwe, verfrissende opzet van het kampioenschap gehanteerd. Onder andere Hollands
Got Talent deelnemer Daniel Stosic was bij de opening te zien. De presentatie lag in handen van het
duo Saron van de Laar en Gert-Jan Hermes.
De leden van Dance Team Nistelrode kwamen in Uden uit tegen
honderden topsporters uit het
hele land. Onvoorstelbaar dat
deze dansvereniging al zolang
aan de top staat en ieder jaar
weer zo’n prestatie neerzet. Met
dansers uit Bernheze en omgeving wordt topsport met passie
gecombineerd en dat is een gouden formule.
Voor Dance Team Nistelrode
werden onderstaande resultaten
behaald:
Zaterdag bij Markant
Op zaterdag werd er gestart met
de categorie garde solo junioren
sportklasse. Daarin werd Lise
Heusschen 2e, Lindsey Wassenberg 3e, Maud Kokshoorn 4e en
Pip van Son 6e. In de categorie
garde polka minioren werd de

Minigarde Nederlands Kampioen. In de categorie garde polka
junioren sportklasse werd Miracle
Nederlands Kampioen en behaalde Melody een mooie 3e plaats.

hebben voor Dance Team Nistelrode. De wat oudere leden werden ook deze dag aangekondigd
door het presentatieduo: Saron
en Gert-Jan.

In de categorie show modern
junioren sportklasse werd Spirit
Nederlands Kampioen. En tot slot
in de categorie show karakter
minioren werden de Trolls Nederlands Kampioen en werd een
succesvolle dag afgesloten.
Kampioensdag
Op zondag ging het programma
weer verder en bleek een bijzondere kampioensdag in petto te

Emeralds werd Nederlands Kampioen in de categorie garde mars
jeugdklasse. Untouched werd
Nederlands Kampioen in de garde mars hoofdklasse. In de categorie garde solo jeugd sportklasse werd Guusje van Thiel
Nederlands Kampioen en Sascha
van Munster 2e.
In de categorie garde solo hoofdklasse sportklasse werd Maxime
Boumans Nederlands Kampioen

Heeswijk-Dinther - De sponsorcommissie van tennisvereniging De Balledonk heeft op zaterdagmiddag 21 april de nieuwe sponsoren uitgenodigd om samen de reclamedoeken en borden te aanschouwen
die sinds kort op het tennispark hangen. Wim Dortmans, voorzitter van de tennisvereniging, verwelkomde iedereen en gaf uitleg over de noodzaak en de besteding van de sponsorgelden. Het jeugdbeleidsplan kan hierdoor uitgevoerd worden.

Ter afsluiting zijn er foto’s gemaakt met de aanwezige sponsoren die erg positief waren over
de mooie uitstraling van het
goed onderhouden tennispark.
Meer informatie over de tennisvereniging en sponsoren:
www.youtube.com/
watch?v=CHg4pMY9sh0
www.tvdeballedonk.nl/
tv-de-balledonk/sponsoren

In totaal gingen 12 Nederlandse
titels mee naar Nistelrode, wat
inhoudt dat alle leden, van klein
tot groot, Nederlands Kampioen
zijn geworden! En ze zijn nog 17
startkaarten rijker voor deelname aan het Europees Kampioenschap op 4, 5 en 6 mei. Dance
Team Nistelrode reist dat weekend met een grote groep dansers
en supporters naar Oostenrijk
waar dit jaar het EK plaatsvindt.

En ze zijn 17 startkaarten rijker
voor deelname aan het EK

De Balledonk begroet sponsoren

Na het proosten op de samenwerking werden de sponsoren
met een bloemetje bedankt. De
nieuwe sponsoren zijn Hadeco,
Jumbo, Autobedrijf Hurkmans,
Van Zoggel Bouwadvies, Ondernemersvereniging HDL, V&S
Authentiek Bouwen en Stukadoorsbedrijf de Haas.

In categorie garde polka jeugd
sportklasse werd Diamonds Nederlands Kampioen. In de categorie garde polka hoofdklasse
sportklasse werd Touch Nederlands Kampioen. In de categorie
show modern jeugd sportklasse
werd Twister Nederlands Kampioen. In de categorie show
modern hoofdklasse sportklas-

se werd Inspiration Nederlands
Kampioen.

De trolls wachten bij de puntentelling als een team op de uitslag. Voor de
minioren was dit het laatste toernooi van dit seizoen.

HVCH vrouwen 30+ zoekt
nieuwe speelsters
HEESCH - HVCH vrouwen 30+ zoekt nieuwe speelsters. Een keer per
maand wordt er gespeeld op de zaterdag. Dus ben je 30 jaar of ouder
en heb je zin om (weer) te gaan voetballen geef je op via www.hvch.nl/
informatie/lidmaatschap/aanmelden-nieuw-lid-hvch.

Oproep
NISTELRODE - Op 30 juni viert korfbalvereniging Prinses Irene haar
40-jarig jubileum. Op deze dag is er een programma voor leden,
oud-leden, sponsoren en bestuur. Ben je oud-lid? Geef je emailadres
even door aan jubileumcommissie@icloud.com zodat je de uitnodiging voor deze leuke dag toegestuurd kunt krijgen.
g
Openin
4 mei
t
14.00 tO r
u
19.45 u

Ondernemend Bernheze uitgenodigd
vOOr de Opening van het nieuwe kantOOr
op 4 mei van 14.00 tot 19.45 uur.
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-64 58 64
info@vikamco.nl - www.vikamco.nl
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Fotograaf:
Ad Ploegmakers

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

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

Donderdag 26 april
Belastingcafé
Bibliotheek Heesch

Maandag 30 april
Lezing: Camino de Santiago
Petrus’ Banden kerk Heesch

Koffieochtend
CC Nesterlé Nistelrode

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Paddington 2
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 12

Dinsdag 1 mei
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Koningsnacht
CC De Wis Loosbroek
Pagina 16
Theater: The Best of Britain
CC De Pas Heesch
Film: Miss Sloane
CC Nesterlé Nistelrode
Koffieochtend brandweer
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Vrijdag 27 april
Koningsdag
Pagina 16 en 17
Gemeentehuis gesloten
Heesch
Zaterdag 28 april
Gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch
Pagina 13
Opening Hengelsport
Van de Laar
Molenstraat 32 Heesch
Pagina 11
Back to the sixties 2
Mustang 66
CC Nesterlé Nistelrode
Zondag 29 april
Concert & Expositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
Open zondag
Nistelrode
Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 6
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 2 mei
Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Inloopavond vacatures Jumbo
Schoonstraat 8 Heesch
Pagina 39
Donderdag 3 mei
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Vrijdag 4 mei
Nationale Herdenking
Pagina 20
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Film: The Zookeeper’s Wife
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 3
Open dag Vikamco &
gratis Arbospreekuur.nl
Laar 63a Nistelrode
Pagina 5
Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Bevrijdingsmaaltijd
Park Loosbroek

Zondag 6 mei
Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 7 mei
Start: Bevolkingsonderzoek
borstkanker
Heeswijk-Dinther
Pagina 4
Stiltewandeling
Bomenpark Heesch
Kennismakingsles
Tai Chi - Qi Gong
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Sensikids yoga - Leer je
(hoog) sensitieve kind beter
kennen
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Festival: Alle Remmen Los
Laageindsedijk Loosbroek
Reiki- oefenavond
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Donderdag 10 mei
Hemelvaart
Gemeentehuis gesloten
Heesch

Cursus Op weg naar de brugklas (studievaardigheden)
Klasse-RT Delst 45 Nistelrode

Keepersdag v.v. Heeswijk
Sportpark De Balledonk
Heeswijk-Dinther

Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Festival: Alle Remmen Los
Laageindsedijk Loosbroek

Film: Victoria and Abdul
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 3
Lezing: Agile en Scrum
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Dinsdag 8 mei
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Film: Victoria and Abdul
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 3
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 9 mei
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop: Chocolade Hart
Creatief & Lekker Nistelrode

Kermis
Vorstenbosch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop: Chocolade Hart
met bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Vrijdag 11 mei
Gemeentehuis gesloten
Heesch
Kermis
Vorstenbosch
Zaterdag 12 mei
Familieopstellingen
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Workshop Grande Boltaart
Creatief & Lekker Nistelrode
Voorjaarswandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Kermis
Vorstenbosch
Vormselviering
Kerk Heeswijk

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

