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FoLderS deze week

    Vanaf   
      6 mei
  nóg lagere 
       prijzen

 Wiegmans
Heesch, Schoonstraat 8

ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 

Friezenstraat 14 5249 JS Rosmalen T: 073 – 85 19 066 M : info@elan-adviseurs.nl | www.elan-adviseurs.nl 

Wordt u al geholpen?

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

• Rolluiken • Raamdecoratie
• Overkappingen • Horren 

BABY BLUE COVER BAND
ZONDAG 26.04.15

MAANDAG 27.04.15

FEESTTENT OP PLEIN1969

GRATIS

ENTREE

Torenstraat 12 - 5473 EL Heeswijk-Dinther - 0413 - 29 63 07  

info@de-toren.nl - www.de-toren.nl

KONINGSKONINGS
NACHT&DAG

KONINGSKONINGSKONINGS

Nieuwe inzameldagen plastic verpakkingsafval
Plastic verpakkingsafval kunt u voortaan 1 keer in de 3 weken aan de straat zetten.
Wilt u weten wat de nieuwe ophaaldata zijn?
- download de afvalstoffendienst-app,
- print een nieuwe afvalkalender uit via www.bernheze.org,
- of bel de gemeente (telefoon 14 0412) voor uw eigen nieuwe afvalkalender
Voortaan kunnen ook drankenkartons en blik bij het plastic. Gebruik 
de doorzichtige Plastic Heroes-zakken.

Ophaaldag gemist? 
Haal uw zakken weer van de straat en biedt ze op de volgende ophaaldag opnieuw aan.

krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

heesche scouts winnen regionale Scouting wedstrijden

Een jury liep rond en lette op sa-
menwerking en de kwaliteit van de 
bouw. Na een fanatiek avondspel 
werd al duidelijk dat de Heesche 
scouts niet met lege handen naar 
huis wilden gaan. Ze gingen vol 
voor de winst!

Op zaterdag was het vroeg uit de 
veren. Deze dag stond de hike op 
het programma. Een tocht van ±17 
km met verschillende posten met 
opdrachten. Hoe meer opdrachten 
en stukjes tocht een ploeg liep, des 
te meer punten kregen ze. Ook 

hier waren de scouts weer uiterst 
fanatiek. Een van de ploegen pres-
teerde het om 119, van de 120 te 
behalen punten, binnen te slepen.
Terug op het kampterrein werd er 
een heerlijke thema-maaltijd ge-
kookt en uiteraard ook deskundig 

beoordeeld. ’s Avonds waren er 
nog leuke workshops en een disco.

Winnende ploeg
“Op zondagochtend stond de 
sportochtend op het programma. 
Één van onze ploegen wist door 
te dringen tot het eindspel. Na een 
zinderende kanowedstrijd won-
nen zij de sportochtend.”, vertelt 

Niels Turlings, staflid. Na het op-
ruimen van het kampterrein was 
de prijsuitreiking. En wat bleek, de 
Heesche scouts waren geëindigd 
op de plekken 1, 4, en 6. Een pres-
tatie van formaat! De winnende 
ploeg mag in het pinksterweekend 
deel gaan nemen aan de Landelijke 
Scouting Wedstrijden.De winnende ploeg; v.l.n.r. Jelle, Oetse, Noud, Sam, Daan & Daniel

HEESCH – Afgelopen weekend hebben 20 enthousiaste gidsen en scouts deelgenomen aan de Regio-
nale Scouting Wedstrijden (RSW). En met succes. Op vrijdagavond gingen de scouts met goede zin naar 
Ravenstein. Na een welkomstwoordje en de thema-inleiding bouwden de scouts in drie ploegen hun kamp-
terrein op. Een kampterrein bestaat uit een keuken van hout, touw en een tent.

Een prestatie 
van formaat

Lijkt het jou leuk een keer te 
komen kijken bij de scouts? 
Dat kan! De Scouts zijn jongens 
van 11-15 jaar en komen elke 
maandagavond bij elkaar. 

Voor meer info, neem eventjes 
contact op met: 
scouts@scoutingheesch.nl. 

koNINGSdaG
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Donderdag 23 april: lezing ‘me-
disch inzicht door natuurgenees-
kunde, homeopathie en astrologie’ 
door Corrie van de Sande, aanvang 
20.00 uur, kosten € 5,-.

Een horoscoop is op verschillende 
manieren uit te leggen. Het beste 
is dit te doen zonder oordeel. Ie-
der mens heeft zijn eigen leerplan. 
Door je te verdiepen in je geboorte-
horoscoop kun je je bewust worden 
van wat je kwaliteiten, talenten en 
gaven zijn, maar de horoscoop laat 
evengoed zien waar je pijnpunten 

en leermomenten zitten. De horo-
scoop kan inzicht geven in wie je 
bent en wat de bedoeling van je 
leven is. 

Zomeryoga
Maandag 4 mei: start zomer-yoga 
op maandagavond om 18.45 en 
om 20.00 uur. Begeleiding door 
Gerry Rooijakkers en  Lea van den 
Bergh. Data: 4/5, 11/5, 18/5, 1/6, 
8/6 en 15/6.
Aanmelden minstens twee dagen 
voor de les begint bij Lea van den 
Bergh, tel. 0413-342656 Bij vol-

doende deelname gaan de lessen 
door. Bij mooi weer buiten.
Omdat zij met twee yogaleerkrach-
ten zijn, bieden Lea en Gerry ie-
dereen de kans om yogalessen te 
volgen tijdens de zomermaanden. 
Ook vrienden of bekenden mogen 
dus deze lessen volgen; een mooie 
kans om kennis te maken met yoga 
en om te ervaren wat het met je 
doet. De lessen zijn los van elkaar te 
volgen en te betalen (€ 7,- per les).
De tijden zijn: maandag van 18.45 
tot 19.45 uur en van 20.00 tot 
21.00 uur.

Eten, drinken & uitgaan

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschLezing en zomeryoga

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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PEFC/30-31-421

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

De moeDerDag caDeaubon

Quotes, spreuken, 
gezegdes en/of 
waarheden? 

Wanneer het begonnen is? Ik denk in 
mijn jeugd, mijn moeder had overal 
een spreuk voor.
Op ieder potje past een dekseltje, 

hoe de waard is vertrouwt ie zijn gasten, wie goed doet, goed 
ontmoet, etcetera. Als klein kind hoorde je het aan, ene oor in 
andere oor uit. Toch bleven die spreuken me achtervolgen. 
Ik kwam ze overal tegen, in een hotel las ik op een wand van het 
trappenhuis: Don’t dream your life, but live your dream.
In mijn hoofd bleef de spreuk hangen en ik leek in de war. Want was 
ik niet degene die thuis de droom had om naar ontwikkelingslanden 
te gaan en daar in een geboortekliniek te gaan werken? Toen 
niet wetende dat ik Harm tegen zou komen en mijn leven een 
hele andere routing zou krijgen. Waar ik nu heel gelukkig in ben 
overigens. Ik pak elke dag een geluksmomentje. 
Ik volg twitteraars die elke dag een brain candy sturen, ‘it’s a good 
day to have a good day’.
Zo volg ik op Facebook schrijver/cabaretier Jaap Bressers, van het 
boek ‘Waar een wiel is, is een weg’. Hij zegt onder meer: een echte 
leider ziet talenten en mogelijkheden, waar andere beperkingen zien.

Ik probeer in alles om te 
denken. Van negatief naar 
positief. Geen problemen, maar 
oplossingen.
Dat kost energie, maar als je het 
kunstje onder de knie hebt, gaat 
het vanzelf en lacht het leven je 
toe...
In onze bakkerij vind je de liefde 
terug, voel je die passie.
Want van ‘n jong onzeker 
meisje uitgroeien naar 
volwassen vrouw, gelukkig 
getrouwd, prachtig gezin, 

leukste job hebbend en denkend dat je de wereld aan kunt omdat 
je een geweldig leven leidt, waar alles leuk aan is... dat komt toch 
ergens vandaan.

Misschien wel omdat ik vroeger elke zondag mee naar de kerk 
moest, er niks aan vond, je stil moest zijn en moest luisteren… 
luisteren naar woorden waar ik niks van begreep. Maar wellicht 
heb ik daar toch geleerd om te luisteren, naar mezelf te kijken, te 
waarderen wat het leven me biedt. Mezelf te waarderen zoals ik ben, 
maar vooral ook die ander, zoals hij is. 
Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!
Iedereen heeft talenten, maar je moet ze weten te vinden. De één 
ontdekt ze al als kind, de ander op latere leeftijd.
Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen ligt je 
roeping; Aristoteles. Maar wat is nu de essentie van mijn verhaal?
Ik geniet elke dag, van de mensen om mij heen en waar ik mee 
samenwerk. De bakkers die hun passie kwijt kunnen in het mooiste 
vak. En niet het makkelijkste. 
Hoe mooi is het dat je van water, bloem, desem, gist en ‘n beetje 
zout een dagelijkse behoefte kunt creëren. Elke dag weer ligt de 
winkel vol met deze prachtige gezonde voeding waar ik trots op ben.
De banketbakkers die zich als ware kunstenaars door het bedrijf 
waven en telkens weer nieuwe ideeën opperen. Van elk taartje 
maken zij een feestje. Van elke smaakcombinatie een sensatie. 
De inpakkers die elke dag ‘dom’ werk doen?! Echt niet, want als de 
mooiste broodjes gebakken zijn en ze lelijk in de winkels liggen, word 
je als klant niet vrolijk. Ik zie dat ook dit clubje er een kick van krijgt 
alles zo mooi mogelijk te presenteren.
De bezorgers - onze visitekaartjes van het bedrijf - altijd 
servicegericht naar de bedrijven.
Ons winkelteam, de één heeft het talent alles te verkopen wat er in 
de aanbieding is, de ander is gepassioneerd van tapasbroden, omdat 
ze zelf zo lekker kan koken en er lekkere tips bij geeft. 
Of degene die haarfijn aanvoelt hoe de klant zich voelt en naar het 
welzijn van de klant vraagt. Organisatietalent om alle bestellingen op 
tijd en compleet klaar te leggen.
Waar de één laat liggen, pakt de ander op. 
Natuurlijk gaat er weleens iets fout, maar valt het op te lossen? 
Dan is het geen probleem meer. 
Ik kan soms niet begrijpen dat mensen zo mopperig zijn. Vind het zo 
jammer, het leven kan zo mooi zijn. En natuurlijk ben ik dankbaar dat 
ik een goede gezondheid heb. 
Geluk in het leven; het is zo mooi, geniet ervan, het kost niks. Het is 
gratis! 
Net als de zon waar ik nu eens lekker van ga genieten.

Liefs Ilse Lamers-Dekkers

bakkerij
Column

kooktip  Asperges
Behalve koken, 
kun je asperges 
ook wokken, 
stomen of grillen
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Ton en Judith van den Broek met een pasgeboren kalfje Tekst en foto: Hieke Stek

Lentekriebels en 
knuffelmomenten

Op het melkveebedrijf van Ton en 
Judith van den Broek is het ook 
lente, want daar zijn al kalfjes en 
jonge poesjes geboren! Op woens-
dag 29 april - in de meivakantie - 
zetten Ton en Judith de staldeuren 
wijd open voor iedereen, om de 
lente op de boerderij te zien, te 
ruiken, te beleven en te knuffelen.

Ton heeft zijn ‘koeienhart’ van 
thuis meegekregen. “En waar-
schijnlijk al weer doorgegeven 
aan mijn vier kinderen, want ze 
gaan allemaal graag mee melken,” 
lacht hij. “Kinderen en dieren trek-
ken elkaar van nature aan”, zegt  
Judith, “dat zie ik ook gebeuren op 
onze agrarische kinderopvang De 
Dierenvriendjes, die ik samen met 
schoonzus Nancy ben begonnen 
dit jaar. De dieren genieten van 
de aandacht en kinderen genieten 

van hen, ze aaien en knuffelen. 
Daarom is het initiatief van ZLTO 
Bernheze ook zo leuk. Vorig jaar 
was dat ook een groot succes.” 

Knuffelgehalte
Jonge poesjes, piepkleine gele 
donzige kuikentjes, kalfjes, geitjes 
en jonge hondjes, jonge eendjes, 
pluizige konijntjes en nog wat an-

dere dieren met een hoog knuffel-
gehalte. Het is er allemaal op 29 
april op het agrarische bedrijf Broe-
koe en agrarische kinderopvang 
De Dierenvriendjes. “Alle dieren 
staan in hun eigen ruimtes, die we 

creëren met strobalen, zodat kin-
deren er gemakkelijk bij kunnen. Er 
komt een metershoge zandbak, er 
kan pony gereden worden, kinde-
ren kunnen zich lekker uitleven op 
een luchtkussen en op stal kijken 
natuurlijk - en je weet het nooit - 
misschien wordt er wel een kalfje 
geboren”, aldus Ton en Judith.

De entree voor ‘Lente op de boer-
derij’ op 29 april is gratis en ieder-
een is tussen 13.30 en 16.30 uur 
van harte welkom op ’t Broek 8/8a 
in Nistelrode. 

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

feestjesseizoen
Agendabeheer is nooit mijn sterkste punt geweest. Ik onthoud 
bijvoorbeeld alleen maar de verjaardagen van gezinsleden en vriendin, 
de rest wordt niet opgeslagen in mijn hoofd of een agenda. Dat levert 
op dat ik verre van attent ben als het om speciale dagen van vrienden 
gaat, hoe graag ik ook zou willen. Ik vind het een beetje al te lullig om 
vier dagen na dato, met een verrassingspakket aan de deur te staan, 
omdat ik me zo schuldig voel, omdat ik het vergeten ben, dus dat laat 
ik dan maar wijselijk achterwege.

Ik ben daarom blij dat het verplichte feestjes-seizoen weer is 
begonnen. Vanaf april weet je namelijk zeker dat je elk weekend 
wel een feestje hebt om iets speciaals te vieren. Of het nou gaat 
om verjaardagen, afsluitingen van een seizoen, familiedagen of 
personeelsfeesten: elk organisatiecomité is zo verstandig zijn feest 
precies te plannen in de periode april tot en met juli. Dan weet je zeker 
dat iedereen het kan meemaken, want iedereen heeft zijn agenda al 
die weekenden vrij gemaakt, om die verplichtingen ook stuk voor stuk 
mee te maken. 

Het voordeel voor mij en ik denk voor velen, is dat je er dus rekening 
mee kunt houden dat elk weekend helemaal vol zit met feestjes, 
waar je aanwezigheid op prijs gesteld wordt. Je hoeft alleen maar het 
steekwoord ‘feest’ in je agenda te kalken met een bijbehorend adres en 
je zit de komende maanden geramd. Het maakt ook niet uit waar het 
feestje voor bedoeld is, het belangrijkste is dat je weet welke personen 
je bij binnenkomst een hand moet schudden en je kunt meteen door 
naar de drankvoorraad. 

Ik zie stiekem nu al uit naar de periode na de zomervakantie, zonder 
een weekend dat al helemaal vol gepland staat. Vanaf september gaat 
elk organisatiecomité namelijk zelf even genieten van de welverdiende 
rust. Om in januari weer vol goede moed een spetterend feest te 
organiseren. Laten we zeggen half mei, dan kan waarschijnlijk iedereen.

Column
D’n blieker

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

TER INTRODUCTIE EN KENNISMAKING BETAALT U TOT 15 MEI 2015 ALLEEN DE MATERIALEN EN IS HET PERSEN GRATIS

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

D’N 
BOER 

OP

NISTELRODE - Heb jij ze ook? De lentekriebels? De natuur ontluikt. Het leven op de boerderij breidt zich 
uit: de koe kalft, de kat heeft gejongd, het paard veult, de geit en het schaap lammeren, het varken bigt, de 
kip broedt. 

bij Ton en JudiTh sTaan de sTaldeuren wijd open 
voor iedereen, om de lenTe op de boerderij Te 
zien, Te ruiken, Te beleven en Te knuffelen

Plein 1969 1b - 5473 CA Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-294017 - www.sterrin.nl

www.sterrin.nl

Sterrin is uitgebreid met de 
Mammacare service

Buiten het specialisme in lingerie, 
nacht en badmode voor dames heren en 
kinderen kan Sterrin u nu ook, behalve 
de al bestaande thuis-service, 
de Mammacare-zorg bieden.
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Duofietsen
Samen met Wim Rijkers is Theo 
technisch ondersteuner voor de 
duofietsen van KBO Vorstenbosch. 
De duofiets is speciaal ontworpen 
voor mensen die niet (meer) zelf-
standig kunnen fietsen. De gebrui-
kers zitten naast elkaar, heel ge-

makkelijk voor het aanknopen van 
een praatje over de omgeving, ter-
wijl een persoon stuurt en beiden 
kunnen trappen. De berijders kun-
nen zonder instap opstappen en de 
zittingen kunnen eenvoudig met 
een hendel op de gewenste zitaf-
stand ingesteld worden. De zittin-

gen zijn eventueel ook draaibaar, 
waardoor het opstappen helemaal 
eenvoudig wordt. De wendbaar-
heid van de duofiets is enorm, met 
twee wielen helemaal achter en 
één voorwiel kan de fiets om zijn 
as draaien. 
Naast de vrijwilligers die al gaan 

fietsen met hun gasten, kunnen 
meer belangstellenden zich aan-
melden.  Je kunt informatie krij-
gen over de duofiets en de be-
schikbaarheid bij Theo Rooijakkers 
(0413-366032) die namens de 

KBO de organisatie op zich neemt. 
De fiets kan gebruikt worden voor 
de middag tot 12 uur, of na de 
middag vanaf 13.30 uur. Langere 
tijd kan in overleg met voornoem-
de personen. De kosten zijn € 2,- 
per dagdeel. Het is de bedoeling 
dat de mensen uit Vorstenbosch 

of mensen die een binding hebben 
met ons dorp, gebruik kunnen ma-
ken van de duofiets. 
Bij interesse krijg je technische 
instructies en een gezamenlijke 
proefrit.

Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
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Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454

arno@puntada.nl
www.puntada.nl

HEESCH - De landelijke collecte 
van het Longfonds (voorheen het 
Astma Fonds) is van 20 t/m 25 
april.  Zo’n 40.000 collectanten 
zijn op pad, met maar één doel: 
zoveel mogelijk geld ophalen voor 
de strijd tegen longziekten. In 
Heesch zijn dit 45 vrijwilligers.

Elk jaar worden duizenden kinde-
ren met astma benauwd opgeno-
men in het ziekenhuis. Daarom wil 
het Longfonds investeren in on-
derzoek om astma te voorkomen 
en genezen.  

Longfonds
In Nederland hebben meer dan 1 

miljoen mensen een ongeneeslijke 
longziekte, zoals astma of COPD. 
Het Longfonds strijdt voor mensen 
met een longziekte en wil gezonde 
longen gezond houden. 

Want gezonde longen zijn van le-
vensbelang.

Collecte Longfonds van 
20 t/m 25 april 2015

Kerkweg 7            5384 NL Heesch            0412-454402

• kapsalon
• schoonheidsbehandeling
• pedicure
• manicure
• laserontharing

• permanente make-up
• bruidskapsels 
• bruidsmake-up
• visagie
• voedingsadvies

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Donateur worden kan al voor een 
jaar. Dat betekent dat de donateur 
zelf het bedrag bepaalt waarmee 
hij of zij de vereniging sponsort. 
Donateurs worden hierdoor geen 
lid van de ziekenvereniging, want 
Horizon Heesch kent geen leden. 
Alle activiteiten worden georgani-
seerd door de meer dan honderd 
vrijwilligers, die geheel kosteloos 
hun tijd inzetten voor hun dorps-
genoten. 
In week 17, dus deze week, zullen 
vrijwilligers deze werving houden 

in de Pastoor Boelenstraat, de Pa-
ter van den Elzenstraat, de Schuts-
boomstraat en de Jasmijnstraat. 
Het bestuur van de Ziekenvereni-
ging Horizon Heesch hoopt dat de 
vrijwilligers, net zoals in het verle-
den, vele betrokken Heeschenaren 
mogen noteren als donateur. 
Natuurlijk kunnen alle andere 
Heeschenaren altijd een bijdrage 
of donatie doen voor dit goede 
doel, dat zo dicht bij huis ligt! Ver-
dere inlichtingen zijn verkrijgbaar 
op www.horizon-heesch.nl.

ziekenvereniging horizon 
vervolgt donateurwervingsactie
HEESCH - Om de activiteiten voor haar doelgroep, de langdurig zieken, 
eenzamen en mensen met een beperking uit Heesch, in de toekomst te 
kunnen blijven organiseren, vervolgt Ziekenvereniging Horizon Heesch 
haar actie tot het werven van nieuwe donateurs.

een duo-tocht door Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Burgemeester Moorman was donderdag 16 april op 
de thee bij Theo van Os. Het bezoek kon niet voorbijgaan zonder een 
ritje op de duofiets. Tijdens deze bijzondere rit door de omgeving van 
Vorstenbosch, beschenen door de stralende zon, werden ze gespot. 

Burgemeester Moorman en Theo genoten van het mooie weer Foto: DMBK

heT kopJe Thee meT de burgemeesTer begon meT een 
mooie riT door vorsTenbosch op de duofieTs
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tips van de bakkers

… met echte banketbakkersroom!
Iedereen vindt ze lekker, onze tompoucen. 

knapperig vers, een laagje zoet erop 
maar vooral onze banketbakkersroom 

doet ’t hem. Wij koken onze room zelf 
en dat proef je...

Bij ons geen instant poeders maar echte
 ouderwets gekookte room, 

dàt is pas lekker.

Hoe eet je nou eigenlijk ’n tompouce?  Wij hebben geoefend en het resulaat ziet u op onze facebook pagina…Hoe eet je nou eigenlijk ’n tompouce?  Wij hebben geoefend en het resulaat ziet u op onze facebook pagina…

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
U kunt ook bestellen in onze webshop!

nette mannen weten wel hoe je
’n tompouce eet

deze week
ORANJE
TOMPOUCEN
4 HALEN
3 BETALEN

tips van de bakkers

Focaccia Tomaat & Knofl ook

Een heerlijk zomers brood dat overal 

en altijd lekker smaakt.

KONINGSDAG -27 APRIL- 

ZIJN WIJ GESLOTEN 

geldig t/m 29-4-2015 2,95

Schijt je rijk voor het Indonesische Sumba
Leerlingen Het Hooghuis Heesch halen geld op voor goed doel

HEESCH - Het Hooghuis Heesch 
houdt op vrijdag 24 april haar 
jaarlijks terugkerende goede doe-
len dag. Deze keer staat de dag 
in het teken van het ophalen van 
geld voor het Indonesische eiland 
Sumba. 

Desiree Maas, docent Aardrijks-
kunde en Mens & Maatschappij 
aan Het Hooghuis Heesch, is daar 
afgelopen september zelf geweest. 
Onder andere door een structureel 
gebrek aan energie, leeft de bevol-
king van het eiland grotendeels in 
armoede. 

De leerlingen van Het Hooghuis 
Heesch organiseren daarom de bij-
zondere loterij ‘Schijt je rijk’. Ieder-

een uit de omgeving wordt opge-
roepen om een lot te kopen.

“Ik heb met eigen ogen gezien hoe 
één biogascentrale al verschil kan 
maken. We hopen met de verkoop 
van loten voor ‘Schijt je rijk’ tien 
biogasinstallaties op Sumba te re-
aliseren. 
Met deze biogasinstallaties kan 
een gedeelte van de energie wor-
den opgewekt die zo hard nodig 
is voor de ontwikkeling van het 
eiland”, aldus de 24-jarige Desiree 
Maas.
 
Schijt je rijk!
Voor de leerlingen van Het Hoog-
huis Heesch wordt op vrijdagoch-
tend 24 april op de hockeyvelden 

van Heesch een sportdag georga-
niseerd. Hierna vindt ‘Schijt je rijk’ 
plaats op een nabijgelegen wei-
land. Dit folkloristische spel wordt 
gespeeld in een weiland dat opge-
deeld is in vakken. 

Deelnemers kunnen van tevoren 
geld inzetten op een bepaald vak. 
Vervolgens worden een of meer-
dere koeien in het weiland losge-
laten. Het vak waar uiteindelijk de 
meeste koeienpoep ligt, is het win-
nende vak.
De hoofdprijs is € 250,-. 

Het Hooghuis Heesch
Het Hooghuis Heesch rondt mo-
menteel de bouw van een nieuwe 
vleugel aan de school af. Met deze 

nieuwbouw wordt gewerkt aan 
een betere toekomst voor de leer-
lingen, maar de school vindt het 
tegelijkertijd belangrijk dat er ook 

aandacht is voor een betere toe-
komst voor mensen in andere lan-
den. “We hopen 10.000 euro op 
te halen met de verkoop van losse 
loten, maar andere vormen van 
sponsoring zijn ook welkom. 

Onze 477 leerlingen zijn hier al 
een tijdje mee aan de slag”, aldus  
Desiree. De opening van de nieu-
we vleugel vindt plaats op 29 mei. 
Op die dag wordt ook het totaal-

bedrag dat voor Sumba opgehaald 
is, bekendgemaakt. 

Sumba

Sumba is een prachtig eiland, rijk 
aan tradities, maar economisch 
arm. Sinds 2010 werkt ontwikke-
lingsorganisatie Hivos samen met 
de Sumbanezen, overheden en be-
drijven aan een Iconic Island waar 
de 650.000 bewoners nog vóór 
2024 toegang hebben tot 100% 
duurzame energie. 
Energie die nodig is voor de ont-
wikkeling van Sumba. 
www.supportsumba.nl.

V.l.n.r.: Maartje van de Wijgert, Luuk Wels, Pleun van den Helm en Nart van Steenbergen

Docent Desiree Maas

deSIree: ‘We hopen met de verkoop van loten voor ‘Schijt je rijk’ tien biogasinstallaties op Sumba te realiseren’ 

heT vak waar uiTeindelijk de meesTe 
koeienpoep ligT, is heT winnende vak



Woensdag 22 april 20156 
  

Notaris Leo Groeneweg en kandi-
daat-notaris Pauline van der Linden 
worden regelmatig geconfronteerd 
met het feit dat mensen hun zaken 
niet goed geregeld hebben en het 
nu zelf eigenlijk niet meer kun-
nen regelen. Soms durven mensen 
geen beslissing te nemen, uit angst 

wellicht geen grip meer op de ei-
gen zaken te hebben. En dat is nu 
precies wat het levenstestament 
regelt. 

Levenstestament
In het levenstestament stelt u zelf 
vast wie uw zaken mag beharti-
gen, mocht u dat zelf niet kunnen. 
De volmacht die wordt vastge-
legd in het levenstestament gaat 
over materiële en medische zaken, 
over wat uw wensen zijn als er iets 
verandert in uw gezondheidstoe-
stand.

Een gewoon testament regelt uw 
erfenis voor uw nabestaanden; het 

levenstestament regelt de zaken 
tijdens uw leven voor u. 

Vertrouwen
Pauline: “Een van de eerste vragen 
die we stellen is, ‘wie vertrouwt 
u het toe om beslissingen in uw 
geest te nemen als u dat zelf niet 

meer kunt?’ Die beslissingen kun-
nen ver reiken. Ook wensen over 
het levenseinde kunnen worden 
vastgelegd.” Leo Groeneweg vult 
aan met “oud worden is leuk, oud 
zijn niet altijd.” 

Geldzaken
Een levenstestament waarin u 
geldzaken goed vastlegt, kan zelfs 
zorgen dat niet al uw spaargeld 
naar het verzorgingshuis gaat, 
maar dat ook uw geliefden hier-
van nog kunnen genieten. En u 
uw vermogen kunt laten beheren 
door uw partner en/of kinderen, 
als dat moet. Leo Groeneweg: 
“Het levenstestament zorgt dat u 

tijdens uw leven (financieel) goed 
verzorgd wordt, ook al kunt u dat 
zelf niet meer regelen. In het le-
venstestament geeft u aan wat er 
geregeld moet worden. Waar de 
gevolmachtigden wat u betreft 
rekening mee moeten houden. En 
wat de gevolmachtigden wel mo-
gen doen en wat niet. 

Groeneweg adviseert altijd een le-
venstestament te overwegen, ze-
ker voor mensen boven de 60 jaar. 
Er komt een moment dat bijvoor-
beeld dementie als gevolg van Alz-
heimer al te ver gevorderd is om 

nog een levenstestament te kun-
nen maken!  

Het levenstestament is bedoeld 
om regelingen te treffen en wen-
sen vast te leggen voor als u zelf 
niet meer in staat bent uw zaken 
te regelen. Een vragenlijst om u te 

helpen bij het maken van keuzes is 
te vinden op 
www.notarisgroeneweg.nl.

NotarISkaNtoor 
GroeNeweG
Kerkstraat 2a, 5384 KB Heesch, 
0412 45 49 38

KBO Bernheze
kbo berNheze
Ontspanning, gezondheid en spiritualiteit

Notaris Leo Groeneweg en kandidaat notaris Pauline van der Linden geven graag informatie
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

drukbezochte 
quizavond kbo 
Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Veel senioren 
waren op de jaarlijkse KBO quiz-
avond van Vorstenbossche afge-
komen. De commissie had alles 
perfect geregeld, waardoor er een 
geanimeerde en gezellige sfeer 
ontstond. 

De willekeurig samengestelde 
teams kregen over diverse onder-
werpen vragen voorgelegd. Van 
sport tot carnavalsplaatsen, van 
natuur tot algemene kennis, er was 
voor elk wat wils. Tijdens het quiz-
zen werd tevens gezorgd voor een 

hapje en een drankje en de win-
naars kregen na afloop een prijs 
overhandigd.

Via een loterij werden er ook nog 
onderlinge koffiebezoekjes gere-
geld. De avond verliep vlekkeloos 
en de ontspanningscommissie -  
kreeg mede door de grote belang-
stelling - veel eer van haar werk.

Verder staan er deze maand nog 
een aantal andere KBO-activiteiten 
op het programma. Zo zal er op 
donderdag 23 april weer een rik-
concoursavond gehouden worden 
en op donderdag 30 april is er een 
themamiddag, met als onderwerp: 
Langer vitaal blijven.
Op vrijdag 1 mei worden alle KBO-
vrijwilligers op de bedankavond 
verwacht.

Mijn dokter na 
vijven en in het 
weekeinde
HEESWIJK-DINTHER - KBO- 
Dinther hield woensdag 15 april 
een - voor iedereen toegankelijke - 
themamiddag over huisartsenpost 

HOV. Voor ongeveer 60 bezoekers 
gaven Barbara van Alebeek en 
Harrie Geboers een presentatie:  

“U belt 0900 – 8860. Gespeciali-
seerde triagisten stellen vragen om 
samen met u te kijken welke hulp 
nodig is en hoe snel. De vragen be-
treffen acuutheid van gevaar, per-
soonlijke gegevens zoals het adres 
en telefoonnummer van uzelf, 
familie of buren, naam huisarts, 
dossier huisarts, klachten, voor-
geschiedenis, medicatiegebruik en 
natuurlijk uw eigenlijke vraag.
Allereerst worden adviezen gege-
ven om de klachten te verminde-
ren. Een eventueel consult wordt 
gepland op de huisartsenpost 
Uden. Daar wordt u geholpen 
door de huisarts of door de kor-
telijnsverpleegkundige of u wordt 
doorgestuurd naar het ziekenhuis. 
Bij een visite komen chauffeur en 
huisarts in een auto met zuurstof, 
medicatie, verbandmiddelen, en 
wat meer nodig kan zijn. Zorg 
nu al voor een Actueel Medicatie 
Overzicht (AMO), toestemming 
gegevens uit het huisartsendos-
sier te raadplegen. Duidelijkheid 
over wat te doen bij verergering 
klachten, of je alle behandelingen 

wilt die mogelijk zijn, of je gereani-
meerd wilt worden.”
Er is nader ingegaan op het voor-
komen van hulpvragen en het ne-
men van maatregelen om onge-
lukjes te voorkomen. Ook over de 
wijziging van de zorg vanaf 2015. 
Over het belang van wat de men-
sen zelf kunnen doen, bijvoorbeeld 
dagbesteding, gezamenlijke maal-
tijden, activiteiten voor ouderen, 
telefooncirkels en actief zijn in de 
gemeenschap.
Het was een duidelijke, boeiende 
en informatieve presentatie, waar-
bij de aanwezigen veel vragen 
konden stellen. Dank aan Barbara 
van Alebeek en Harrie Geboers.

abt denis 
hendrickx bij 
kbo-heesch
HEESCH - Het is weer enige tijd 
geleden dat de werkgroep iden-
titeit van zich heeft laten horen. 
In het 60-jarig jubileumjaar is het 
de werkgroep gelukt om ook een 
avond te beleggen. 

Denis Hendrickx, abt van de Abdij 

van Berne, zal donderdag 23 april 
een inspirerende avond mee ver-
zorgen. 

Bij een voorbereidende bespreking 
kwamen onder meer de volgende 
trefwoorden boven. 
•	 Veranderingen	in	kerk-zijn.
•	 Kernbegrippen,	ook	als	Norber-

tijn.
•	 Elementen	 in	 de	 samenleving	

van nu.
•	 Wat	 voor	 inspiratie	 geven	 de	

Nederlandse bisschoppen nog?
•	 Paus	 Franciscus	 als	 inspiratie-

bron.
•	 Wat	zou	de	paus	bedoelen	met	

een gelovige mens?
•	 Naastenliefde:	Naar	 elkaar	om-

zien, er voor elkaar zijn: mantel-
zorg?

We zijn benieuwd hoe Abt  
Hendrickx zijn lezing vorm geeft.
In dit jubileumjaar zijn ook mensen 
die (nog) geen lid van KBO-Heesch 
zijn, uitgenodigd.
U bent allen van harte welkom. 
•	 Tijd:	donderdag	23	april.	
 Inloop: vanaf 19.30 uur.
•	 Aanvang	lezing:	20.00	uur
•	 Plaats:	De	Pas	zaal	d’n	Herd.
Koffie en thee staan klaar. 

het levenstestament; om goed verzorgd 
verder te leven
HEESCH – Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of 
bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig of onmo-
gelijk is verantwoorde besluiten te nemen. Dit leidt vaak tot onzeker-
heid of onenigheid binnen de familie of in de omgeving. Vooral als het 
gaat over kwesties als levenseinde, geldbeheer of verkoop van het huis. 
Een levenstestament zorgt dat u zelf kunt bepalen aan wie u de afhan-
deling van die zaken toevertrouwt. Dit kunnen ook meer personen zijn. 
Bijvoorbeeld een voor de zakelijke kant en een voor de medische kant. 

‘overweeg een levensTesTamenT 
als u 60 Jaar of ouder benT’
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Ondanks het droevige lot dat va-
der Smolenaers trof toen hij door 
een klap van de molenwieken viel 
en overleed, is Jan ‘molengek’. Als 
mulder heeft Jan maar een paar 
jaar op de molen gewerkt, met 
stiefvader Piet Rakels. Dienstplicht 
beëindigde zijn carrière als mole-
naar. Wél bleef hij zich met meel 
bemoeien bij Meelfabriek Meu-
lemans in Ravenstein. Eerst als 
pluimvee selecteur – kiependokter 
– en later in de buitendienst. Broer 
Twan nam zijn taak in de molen 
over. 

Uitzicht
Broer Twan, handelaar in veevoe-

ders, woont naast de molen in de 
Kerkstraat. Jan heeft in 1962 ge-
bouwd in de Schoolstraat, recht 
tegenover de molen, met zijn stoel 
voor het raam. Zo kan hij – ook 
na veertig jaar vrijwillige rondlei-
dingen op de molen – uitkijken op 
‘zijn’ molen en zien of er geïnteres-
seerden stoppen. Jan leidt mensen 
van over de hele wereld rond en 
praat met handen en voeten. 

Contacten
Eens kwamen mensen te voet 
vanuit Boedapest en wilden in de 
molen slapen. Jan voorzag in bad 
en bed in de molen en een rondlei-
ding en krijgt nu elk jaar een kaart 

vanuit Boedapest met de beste 
wensen. 
Marokko is een verhaal apart. 
Samauri werkte in Veghel bij de 
Meierij en spaarde voor plannen 
thuis. De rondleiding van Jan was 
aanleiding om regelmatig bij de 
familie aan te komen. Jan leerde 
Samauri daarbij alles over kuikens. 

Terug in Marokko zette Samauri 
een onderneming op met 20.000 
mestkuikens. Jan is met gezin gaan 
kijken en werd vorstelijk onthaald; 
met rondreis door Marokko en 
gastvrij onthaal bij familie. 

Niet alleen
De Molen, in 1970 aan de ge-
meente Nistelrode verkocht voor 
7.500 gulden en gerestaureerd 
voor 51.012 gulden, moest in 
2007/2008 opnieuw gerestau-
reerd worden. Jan prijst zich geluk-
kig met de gemeente Bernheze. 
Elk jaar komen de molenaars uit 
Vorstenbosch en Nistelrode met 
de wethouder bij elkaar voor een 
evaluatie. De molens worden door 
de gemeente gekoesterd. Gelukkig 
heeft Marcel Voorneman, naast 
zijn kennis en kunde als molenaar, 
ook technisch inzicht. De gemeen-
te wordt pas in nood ingeschakeld. 
Zo hoopt Jan nog tien jaar vooruit 
te kunnen voordat Marcel alles al-
leen gaat doen.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 24 t/m 30 april 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 Zwitserse 
caiserbollen

voor

1,00

Oranje broeder

Boterdeeg gevuld met 
abrikoos, spijs en room

Zachte 
witte bollen

8 + 4 GRATIS

Koningsburger         4 + 1 gratis
500 gram 
bourgondische kipfilet € 4,95

100 gram bacon € 1,69

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Worteltjes (geschrapt) 500 gram € 0,75
Aardappelpartjes/krieltjes 500 gram € 0,98
Pitloze witte/blauwe druiven 500 gram € 1,95

Volop Hollandse aardbeien.
De lekkerste asperges geschild/ongeschild.

Groente en fruit ‘da’s de klok rond genieten’

Konings-
tompouce

4 + 1 GRATIS

3,95

Maandag Koningsdag gesloten 

Een leven met de molen 
Windlust verweven

De Passie
 van
 Jan Smolenaers

Jan in zijn tuin met ‘zijn’ molen op de achtergrond  
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘reCHT TeGenOVer De 
MOlen MeT Zijn STOel 
VOOr HeT raaM’

VORSTENBOSCH – Jan Smolenaers weet niet anders dan dat de molen uit Vorstenbosch in zijn leven een grote 
rol speelde. Molen Windlust, gebouwd in 1860 en door de ouders van Jan in 1929 gekocht, is nu op 83-jarige 
leeftijd nog steeds zijn lust en zijn leven. Gelukkig heeft hij nu ook een opvolger in Marcel Voorneman.

"AKTIE" 

larikshout

HOUTUITNEDERLAND.NL

www.nederlandslariks.nl

PLANKEN-SCHROOTJES-larikshout-BALKEN
enz. enz. in vele maten

"AKTIE" 

larikshout"AKTIE" 

larikshout"AKTIE" 

larikshout"AKTIE" 

larikshout
a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

Met spoed op zoek 
bezoekdienst oud 
en wijs hdL
Wat doet de bezoekdienst Oud en Wijs……?
De bezoekdienst Oud en Wijs bestaat al meer dan 
12 jaar! Bewoners van Heeswijk, Dinther en Loos-
broek, die ouder zijn dan 75 jaar, ontvangen rond 
hun verjaardag een brief van de gemeente Bernheze 
en Vivaan. De coördinatoren van de bezoekdienst 
verdelen deze adressen onder de vrijwilligers. Ver-
volgens nemen de vrijwilligers van de bezoekdienst 
Oud en Wijs contact op en maken vrijblijvend en 
naar behoefte een afspraak. 
In 2014 hebben de vrijwilligers 110 huisbezoeken 
afgelegd.

Hoe gaat zo‘n huisbezoek dan…..?
Soms alleen koffiedrinken, maar al pratende kunnen 
dingen naar boven komen die de moeite waard zijn 
om verder te onderzoeken. Soms bied je alleen een 
luisterend oor, bespreken mensen wat goed en niet 
goed gaat of wil iemand zijn of haar talenten (op-
nieuw) ontdekken of inzetten. 
Je bent immers nooit te oud om te leren!

Wie zoeken we….?
Iemand die goed kan luisteren, zelfstandig kan wer-
ken, het leuk vindt om te leren in een groep. Ervaring 
met ouderen is mooi meegenomen, maar hoeft niet.
Prettig is dat je je tijd zelf in kunt delen, een huisbe-
zoek is bijna altijd overdag. 
In het begin kun je met een ervaren vrijwilliger sa-
men op huisbezoek gaan.
Verder werken we met een sociale kaart / map, 
waarin met name vrijwilligersactiviteiten staan.
Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten en de sociaal 
werker van Vivaan biedt ondersteuning.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Neem dan contact op met Femke Prince, sociaal 
werker Vivaan 06 143 42 428 (ma, di en do.)

heesche welpen Shanti: 
mee naar de USa!

Zijn campagneleider had daarom de hulp 
van de welpen ingeschakeld. Zij zouden in 
één weekend Ted moeten omscholen tot 
een echte USA-kenner en waardige pre-
sidentskandidaat. Om te bewijzen dat het 
met de USA-kennis wel goed zat, begon-
nen de welpen op vrijdagavond met een 
actieve quiz. 

Cheer
Bij Amerika denk je aan missverkiezingen 
en cheerleaders. Zaterdagochtend gingen 
de welpen aan de slag met het ontwerpen 
van een mooie jurk en sjerp. Vervolgens 
werd in groepjes een unieke ‘cheer’ voor 
Ted gemaakt, die erg onder de indruk was! 
Maar om verkiezingen te winnen, moet ook 
campagne gevoerd worden. Zaterdagmid-
dag gingen de welpen daarom op de fiets 

naar verschillende staten van Amerika. Flink 
wat kilometers later stonden bij terugkomst 
heerlijke Amerikaanse broodjes hamburger, 
frietjes en milkshakes klaar. 
Onze relaxte avond werd ruw onderbroken 
door een paniekerige Ted. De stembiljetten 
waren gestolen! Een hele enge tocht door 
het bos volgde om deze stembiljetten terug 
te halen, met succes.
Na het maken van een promotiefilmpje op 
zondag, leek Ted een redelijke kanshebber 
voor het presidentschap. Tot een telefoon-
tje van Obama. Hij wil toch zelf president 
blijven… 

Jammer voor Ted, maar iedereen kon toch 
voldaan dit gezellige weekend afsluiten. 
Wil je kijken of scouting ook iets voor jou 
is? Kijk op www.scoutingheesch.nl.

HEESCH - Afgelopen weekend waren de Welpen Shanti van Scouting Heesch betrokken 
bij een heuse presidentscampagne! Ted Freeven, politicus in hart en nieren, wilde graag 
minister president in Nederland worden. Toen hem dit niet lukte, besloot hij het elders 
te zoeken. ‘Living the American dream, op naar de USA!’. Hij stuitte echter op één pro-
bleem. Ted bleek namelijk helemaal niets te weten over Amerika.
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Leerlingen basisschool de beekgraaf en 
’t Palet op bezoek bij tonnie en kee

Het speciale erfgoedproject ‘Ton-
nie en Kee in Keutelree’ was aan-
leiding om samen met de kinde-
ren een leerzaam maar ook actief 
dagdeel te beleven uit de tijd van 
betovergrootmoeder. ‘Tonnie en 
Kee in Keutelree’ gaat over broer 
en zus Tonnie en Kee. 

Tonnie is vijftig jaar geleden ver-
huisd naar New York, terwijl Kee 
in het (fictieve) Brabantse dorp 
Keutelree is blijven wonen. Wat 
mist Tonnie haar erg! Zou er veel 

veranderd zijn in het dorp? Hij be-
sluit haar op te gaan zoeken. Zo’n 
klein dorp is toch wel heel anders 
dan zo’n grote stad. Kee woont 
nog altijd in de boerderij waar ze 
in de jaren ‘50 van de vorige eeuw 
samen zijn opgegroeid. 

Op basis van dit verhaal verdiepen 
leerlingen zich in vragen als: wat is 
het verschil tussen een stad en een 
dorp? Wat voor huizen zijn er? En 
wat is er allemaal veranderd sinds 
de jaren ‘50 van de vorige eeuw?

HKK Nistelvorst en HKK De 
Wojstap hadden met behulp van 
vrijwilligers, hier een leuke eigen 
vorm aan gegeven.

Nistelrode 
In Nistelrode werden ze begroet 
door vrijwilligers in kledendracht 
en hadden onderstaande activitei-
ten:
*  Klasvoorstelling met school-

bankje, schoolbord met krijt. De 
inktpot met kroontjespen.

*  Een schaalmodel van een boer-

derij met huis. 
*  In een schouw staat een potka-

chel gevuld met kolen. 
*  Inmaken van groente en fruit. 
*  Kantklossen. 
*  Weefgetouw.  

Heeswijk-Dinther 
In Heeswijk-Dinther konden de 
kinderen - met behulp van vrijwil-
ligers die hier een eigen vorm en 
inhoud aan gegeven hadden - aan 
een vijftal activiteiten van toen 
deelnemen:
* Een schaalmodel van een molen 

uit Heeswijk Dinther. Met foto’s 
en een boeiend verhaal werd de 
geschiedenis van het leven van 

een molenaar tot leven gewekt.
* Pim-pam-pet, een gezellig ge-

zinsspel van weleer.
* Het kwartetspel met oude plaat-

jes. 
* Gebruiksvoorwerpen uit het 

gewone dagelijkse gezinsleven, 
zoals koffiemolen en kolenkit. 

* Albums vol foto’s en tekenin-
gen, van oude huizen en boer-
derijen.

Als we terugkijken, kunnen we 
vaststellen dat het voor de kinde-
ren van de beide scholen interes-
sant was om  te zien wat er is ver-
anderd is in hun eigen dorp sinds 
de jaren ‘50 van de vorige eeuw.

NISTELRODE/HEESWIJK-DINTHER – De kinderen van groep 3 van basisscholen De Beekgraaf uit Nistelrode 
en ’t Palet uit Heeswijk-Dinther gingen vorige week met de Heemkundekring Nistelvorst en De Wojstap 
terug in de tijd.

In klederdracht met alle kinderen op de foto Tekst en Foto’s: Evert Tjepkema

Kinderen van basisschool ‘t Pallet beginnen aan de rondleiding
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koningsdag Loosbroek 
65 jaar Oranjecomité Loosbroek!

26 aPrIL: tweede oraNJebaL
Koningsnacht bij café Kerkzicht met DJ.
All-in prijs € 20,-. Van 21.00 tot 2.00 uur. Graag in oranje kledij of versiering!
 
27 aPrIL: koNINGSdaG
• 8.00 uur: vlaggen uit
• 9.30 uur: start versierde fietsroute voor de (basisschool)kinderen
• 10.00 -11.30 uur: kinderrommelmarkt op het pleintje. 
 Aanmelden kan via oranjecomite-loosbroek@hotmail.com o.v.v. rommelmarkt
• 11.00 uur: (gratis) draaimolen voor de kinderen!
• 12.00 uur: start koningsloop op het plein. Een 5 km-loop voor iedereen vanaf 12 jaar. 
 Aanmelden op oranjecomite-loosbroek@hotmail.com o.v.v. koningsloop
• 13.30 uur: start fietsroute van +/- 25 km voor volwassenen (er is ook een kortere route)
• Aansluitend: oud-Hollandse spelletjes
• 13.30-15.00 uur: gratis versgebakken pannenkoeken
• 17.00 uur: einde activiteiten.

koningsdag Nistelrode 
NISTELRODE - Stichting Jeugdbelangen houdt op maandag 27 april weer een spectaculaire Koningsdag 
voor alle kinderen in Nistelrode t/m 12 jaar. 

Koningsdag valt in de eerste week van de meivakantie, maar omdat de organisatie weer haar best heeft 
gedaan om een superleuk programma neer te zetten, hopen ze dat de kinderen deze dag vrijhouden.
In navolging op het grote succes van vorig jaar, vinden de koningsdag activiteiten weer plaats op het 
Raadhuisplein en het Tramplein in het dorp. De dag wordt gestart door de fanfare en het gilde, waarna de 
burgemeester of wethouder de koningsdag activiteiten officieel zal openen. 

Er zal dit jaar geen versierde fietstocht meer plaatsvinden wegens gebrek aan belangstelling, maar 
kinderen kunnen nog altijd wel met een versierde fiets naar de opening komen. De mooist versierde fiets 
of skelter krijgt na afloop van de ochtend een klein prijsje. 
Na de opening kan gekozen worden uit diverse leuke spelactiviteiten, waaronder het instuderen van 
een flitsende flashmob en natuurlijk weer het levende tafelvoetbalspel, diverse springkussens en andere 
spelactiviteiten. Dit jaar is er ook een heuse rodeostier voor de stoerdere kinderen. 
In de middag mogen de kinderen als vanouds hun kleedje neerleggen op de vrijmarkt om hun eigen 
meegebrachte spulletjes te verkopen. Kortom: er is maandag 27 april meer dan genoeg leuks te doen in 
Nistelrode. 
Voor de gedecoreerden, woonachtig in Nistelrode, is er op maandag 27 april om 10.30 uur een 
bijeenkomst in Partycentrum ‘t Maxend. Dit geldt voor zowel de oude als de nieuw gedecoreerden.

Op het Raadhuisplein bij het mooie terras van Eetcafé ‘t Pumpke is de akoestische driemansformatie Dude 
Oss Band die -  afgewisseld door een dj - de middag muzikaal met Rock&Roll zal versieren.

De sportieve dag wordt voorafge-
gaan door een feestelijk en ook ge-
zond ´koningsontbijt´ op de eigen 
school. Daarna gaan de kinderen 
op weg naar het sportpark, waar 
de groepen 4 t/m 8 samen zul-
len gaan voetballen, volleyballen, 
korfballen, tennissen en op een 
spellenveldje samenwerkingsspe-
len spelen. 

Wanneer er ouders en/of opa’s, 
oma’s of andere belangstellenden 
willen komen kijken: iedereen is 
van harte welkom. Op die manier 
kan er vanaf de zijlijn voor álle 
kinderen veel positieve, sportieve 
en vooral gezellige aanmoediging 
zijn. 
We hopen op goed weer en een 
sportieve dag!

koningsspelen 2015: 
Wat is er nu leuker dan samen 
sporten?
NISTELRODE - De twee scholen uit Nistelrode gaan op vrijdag 24 april 
weer sámen de koningsspelen vieren. Op de sportvelden van Prinses 
Irene en TV Telro spelen vele teams, waarin zowel kinderen van basis-
school de Beekgraaf als kinderen van basisschool ‘t Maxend spelen, 
zodat ze vooral mét elkaar gaan bewegen, sporten en spelen.

Verrassende koningsdag 
heesch
HEESCH - Dit jaar presenteert het comité voor Oranjefeesten, in samenwerking met Scouting Heesch, 
een show voor de kinderen vol met muziek en entertainment.

De show wordt gepresenteerd door twee DJ’s. Zij gaan de kinderen onder andere vermaken met grappige 
spelletjes, waar prijsjes bij te winnen zijn. Als er kinderen zijn die het leuk vinden om een (playback) act te 
laten zien, dan kunnen zij zich daarvoor aanmelden, want ook daar is ruimte voor in het programma. 
Natuurlijk mag de vrijmarkt niet ontbreken op deze dag. Wie mee wil doen met een (playback) act of een 
plekje op de vrijmarkt wil, kan zich aanmelden bij koningsdagheesch@outlook.com onder vermelding van 
vrijmarkt of act.

Optocht
Het programma begint ’s ochtends uiteraard met de versierde kinderfietsenoptocht. Om 9.00 uur wordt 
er verzameld op De Misse bij De Pas. Om 9.15 uur wordt de Koningsdag geopend door de burgemeester, 
waarna om 9.30 uur de stoet - met Fanfare Aurora voorop - een route door het dorp gaat lopen/fietsen. 
Informatie over de route is te verkrijgen bij De Pas.
De vrijmarkt en de spelletjes starten om 10.00 uur op De Misse. Het programma eindigt 13.30 uur met de 
uitreiking van de prijzen van de kinderfietsoptocht.
De Pas gaat dan nog gezellig verder met een muzikaal programma. De vrijmarkt blijft ook de hele dag 
geopend tot 17.00 uur.

Tour de Ketel 
VORSTENBOSCH - Mc de Ketel houdt 
op maandag 27 april (Koningsdag) een rit 
van 220 km, alleen op GPS beschikbaar. 
Inschrijving voor deze Tour de Ketel kan 
van 9.00 tot 11.00 uur bij Bar de Ketel, 
Kerkstraat 13 Vorstenbosch. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,-.

Nistelrode 

Heeswijk-Dinther

Nistelrode
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Koningsdag Heeswijk-Dinther 
HEESWIJK-DINTHER - Het Oranje Comité Heeswijk-Dinther heeft weer een dagvullend programma 
voorbereid voor Koningsdag.

De dag begint om 9.30 uur met een koningsviering in de Sint Servatiuskerk in Dinther. Het thema van 
de viering is ‘samen feest’. Aansluitend zullen harmonie Sint Servaes en het Sint Barbaragilde om 10.00 
uur richting Plein 1969 vertrekken. Ook vanaf het kerkplein van de Sint Willibrorduskerk zullen om 10.00 
uur het Sint-Willebrordusgilde en de Koninklijke Fanfare Sint-Willibrord samen met veel kinderen en hun 
versierde (loop)fietsen, bolderkarren en buggy’s in optocht naar het marktplein vertrekken. 

Om 10.30 uur zal hier de aubade plaatsvinden. Een afgevaardigde van burgemeester en wethouders van 
Bernheze zal, namens de Koning, de felicitaties van alle aanwezigen in ontvangst nemen. De fanfare en 
harmonie zullen een aantal marsen, waaronder het Wilhelmus, spelen. De gilden zullen een vendelgroet 
brengen. Aansluitend mogen de kinderen die hun fiets hebben versierd, een klein cadeautje uitzoeken.
Voor iedereen van groep 7 tot en met de 2e klas van het middelbaar onderwijs organiseert Stichting Ranja 
een Koningsdag survival. Inschrijven hiervoor kan tussen 11.00 en 12.00 uur bij Soos iMeet in Dinther. De 
activiteit is in en rondom het Aa-dal en zal rond 14.30 uur eindigen.

Muizenmeppen
Het middagprogramma van Koningsdag vindt plaats op Plein 1969. Voor jong en oud is tussen 13.30 
en 17.00 uur veel te beleven. Op het marktplein is dan het ‘Oranje-attractiepark’ geopend. Voor alle 
kinderen zijn er leuke spelletjes van muizenmeppen, het klimkanon tot een kantelmuur. Natuurlijk 
kunnen ook dit jaar basisschoolkinderen uit Heeswijk-Dinther diverse spulletjes verkopen op de 
kinderspullenmarkt. Voor iedereen zal er de mogelijkheid zijn om mee te doen aan de badkuipenrace.
De middag wordt opgeluisterd door de blaaskapellen Bokkebloazers en ’t Kumt wel. Dit alles is te horen 
en te zien vanaf het terras, waar het goed toeven zal zijn.

Ook dit jaar worden alle 
bewoners van Laverhof 
getrakteerd op een gebakje en 
zal Corrie Roelofsen ’s middags 
in de Tuinzaal van Cunera een 
optreden verzorgen. 
Natuurlijk ontbreekt de 
fietstocht niet. Er is een 
fietstocht van ongeveer 35 km 
uitgezet. Onderweg is er een 
post waar de fietsers voorzien 
worden van een kopje thee 
of koffie. Start en inschrijving 
tussen 13.30 en 14.30 uur op 
het feestterrein. 

Voor meer info: www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl
Het Oranje Comité Heeswijk-Dinther wenst iedereen een fijne Koningsdag toe.

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

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

1 kopje soep + 2 kroketten 
met brood € 7,50
Open vanaf 12.00 uur.

Koningsdag 
Lunchtip: (alleen op 27 april)

Open vanaf 12.00 uur.

VACATURE
Wij zijn op zoek naar: 

Medewerk(st)er bediening met ervaring
20 - 24 uur

U kunt uw sollicitatiebrief met cv zenden naar: 
info@ouderaadhuisheesch.nl 

Heesch

Koningsdag Vorstenbosch

Loosbroek

Heeswijk-Dinther

10.30  uur: Start fietstochten
 (starten tot uiterlijk 12.00 uur)

13.30  uur: Aanwezig (coach)

14.00  uur: Zeskamp voor jeugd vanaf groep 3 t/m 15 jaar.
 De zeskamp wordt afgesloten met een 
 gezamelijk spel.
 Teams bestaan uit 6 / 8 kinderen met een coach
 van minimaal 15 jaar

15.00 uur: Activiteit voor de kinderen van 1 tot 6 jaar

16.30 uur: Huldiging gedecoreerde(n)

17.00 uur: Aanvang gezamenlijk spel

19.00 uur: Prijsuitreiking

19.00 uur tot ...:  Naborrelen

Voor meer informatie over de festiviteiten:
www.vorstenbosch-info.nl
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MUzIkaaLBERNHEZE

ik ben 14 jaar en ik zit in 
3 Havo van het Tbl. Voor 
de derdeklassers van het 
Tbl is het nu tijd om een 
tweedaagse stage te lopen 
bij een zelf uitgekozen bedrijf. 
Mij leek het erg leuk om dit 
bij DeMooibernhezekrant te 
doen. 

MIJN ZANGLESSEN
ik ben begonnen met zingen bij het kinderkoor de 
nistelnootjes, onder leiding van Delian en Miriam in 
nistelrode. ik vond dit altijd heel erg leuk! rond mijn 11de 
wilde ik wel meer dan één keer in de week zingen en ben ik 
onder zangles gegaan. Samen met Marloes, kristi, laura en 
Caitlin had ik elke dinsdag een uurtje zangles. na een tijdje 
zijn we daarmee gestopt en hebben we privé zanglessen 
genomen. ik heb nu nog steeds zangles van Delian en 
dit vind ik super leuk! Ook zit ik bij een meidenzanggroep 
‘Friday’ ook onder leiding van Delian. Samen zingen we elke 
vrijdagavond van 7 tot 8 uur. 
Toen ik tijdens mijn stage zelf een onderwerp mocht kiezen 
voor een artikel, heb ik gekozen om mijn zanglerares Delian 
Corssmit-koenen te interviewen. 
Ik wens u veel plezier met het lezen van mijn verhaal!

zingen is meer dan een hobby

zINGeN IS eeN UItLaatkLeP
Je hoeft niet heel goed te kun-
nen zingen om zangles te nemen. 
Zangles kan ook heel goed zijn 
voor je ademhaling, jezelf beter te 
kunnen presenteren of als je wat 
zelfverzekerder wilt worden. Het 
is vooral belangrijk dat je het fijn 
vindt om te zingen en dat je jezelf 
dan prettig voelt. 

Zingen kan namelijk erg fijn zijn als 
je heel gestrest bent of als je even 
aan iets anders wilt denken.

wat VeeL MeNSeN
NIet weteN…
Iets wat veel mensen niet weten 
van Delian is, dat ze zoveel met 
zingen bezig is. Veel mensen we-

ten wel dat ze zangles geeft, maar 
niet hoeveel ze er mee bezig is. 
Naast zangles geven, zingt ze in 
een kwartet met drie andere men-
sen en dan zingt ze de alt. Ook 

houdt ze erg van dansen. Maar 
toch is ze het meeste bezig met 
zingen en dirigeren en dit zijn ook 
zeker haar hobby’s. 

zINGeN IS NIet MaterIeeL
Delian zegt dat ze zelf meer een 

zangeres is, dan een dirigente. 
Delian: “Zangers zijn namelijk veel 
meer bezig met het proces en het 
zingen zelf, de dirigenten vinden 
het vooral belangrijk dat alles per-

fect verloopt. 
Het is ook fijn dat zingen niet ma-
terieel is, je kunt altijd en waar je 
maar wilt zingen!

En daar geniet ik enorm van.”

NISTELRODE - Delian blonk op jonge leeftijd al uit met zingen. Vanaf haar 7e jaar zong ze bij een kinder-
koor en daarna zong ze bij een tienerkoor. Op haar 21e startte ze met zangles. Ook zat ze een jaar op het 
conservatorium. Sinds 2011 geeft ze zangles aan kinderen, vanaf ongeveer groep 7. Momenteel heeft ze elf 
leerlingen die een keer in het half jaar een optreden geven om te kunnen laten horen wat ze hebben geleerd.

Eva en Delian

Mijn naam is 

Eva Zuidema

Graffiti 
HEESCH - De graffiti bij het jon-
gerencentrum in Heesch was al 
vijf jaar oud, dus tijd voor een 
nieuwe uitstraling. 

Net als de jeugd moet ook het 
jongerencentrum met de tijd 
mee. Kleurrijk, opvallend en vro-
lijk, zo willen ze bij jongerencen-
trum Checkpoint de jeugd uitno-
digen om zich welkom te voelen 
en zij vragen de jeugd om een 
kijkje te komen nemen. De graf-
fiti weerspiegelt de verschillende 
disciplines van het jongerenwerk, 
te weten; sport voor jongeren, 
kickboksen en meidenwerk.
 
 Foto’s: Ad Ploegmakers

TOen ik TijDenS Mijn STaGe ZelF een 
OnDerWerP MOCHT kieZen VOOr een

 arTikel, Heb ik GekOZen OM Mijn 
ZanGlerareS Te inTerVieWen

Toen Eva aan haar stage begon hadden we twee opties; of we konden haar mee laten kijken in de keuken van de redactie of we lieten 
haar zelf ervaren hoe het is om van begin tot eind te zorgen voor een mooi verhaal in DeMooiBernhezeKrant. Op deze pagina ziet u het 
resultaat van een enthousiaste studente die haar hart volgde toen ze het onderwerp koos: Haar zingend hart. Want met haar bezoek 
aan zanglerarers Delian blijkt dat zingen meer is dan een verhaal.  Eva: Het was een gezellig feestje om je erbij te hebben. Leuk dat je 
er was en veel succes met je studie, team DeMooiBernhezeKrant.
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1 pond Kibbeling
Gratis saus

Zalmwraps per stuk € 4,-

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur 
op de markt in Nistelrode

2 voor
€ 7,00

€ 7,50

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

VOLOP HOLLANDSE ASPERGES

€ 3,99500 gram 

 € 5,003 voor

Kaashandel Cilius Duijster

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uurElke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedingen

op vrijdag 
24 april 
2015

belegen light
1 kilo

extra belegen light
1 kilo

jong belegen light
1 kilo 8.958.95

Vaste lage prijzen
light kaas

Minder zout - minder vet

9.509.50

9.959.95

Biologische kaas

Gatenkaas
Belegen
1 kilo 9.959.95

€ 4,5010 voor

€ 5,508 voor

SUPER 
ROZIJNENBOLLEN

ORANJE TOMPOUZEN

ALLE SOORTEN
AMBACHTELIJKE BRODEN

Aanbieding ook geldig in de winkel in 
Heesch op vrijdag en zaterdag. 

Wij hebben ook geschilde asperges en soepasperges

hertenkampje uitgebreid met wallaby

Stichting het Hertenkampje be-
staat bijna vijf jaar. Met buurgeno-
ten is deze stichting opgezet toen 
de gemeente het hertenkamp wil-
de sluiten. Yvonne vertelt: “Er ko-
men hier dagelijks heel veel men-
sen naar het kampje om naar de 
dieren te kijken, iedereen beleeft 
er zoveel plezier aan.”

Zij roemt de vrijwilligers: “We 
zijn heel blij met Jan van de Pas 
en Jan van de Hurk, zij zijn van 
grote waarde voor dit kampje en 
daar zijn we ze ook zeer dankbaar 
voor.”

De wallaby is afgelopen donder-
dag al in het Hertenkampje ge-
plaatst, zodat hij even kon wennen 
aan het nieuwe verblijf. Afgelopen 
zaterdag waren alle communican-
ten aanwezig om de wallaby te be-
wonderen en was er ranja, snoep 
en koek om het te vieren.

Yvonne had nog één opdracht 
voor alle aanwezigen. De wallaby 
heeft nog geen naam, dus ieder-
een mocht een naam op een brief-
je schrijven. 
Hier wordt binnenkort door de 
stichting een naam uit gekozen.

HEESWIJK-DINTHER – Het is traditie dat communicanten in Heeswijk een deel van hun cadeaugeld schen-
ken aan een goed doel. De kinderen hebben zelf gekozen voor het hertenkampje aan de Irenestraat. Yvonne 
Hoek, voorzitster van de stichting, vindt het een eer dat de communicanten hun spaarcentjes aan het herten-
kamp wilden geven. In overleg met de communiewerkgroep is er gekozen voor een wallaby, als uitbreiding 
van het hertenkampje. 

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

Een dikke duim omhoog voor de communicanten
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IPG Bernheze en Laverhof hebben 
de handen voor dit project ineen 
geslagen en hopen dat er veel ani-
mo zal zijn. “Je kunt immers van-
daag niet weten wanneer je een 

rollator nodig hebt. Het is dus slim 
om je van tevoren te laten infor-
meren.” 
De samenwerking tussen IPG-
Bernheze en Laverhof is op de 

vrijwilligersdag van de gemeente 
in 2014 ontstaan. Judith San-
ders, dagbestedingscoach van De  
Bongerd: “Het project ‘Veilig op 
pad met je rollator’ stond bij de  

fysiotherapeuten van Laverhof al 
op de agenda om te gaan orga-
niseren, met preventie en behoud 
van zelfstandigheid als doel. Op 
de bewuste vrijwilligersdag heb-
ben we persoonlijk kennis gemaakt 
met IPG Bernheze en gekeken of 
we in dit project samen iets konden 

doen. Onze deskundigheid en ons 
interne netwerk, samen met het 
externe netwerk van IPG Bernheze 
blijkt een uitstekende combinatie.” 

Iedereen
“Veilig op pad met je rollator, past 
natuurlijk perfect bij IPG Bernheze. 
In de week van de toegankelijk-
heid toetsen we jaarlijks onder an-
dere hoe rollator en rolstoelvrien-
delijk Bernheze is en reiken dan 
ook een toegankelijkheidscertifi-
caat uit. Maar het is ook belangrijk 
dat mensen zich zélf veilig voelen 
achter de rollator. Zelfzekerheid en 
zelfredzaamheid zijn belangrijke 
speerpunten binnen IPG Bernheze. 
Wij hebben onze doelgroep via 
onze nieuwsbrief over dit project 
geïnformeerd en de activiteit op 
onze website: www.ipgbernheze.nl 
gezet. Maar het project is niet al-
leen voor onze doelgroep. Ieder-
een uit Bernheze die een rollator 
gebruikt, preventief wil uitprobe-
ren of zich wil oriënteren op dit 

gebied, is van harte welkom!”, 
aldus Gerrie van Tuijl en Herman 
Kalfsterman, beiden bestuurslid 
van IPG Bernheze.

Rollators
De tuinzaal van Laverhof aan de 
Zijlstraat 1 in Heeswijk-Dinther 

staat op 21 mei vol met rollators. 
“Op deze middag krijgen deelne-
mers informatie en praktijkoefe-
ningen. De firma Kersten, hulp-
middelenspecialist, neemt een 
aantal modellen mee, geeft advies 
en pleegt desgewenst klein onder-
houd. De fysio- en ergotherapeu-
ten van Laverhof leren je de rollator 
veilig te gebruiken. Hoe kun je het 
beste een stoeprand of een helling 
nemen? Wat is de beste houding? 
En, er is voldoende ruimte om te 
vragen.”

Aanmelden
Aanmelden kan tot 7 mei. Er is 
ruimte voor 40 deelnemers. In-
schrijven kan via mail: 
judith.sanders@laverhof.nl of te-
lefonisch op dinsdag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 17.00 uur: 0413-
298407. Laat even weten of je je 
eigen rollator meeneemt. 
De tuinzaal is vanaf 13.45 uur ge-
opend en om 14.00 uur begint het 
programma.

Laverhof en IPG bernheze samen achter de rollator

Gerrie van Tuijl, bestuurslid IPG Bernheze en Judith Sanders, dagbestedingscoach De Bongerd Tekst en foto: Hieke Stek

BERNHEZE - In de tuinzaal van Laverhof in Heeswijk-Dinther vindt op donderdag 21 mei een bijzonder pro-
ject plaats: Veilig op pad met je rollator. Alle mensen uit Bernheze die of al een rollator hebben, of zich willen 
oriënteren op dit gebied, zijn van harte welkom. 

Veilig op pad met je rollator, past 
natuurlijk perfect bij IPG Bernheze

‘t Dorp 22c   -   5384 MA HEESCH   -   Tel: 0412 47 49 97

nu minimaal 

 25% korting

Alle 
kinder-

schoenen 

bingoavond 
voor ’50 
jaar Van 
’t rijk in 
Nistelrode’

NISTELRODE - Stichting Dewan 
Maluku Nistelrode is druk bezig 
met ’50 jaar Van ’t Rijk in Nistel-
rode’. Hiervoor worden allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd om extra 
inkomsten te generen. 

Op zondag 26 april is er, van 19.00 
tot 22.00 uur, een bingoavond in 
het Stichtingsgebouw van Dewan 
Maluku Nistelrode aan Laar 50.
Veel ondernemers hebben tal van 
prijzen ter beschikking gesteld. 
Natuurlijk is er ook een hapje of 
drankje. Het comité nodigt bij deze 
iedereen van harte uit om naar de 
bingoavond te komen. 

kramen te huur voor 
Vorstenbosch pakt uit
VORSTENBOSCH - Voor het evenement ‘Vorstenbosch pakt uit’ zijn nog een aantal 
kramen en/of grondplaatsen beschikbaar. Een unieke manier om nieuwe of gebruik-
te goederen aan te bieden aan het publiek. Losse grondplaatsen behoren ook tot de 
mogelijkheden om een bedrijf te promoten.

Vorstenbosch pakt uit vindt dit jaar plaats op zondag 17 mei, waarbij de markt ge-
opend is tussen 11.00 en 16.00 uur. Verder zijn er op deze dag nog vele bezienswaar-
digheden en worden de kinderen zeker niet vergeten. De kosten voor het huren van 
een kraam bedragen € 20,-. Losse grondplaatsen kosten € 2,50 per meter. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met marktmeester Willy 
Minten: wminten@ziggo.nl. Zie ook www.vorstenbosch-paktuit.nl voor meer info.
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

www.humstijl.nl

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

Kleinwijk 24a

5388 PR  Nistelrode

KEUKENWERKBLADEN VAN 
12 MM TOT 12 CM DIK 
UIT EIGEN CNC INGERICHTE 
WERKPLAATS.

T (0412) 611169

F (0412) 611189

www.timmersnatuursteen.nl

E info@timmersnatuursteen.nl

MAATWERK 
IN GRANIET EN COMPOSIET

Openingstijden: 
Ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

winnaars bedrijfspuzzel maart 2015
BERNHEZE – In week 13 hadden we de 
tweede bedrijfspuzzel in DeMooiBern-
hezeKrant. Net zoals de eerste editie in 
week 7, kregen we weer heel veel goede 
antwoorden binnen. Leuk dat lezers zo 
actief zijn met het insturen.

De hoofdprijs is gewonnen door de heer 
Mari van Breda, hij mocht zelf een ca-
deaubon uitkiezen bij één van de deelne-
mende bedrijven aan de puzzel. Hij koos 
voor een cadeaubon van Tweewielerser-
vice Dinther uit Heeswijk-Dinther.
Onder alle deelnemers mochten we nog 
vijf zomerpakketten voor de auto uitrei-
ken die gesponsord waren door Autobe-
drijf Minnaar. 
Volgende week in DeMooiBernheze-
Krant van 29 april hebben we weer een 
bedrijfspuzzel, dus wie weet ben jij vol-
gende keer de winnaar.

De cadeaubon voor Mari van Breda van Tweewielerservice V.l.n.r.: Ans van Zutphen namens 
Carla Lunenburg, Jolanda van de Ven 
en Han Minnaar. Zittend: Didi van de 
Pas en Kristel van de Boom

Tonnie Meulenbroek en Han 
Minnaar

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk
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wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

Zie            onder kops-shoesZie            

Inleverpunten Schoenreparatie:
Kops&Shoes
Dr. Heijmanstraat 14 - Heeswijk-Dinther              

Dio The Readshop Sparkling
Parkstraat 8 - Nistelrode

Schoenreparatie aan huis 
in Heesch en Nistelrode 
Bel 06-15933482 of 0413-293919

Mooi ventileren bereikt u met horren; frisse 
lucht naar binnen, insecten buiten. Tijdens 
de actie ‘Gezond Wonen’ presenteren 
Luxaflex® en Jacobs & Jacobs Woonsfeer-
makers u graag de nieuwste modellen hor-
ren. Voor ieder raam en iedere deur is er 
een eigen oplossing die past bij uw smaak 
en portemonnee. En tijdens de actieperiode 
ontvangt u 50% korting op elk derde product 
én maakt u kans op een gezond weekend in 
de natuur. Kom snel genieten.

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Zorgeloos én 
voordelig genieten 
van gezonde lucht!

gezond 
wonen WIN!

weekend in 
de natuur voor 

2 personen

elk 3e

horproduct

50%
korting

O n t d e k k e n  &  r e a l i s e r e n

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

tijdens de actieperiode zorgeloos en voordelig 
genieten van gezonde lucht
Gezond wonen begint bij Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers

Ventileren
Tijdens ‘Gezond Wonen’ staat 
het zorgeloos en voordelig ge-
nieten van gezonde lucht cen-
traal.
Ventileren is goed voor de ge-
zondheid. Nederlanders luch-
ten veel, maar ventileren veel 

te weinig. Het resultaat; een te 
vochtige omgeving die een ide-
aal klimaat vormt voor huisstof-
mijten. Deze kunnen allergische 
reacties veroorzaken, met alle 
gevolgen van dien. Bovendien 
kan een slechte ventilatie lei-
den tot klachten als hoofdpijn, 

benauwdheid, hoesten, slijm-
vorming, chronische neusver-
koudheid en astma. Onprettige 
geurtjes ontstaan er ook al door.

Moderne horren
Een heel mooie manier van ven-
tileren bereikt u met horren. U 

laat daarmee frisse lucht naar 
binnen, maar insecten buiten. De 
horren worden voor u op maat 
gemaakt van alleen de beste 
materialen. Er valt veel te kiezen 
bij de hedendaagse hordeur en 
-raam; naast diverse gaassoor-
ten, bijvoorbeeld pollengaas, is 
er een ruime kleurkeuze in pro-
fielen. Moderne horren zijn dan 
ook beslist niet ontsierend.

Smaakvolle oplossingen
Speciaal tijdens de actieperi-
ode presenteren Luxaflex® en 
Jacobs & Jacobs Woonsfeerma-
kers u graag de nieuwste horren. 
U kunt met eigen ogen zien dat 
er voor ieder raam en iedere deur 
een ‘stylish’ oplossing is. Een op-
lossing die past bij uw smaak en 
portemonnee. Want tijdens de 
actieperiode ontvangt u 50% 
korting op ieder derde product. 
Bovendien maakt u kans op een 
gratis weekend in de natuur voor 
twee personen. Heel mooi, ge-
zond en voordelig dus!

Ervaar het zelf
Kom nu ontdekken en realise-
ren! Ervaar hoeveel verschil-
lende horren er zijn; van rol- tot 
inzethor en van vaste- tot plis-
séhor. Stel zelf vast dat er altijd 
een oplossing is die bij u past. 
De nieuwste horren treft u aan 
bij Jacobs & Jacobs Woonsfeer-
makers aan Laar 1 in Nistelrode. 
U kunt direct bij de winkel gratis 
parkeren. 

Voor meer informatie kunt u al-
vast terecht op 
www.jacobsenjacobs.nl.

NISTELRODE - We brengen het grootste gedeelte van onze tijd door in de eigen woning. Vaak is 
er echter sprake van een ongezond binnenklimaat. En dat is dan de oorzaak van talloze gezond-
heidsklachten. Denk hierbij aan allergieën, verkoudheid en bijvoorbeeld een slechte weerstand. Er 
is veel aan te doen zodat het huis binnen weer een gezonde omgeving wordt. Bij Jacobs & Jacobs 
Woonsfeermakers vindt nu de actie ‘Gezond Wonen’ plaats. Laat u tijdens de actieperiode inspireren. 
Uw gezondheid vaart er wel bij!

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL
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SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe 11

Tekst: Fieke van Doremalen
Foto’s: Reem Groot

Persoonlijke sieraden maken: dat is wat 
de Schijndelse Irma van Tilburg doet 
met haar bedrijf Herinnering in Glas. 
De Schijndelse verwerkt persoonlijke 
items als haarlokjes, melktandjes en 
as in glassieraden. Ze maakt daarmee 
herinneringen aan je kinderen, een 
huisdier of een overleden dierbare 
tastbaar. 

Wie het atelier van Van Tilburg aan de 
Wijbosscheweg betreedt, ziet rekjes 
met gekleurde glasstaafjes staan en wie 
goed kijkt ziet op haar tafel een brander 
staan en daarnaast een oven. Om de 
ringvinger van de Schijndelse prijkt een 
glanzende kraal en haar helder-
blauwe hanger is een echte eye-catcher. 
“Ik ben m’n eigen visitekaartje”, lacht 
Irma van Tilburg. Sieraden maakt ze 
al jaren: op internet ging ze op zoek 
naar bijzondere kralen. Tot het mo-
ment waarop ze dacht: waarom ga ik 
niet zelf kralen maken? Het werd tijd 
voor een volgende stap. Van Tilburg 
volgde een workshop glazen kralen 
maken, schafte een brander aan en trok 
met de gemaakte sieraden door heel 

Nederland, tot ze op een Kerstmarkt 
een bijzonder iemand ontmoette. “Een 
vrouw vertelde me dat haar zus een 
adoptiekindje uit China had. Ze vroeg 
zich af of ik zand uit haar geboorte-
plaats kon verwerken in de glaskralen.” 
De zus van de vrouw bleek de voorzitter 
te zijn van een adoptievereniging en het 
balletje ging rollen: Herinnering in Glas 
was geboren. Daarna kreeg Van Tilburg 
een vrij heftige vraag. “Of ik de as van 
haar overleden man kon verwerken in 
een kraal. Dat had ik nog nooit gedaan, 
maar zij had alle vertrouwen in me.” 

Speciale betekenis
Wat de sieraden van Herinnering in 
Glas zo bijzonder maakt, is dat alleen 
diegene die het sieraard draagt, weet 
wat voor speciale betekenis het sieraad 
heeft. “Er zit een verhaal achter elke 
kraal”, aldus Van Tilburg. 
De as van een overledene of zand uit 
het land van herkomst wordt tijdens 
het branden van de kraal tussen twee 
laagjes gesmolten glas verwerkt. Maar 
ook holle glaskralen kunnen gevuld 
worden met een haarlokje, melktandjes, 
schelpjes, steentjes, kruiden, veertjes, 
gedroogde bloemblaadjes, enzovoort.  
Ook de melktandjes van haar eigen 

kinderen verwerkte de Schijndelse in 
een ketting. Haar man en kinderen 
weten niet beter dan dat zij met haar 
veiligheidsbril en leren schort glazen 
kralen maakt. De brander gaat in no 
time van kamertemperatuur naar 1600 
graden en het is dus belangrijk om je 
aan veiligheidsvoorschriften te houden 
en het glas door middel van de oven 
gecontroleerd terug te laten koelen naar 
kamertemperatuur. 
Het is ook mogelijk om workshops bij 
Herinnering in Glas te volgen. 
“Vrijgezellenfeest, zussenavond, bedrijfs-
uitjes: ze zien pas als ze er zelf mee aan 
de slag gaan hoe moeilijk het branden 
van glaskralen is.”

Meer gereedschap dan een chirurg
Irma van Tilburg is vaak te vinden op 
uitvaartbeurzen waar ze haar collectie 
herinneringssieraden laat zien. Haar 
schoonvader zei ooit: “Jij hebt meer 
gereedschap dan een chirurg.” Haar 
collectie is inmiddels in heel Nederland 
en België te koop. De overeenkomst 
van al die herinneringen in glas is dat 
geen enkel sieraad hetzelfde is. “Deze 
sieraden zijn echt uniek. En geven de 
mensen een fi jn gevoel om hun dierbare 
dichtbij zich te kunnen dragen.” 

Herinnering in Glas: 
een verhaal achter elke kraal

Wijbosscheweg 12/12a  •  5482 EC Schijndel  •  T: 06 102 35 866  •  E: irma@herinneringinglas.nl  •  W: www.herinneringinglas.nl
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La CoLLINe - FraNkrIJk reIzeN 7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

zon, zomer en Gezelligheid, alle tinten groen, geel, paars en oranje, de mooiste 
plekjes, een week lang als ‘God in de drôme’ 
Vertrek: 31 MeI
eN 9 aUGUStUS 
U toert tussen zonnebloemen en 
lavendel, te midden van wijn-
gaarden en olijfaanplant, bijzon-
dere natuurgebieden en adem-
benemende vergezichten. Langs 
kerken, kloosters en kastelen, 
pausenpaleis, Place d’Horloge en 

beroemde brug over de Rhône in 
Avignon, langs Théâtre Antique 
en Romeinse Poort in Orange, 
Werelderfgoed Palais Idéal van 
facteur Cheval in Hauterives. Per 
stoomtrein door de Ardèche.
U staat bovenop de Mont 
Ventoux, flaneert door het 
Taulignan, bekend van de zijde en 
het Grignan van de Zonnekoning.

U bezoekt…
oude stadjes als Château-Neuf-
du-Pape, Nyons en Dieulefit met 
héél veel terrasjes, Provençaalse 
markten en proeverijen.
En u geniet van het theater tussen 
wijnranken, olijfolie en tapenades, 
met een goed glas wijn, blauwe 
hemel en het getjirp van krekels 
op de achtergrond.

€ 475,- p.p. incl. reis, verblijf op basis van vol pension, 
chambres d’hôtes La Colline. Excl. entreegelden.
Info: www.lacolline.nl (aanklikken: Arrangementen). 
Hans & Marie-José Egelmeer, 0033-475904528 / 
johannes.egelmeer@orange.fr

het Grignan van de Zonnekoning.

NIeUwtJe:  
U kunt ons persoonlijk ontmoeten tijdens ‘De Franse Dagen’ op 16 en 17 mei Kasteel Heeswijk www.defransedagen.nl 

Grenzeloos berNheze

Dortmans organiseert reizen naar Hotel Alpina Regina, 
blijvend genieten van gezellige sfeervolle vakantie.

BOEK NU UW ZOMERVAKANTIE 2015
8-daagse busreis naar Hotel Alpina Regina

in Biberwier in Oostenrijk

Informatie ook ‘s avonds en op zondag:
Maarten & Anja Dortmans
Lariestraat 27 - 5473 VK Heeswijk-Dinther
0413-294739 - www.reizennaaroostenrijk.nl

Cheque sponsordiner in 
Sri Lanka uitgereikt

In februari organiseerde de We-
reldwinkel Heeswijk-Dinther in 
samenwerking met restaurant 
Negen en Eetcafé de Toren, een 
sponsordiner. Een gedeelte van de 
opbrengst van deze avond was be-
stemd voor Sri Lanka. Babs heeft 
een cheque van € 2.425,- per-
soonlijk aan Tine overhandigd. 
Deze was enorm verrast met deze 
bijdrage en heeft dan ook gelijk 
Babs voorgesteld aan de familie 

Kumari (vader, moeder en twee 
zonen), die in een bijna onbe-
woonbare woning huist. Er moet 
nog veel aan gedaan worden om 
het veilig te krijgen. Vader Kumari 
is jaren geleden begonnen met de 
bouw, heeft toen een ongeluk ge-
had en maanden in het ziekenhuis 
gelegen. 
Vele operaties verder loopt hij nog 
altijd moeilijk en is hij niet meer in 
staat om te werken. Beide jongens 

gaan naar school en moeder werkt 
drie dagen per week. Tine heeft la-
ten weten dat de woning voor de 
familie Kumari klaar is! 

Zonder de bijdrage van de spon-
soren (Horecaslagerij Manders, 
IJsboerderij de Cleefshoeve, 
Kanters Paddestoelen, Bakkerij 
Doomernik, Van den Broek Klein-
fruit, Verkuijlen groente en fruit, 
Restaurant Negen en Eetcafé de 
Toren) was dit niet mogelijk ge-
weest. 
Via deze weg willen de Familie 
Kumari, Tine Haaima en Babs 
Grefkens alle sponsoren, donateurs 
en gasten nogmaals bedanken.

HEESWIJK-DINTHER - Babs Grefkens, vrijwilligster bij de Wereldwinkel, reisde in maart naar Sri Lanka. Zij be-
zocht diverse producenten van de Wereldwinkel, maar bracht ook een bezoek aan de Nederlandse Tine Haaima.
Met donaties bouwt en verbouwt zij woningen en geeft ze onderdak aan jonge alleenstaande moeders. 

Op zaterdag zijn we om 7.00 uur 
vertrokken uit Nistelrode en zon-
dagmiddag om 12.00 uur aange-
komen in Bosnië. De rest van de 
dag hebben we vrije tijd gehad 
en bij mogen komen van de lange 
busreis. Op maandagmorgen zijn 
we met medeleerlingen naar een 
middelbare school geweest waar 
studenten zitten die dezelfde op-
leiding volgen als ik. 

‘s Middags zijn we naar een ver-
zorgingshuis geweest. Hier zijn we 
begonnen met de tuin op te knap-
pen en het interieur te schilderen. 
Dinsdag zijn we teruggegaan naar 
het verzorgingshuis om het pro-
ject waar we mee bezig waren af 
te ronden. Na de middag zijn we 
naar het ziekenhuis gegaan. Hier 
hebben we met verbaasde ogen 
staan kijken hoe het er daar aan 
toe gaat.
‘s Middags hadden we vrije tijd in 
Sarajevo. Donderdag zijn we naar 
een instelling geweest. In deze 
instelling zaten cliënten met een 
verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking en psychische proble-
men. Dit was voor mij de heftigste 
en zwaarste dag. Dit komt omdat 
ik hier de grootste verschillen zag 
met in Nederland. Deze dag was 
letterlijk een dag met een lach en 

een traan. Vrijdags vertrokken we 
om 7.00 uur richting Nederland 
en zaterdagmorgen om 6.00 uur 
kwamen we aan. 
We hebben een week achter de 
rug met verschillende emoties. Van 
lachen tot huilen.

De beelden van de afgelopen week 
zal ik voor altijd bij me dragen en 
nooit vergeten. Zoals we in Neder-
land weleens zeggen: ineens kwa-
men de verhalen wel heel dichtbij. 
Mijn conclusie na dit project is, dat 
wij niet zo moeten klagen en moe-
ten beseffen hoe goed wij het heb-
ben in Nederland. 
Graag wil ik al mijn sponsors (ko-
pers) hartelijk bedanken voor hun 
steun voorafgaande aan dit pro-
ject. 
Lisa van Bakel

een week vol emoties in bosnië

BOSNIË/NISTELRODE - Afgelopen week ben ik - Lisa van Bakel - met 
34 medeleerlingen vrijwilligerswerk gaan doen in Bosnië. Dit was een 
project vanuit school met ROC de Leijgraaf in Veghel. 

 
KERKDIENST

 met het

AFRIKA-ENGAKOOR
m.m.v. Thelma Lukachia

uit Kenya

LAMBERTUSKERK

Nistelrode
Laar 49

zaterdag 2 mei 2015

19.00 uur

collecte voor

FreeKenya

Babs reikt de cheque uit aan Tine
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Gemeenteberichten

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

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

PraktISChe INForMatIe

aGeNda

29 aPrIL 2015 
13.30-15.30 uur 
Vraagbaak zorg Cultureel 
Centrum Bernrode, 
Heeswijk-Dinther 

4 MeI 2015 
Dodenherdenking Heesch, 
Nistelrode, Heeswijk-Dinther 

5 MeI 2015 
Festiviteiten 70 jaar bevrijding 
Bernheze, programma op 
www.bernheze.org

Twee pakketten 
Vanaf 1 januari 2015 kunt u kie-
zen uit twee gemeentelijke pak-
ketten: een aanvullend pakket en 
een aanvullend pakket plus. Het 
aanvullende pakket plus is speci-
aal bedoeld voor mensen die veel 
zorgkosten hebben. De bijdrage 
die u ontvangt van de gemeente 
is afhankelijk van het pakket dat 
u kiest. 

Collectieve verzekering 
De zorg in Nederland is ingrij-
pend veranderd. Veel zorg die 
via de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) werd be-
taald, zit in de basisverzekering 
van zorgverzekeraars. Financi-
ele regelingen zoals de Regeling 

Compensatie Eigen Risico (CER) 
en de Regeling Wet tegemoetko-
ming chronisch zieken en gehan-
dicapten (Wtcg) zijn afgeschaft. 
Heeft u gebruik gemaakt van 
de Regeling Compensatie Eigen 
Risico (CER) of de regeling Wet 
tegemoetkoming chronisch zie-
ken (Wtcg)? U heeft eerder van 
het CAK een brief ontvangen dat 
deze regelingen stoppen. De ge-
meente neemt dit over. 

Optimisd 
Bent u geïnteresseerd in een col-
lectieve zorgverzekering? Neem 
dan contact op met Optimisd, te-
lefoon 0413-75 03 50 of kijk op 
www.optimisd.nl. 

Collectieve zorgverzekering
Iedereen in Nederland is verplicht om een basiszorgverzekering te 
hebben. Iedereen met een laag inkomen kan een collectieve zorg-
verzekering afsluiten via de gemeente. U hebt dan een basiszorg-
verzekering en een aanvullende zorgverzekering. De premie voor de 
basisverzekering is lager dan wanneer u zelf een verzekering afsluit.

zorg en
ondersteuning

Zo doet u mee 
De raadpleging is bedoeld voor ie-
dereen die met het gesprek te ma-
ken heeft. Dus cliënten, maar ook 
mantelzorgers. 
- Vul de vragenlijst in via 
www.zorgnaargemeenten.nl.
- Geen internet? Bel op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur naar 0900 
235 67 80 (20 cent per gesprek). 

Aandacht voor iedereen
De digitale raadpleging is onderdeel 
van het programma Aandacht voor 
iedereen. Daarin werken de vol-

gende cliëntenorganisaties samen: 
Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LP-
GGz, Mezzo, Oogvereniging, 
ouderenorganisaties PCOB, Unie 
KBO, NVOG en NOOM, Patiën-
tenfederatie NPCF, Per Saldo en 
Zorgbelang Nederland. AVI wordt 
gefinancierd door het ministerie van 
VWS en afgestemd met de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten. 
Meer informatie vindt u op 
www.aandachtvooriedereen.nl.
www.hoeverandertmijnzorg.nl 
en www.dezorgverandertmee.nl 

hoe verloopt het gesprek met 
uw gemeente?
Meld uw ervaringen 
Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, 
dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht 
bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, dan zal de gemeente on-
derzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met 
hem/haar in gesprek gaan. Heeft u hier ook mee te maken? Doe dan 
tot 4 mei 2015 mee met de digitale raadpleging van de cliëntenorga-
nisaties ‘Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente’.

Opheffen regeling starterslenin-
gen Bernheze 
In deze vergadering komt een 
voorstel over de starterslening 
aan de orde. Sinds 2004 kent de 
gemeente Bernheze de startersle-
ning, een middel om de koopwo-
ning ook voor inwoners met de 
kleine beurs bereikbaar te maken. 
De starterslening wordt door het 
Rijk, de provincie en de gemeente 
betaald. Nu zowel de provincie als 
het Rijk de bijdrage voor de star-
tersleningen stoppen, stelt het col-
lege voor om de gehele regeling 
per 1 mei 2015 op te heffen. De 
gemeente kan er dan voor zorgen 
dat haar eigen financiële midde-
len weer toenemen en op termijn 
weer afwegen of het treffen van 
een nieuwe regeling nodig is.   In 
de Raadscommissievergadering 
Maatschappelijke Zaken van 7 
april jl. is dit voorstel al inhoude-
lijk besproken en alle fracties be-
treurden het dat deze regeling niet 

meer in stand kan worden gehou-
den. De meeste fracties hebben 
in de Raadscommissievergadering 
aangegeven dat zij wel voelen 
voor een alternatieve maatregel 
om de ‘starters’ te kunnen blijven 
faciliteren. De fractie SP heeft aan-
gekondigd dat zij een motie in de 
gemeenteraadsvergadering gaat 
indienen om ‘alternatieve maatre-
gelen’ voor de doelgroep starters 
bespreekbaar te maken.  

Informatie 
De volledige agenda en de bijbe-
horende stukken kunt u vinden op 
www.bernheze.org. De raadsver-
gadering is live te volgen op 
www.bernheze.org. Ook op een 
later tijdstip kunt u de vergadering 
op de website terugkijken. Met 
vragen over de gemeenteraad en 
de raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie @bernheze.org.

GeMeeNteraad 

raadsvergadering 
Op 23 april 2015 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De vergadering is open-
baar en begint om 19.30 uur. 

Bevrijdings  
Rockconcert 
5 Mei Loosbroek 

i.s.m. De Herrie Davidson Band  

5 Mei Loosbroek

i.s.m. The Piccadilly’s 

Aurora Heesch - Con Brio  

Kon. Fanfare St. Willibrord  Heeswijk 

5 Mei Gratis Entree 
Centrum loosbroek 
Aanvang: 20:00u: 
Legitimatie verplicht  

Programma 5 mei 2015 bernheze

8.00 uur: Aankomst Bevrijdingsvuur in Loosbroek.
8.45 uur: Burgemeester Moorman ontsteekt Bevrijdingsvuur in 
centrum Loosbroek
11.30 uur: Ontsteken Bevrijdingsvuur in Heesch, Nistelrode, 
Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther.
20.00 uur: Bevrijdings Rockconcert in tent Loosbroek

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem

In de komende weken is het gemeentehuis tijdens een paar feestdagen 
gesloten. 
• 27 april 2015 (Koningsdag)
• 5 mei 2015 (Bevrijdingsdag) 
• 14 mei 2015 (Hemelvaartdag) 
• 15 mei 2015  
• Op 15 mei is ook de Milieustraat gesloten

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het 
 gemeentehuis
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Gemeenteberichten

oFFICIËLe bekeNdMakINGeN

Subsidie 
Het college heeft een subsidie toegekend van € 1.221,- aan A. van Campen voor het treffen van noodvoorzieningen (wind- en waterdichtmaatregelen) aan het gemeentelijke mo-
nument Venhofstraat 20 in Heesch.  

Subsidie 
Het college heeft een subsidie toegekend van € 1.500,- aan Today is Canday voor het uitvoeren van instandhoudingswerkzaamheden aan het gemeentelijke monument Mgr. Van 
Oorschotstraat 1 in Heeswijk-Dinther. 

Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org.  

CoLLeGebeSLUIteN 14 aPrIL 2015

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

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

Jaarstukken 2014 

Op 17 april 2015 zijn de jaarstuk-
ken over 2014 aan de gemeente-
raad aangeboden. Deze stukken 
bestaan uit het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2014. Deze 
stukken liggen voor iedereen op 

afspraak ter inzage. U kunt de 
stukken ook opvragen. Hiervoor 
zijn leges verschuldigd. Voor meer 
informatie kunt u contact opne-
men met de heer J.P.M. Nooijen, 
team Financiën van de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de 
persoonsgegevens van volgende 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats. 

 - T. Boosten, 
geboren 14-09-1990

 - D.E.A.H. Mandingers, 
geboren 17-09-1985 

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben voor de betrok-
kenen. Bent u op de hoogte van 

het huidige adres van deze per-
sonen, neem dan contact op met 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412.

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur

De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen: 

- Van der Lee-Smits V.O.F. heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor een verandering 
van de inrichting op het adres 
Dintherseweg 19, 5388 VG 
Nistelrode

- Pluimveebedrijf de Mol heeft 
een melding Activiteitenbesluit 

ingediend voor de inrichting op 
het adres Aardenbaan 8, 5384 
SW Heesch 

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst over 
grondexploitatie 
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 14 april 2015 
een overeenkomst heeft gesloten 
waarin een onderdeel over grond-
exploitatie is opgenomen, in het 
kader van de ontwikkeling van 
bestemmingsplan Schaapsdijk-
Krommedelseweg, Loosbroek. De 
overeenkomst heeft betrekking 
op de percelen kadastraal bekend 
gemeente Heeswijk-Dinther, sec-
tie D, de nummers 1563 en 1564 
gedeeltelijk, plaatselijk bekend 
Schaapsdijk en Krommedelseweg 
in Loosbroek. 
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf donderdag na publicatie, op 
afspraak ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6, Heesch. 

Vaststelling wijzigingsplan 
Achterstraat 1-3 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Achterstraat 1-3, 5388 TN 
Nistelrode ongewijzigd vastgesteld 
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke orde-
ning). Het plan betreft de toevoe-
ging van één woning op het per-

ceel Achterstraat 1-3 in Nistelrode. 
Inzage: Het wijzigingsplan ligt met 
ingang van 23 april 2015 gedu-
rende openingstijden op afspraak-
ter inzage in het gemeentehuis in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.WPAchterstraat1-vg01) 
en www.bernheze.org. 
Beroep: Binnen de termijn van in-
zage kunnen uitsluitend belang-
hebbenden beroep instellen die 
tijdig hun zienswijzen op het ont-
werp hebben kenbaar gemaakt, of 
niet kunnen worden verweten dat 
zij niet tijdig hun zienswijze naar 
voren hebben gebracht. Een be-
roepschrift kan worden ingediend 
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 voor-
lopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van genoemde afdeling. 
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afl oop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dit ver-
zoek is beslist.  

Ontwerpwijzigingsplan 
Maasstraat 14 Heesch
Het college van burgemeester en 

wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp-
wijzigingsplan Maasstraat 14 5384 
NE Heesch (artikel 3.9a Wet ruim-
telijke ordening). Het plan betreft 
de sloop van enkele bijgebouwen 
en de oprichting van een woning 
aan de Maasstraat 14 in Heesch. 
Inzage: Het ontwerp wijzigings-
plan ligt met ingang van 23 april 
2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721WPMaasstraat14-ow01) 
en www.bernheze.org. 
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpwijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 
19, 5384 ZG Heesch. 

Ontwerpwijzigingsplan 
Hondstraat 9 Vorstenbosch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp-
wijzigingsplan Hondstraat 9 5476 
KT Vorstenbosch  (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan be-
treft de sloop van de kippenstallen 
aan de Hondstraat 9 en hier twee 
woningen op te richten. 
Inzage: Het ontwerpwijzigingsplan 
ligt met ingang van 23 april 2015 
gedurende zes weken op afspraak 

ter inzage in het gemeentehuis in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPHondstraat9-ow01.) 
en www.bernheze.org. 
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpwijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 
19, 5384 ZG Heesch. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Nieuwstraat 19 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Nieuwstraat 
19 5384 TC Heesch. Met het 
bestemmingsplan wordt een be-
drijfsuitbreiding van het ter plaatse 
gevestigde bedrijf (handelsonder-
nemning in woning- en bedrijfs-
inrichting en aankleding) mogelijk 
gemaakt. Er wordt een nieuwe 
bedrijfsruimte (kantoor, opslag en 
showroom) van 315 m² gebouwd.  
Inzage: Het ontwerpbestemmings-
plan ligt met ingang van 22 april 
2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis in Heesch. De plannen zijn 
digitaal raadpleegbaar via www.
ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPNieuwstraat19-ow01).  
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 

ontwerpbestemmingsplan rea-
geren door het indienen van een 
zienswijze. Deze kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Bernhe-
ze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. 

Ontwerpbestemmingsplan Cune-
raschool fase 2 Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Cuneraschool 
fase 2 Heeswijk-Dinther. Het be-
stemmingsplan heeft betrekking 
op de voormalige schoollocatie 
aan de Abdijstraat 41 en 43 en de 
Teerlingstraat, de locatie achter 
Veldstraat 4 en Lariestraat ong. 
(tussen nrs. 3 en 5). Het bestem-
mingsplan maakt de realisatie van 
22 (zorg)appartementen, 6 patio-
woningen en 2 vrijstaande wonin-
gen mogelijk. 
Inzage: Het ontwerpbestemmings-
plan ligt met ingang van 22 april 
2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis in Heesch. De plannen zijn 
digitaal raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPCuneraschool2-ow01).  
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan rea-
geren door het indienen van een 
zienswijze. Deze kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Bernhe-
ze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
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ProCedUreS
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.

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

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

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 verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, 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 on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch 
 - ’t Dorp 26c Aanbrengen 

nieuwe gevelbekleding 
Datum ontvangst: 13-04-2015 

 - ’t Dorp 133 Gedeeltelijk slopen 
en verbouwen schuur 
Ontvangstdatum: 17-04-2015 

 - ’t Dorp 58a Verbouw hore-
cazaak en plaatsen gevelbord 
Datum ontvangst: 17-04-2015

 - Leekenstraat 9 Afwijkend 
gebruik 
Datum ontvangst:
15-04-2015 

 - Bosschebaan (nabij nr.17) Kap-
pen zomereik (bouw woning) 
Datum ontvangst: 14-04-2015

Heeswijk-Dinther 
 - Kilsdonkseweg 4-6 Plaatsen 

drijvende steiger en toeloop 
Datum ontvangst: 16-04-2015 

 - De Morgenstond 1 
Uitbreiden en verfraaien slacht-
huis 
Datum ontvangst: 16-04-2015 

Vorstenbosch 
 - Watersteeg 8a Bouw kantoor 

Ontvangstdatum: 16-04-201
Loosbroek 
- Voorstraat 5 Bouw paardenstal-

len en aanpassen/gedeeltelijk 
slopen bestaande stallen Ont-
vangstdatum: 15-04-2015

Procedure 6 is van toepassing. 

Besluiten  
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking. 
Heeswijk-Dinther 
 - Lariestraat 25 

Vernieuwen loods, oprichten keer-
wand en aanleggen wasplaats 
Verzenddatum: 14-04-2015 

 - De Morgenstond 8 
Oprichten (buiten)stellingen 
Verzenddatum: 20-04-2015 

Heesch 
 - Antenburgt 69 Uitbreiden dak-

kapel 
Verzenddatum: 14-04-2015 

 - Cruijsberg ong. Oprichten wo-
ning Verzenddatum: 15-04-2015 

 - Aardenbaan 8
 

Beperkte milieutoets 
Verzenddatum: 14-04-2015 

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

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

Ontwerpbesluiten  
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor: 
Heeswijk-Dinther 
 - Justitieweg 2 Revisie milieu/ver-

anderen varkens-en rundvee-
houderij met mestverwerking 
Verzenddatum: 20-04-2015 

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing.  

Besluiten  
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afl oop 
van de beroepstermijn. 
Nistelrode 
 - Laar 2 en 8 Herbestemming 

langgevelboerderij, vernieu-
wen erf, bestaande schuur 
vervangen door nieuwbouw en 
verbouw winkel 
Verzenddatum: 14-04-2015 

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende standplaatsvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 15 april 2015 
besloten een standplaatsvergun-
ning te verlenen aan 
 - C.A.H. Hesselberth, Lonne-

kerstraat 22, 5045 XN Tilburg 
voor de verkoop van groenten 
en fruit op Plein 1969 in Hees-
wijk-Dinther. 

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

Ontheffi ng paracommerciële 
rechtspersoon 
De burgemeester heeft op 16 april 
2015 besloten aan de paracom-
merciële instelling Gilde St. An-
tonius Abt Vorstenbosch, Heiveld 
5 in Vorstenbosch ontheffi ng te 
verlenen op grond van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening 
(APV) Bernheze 2014 voor het 
Muziekspektakel Vorstenbosch op 
11, 12 en 13 juni 2015 in deze in-
richting. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing. 

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon 
Gilde St. Antonius Abt Vorsten-
bosch heeft in overeenstemming 
met artikel 2:34B, lid 4 APV mel-
ding gedaan van een activiteit op 

11, 12 en 13 juni 2015. Van deze 
mogelijkheid mag door de inrich-
ting maximaal 6 keer per jaar ge-
bruik worden gemaakt. Tijdens de 
activiteit gelden er ruimere schenk-
tijden dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar artikel 
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die te 
vinden is op www.bernheze.org.  
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing. 

Melding maken uitweg 
De heer D.L.W. Schuurmans, 
Cruijsberg 3, 5384 MV Heesch 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van de 
APV Bernheze 2014 melding ge-
daan van het maken van een uit-
weg naar de Cruijsberg, voor de 
ontsluiting van de percelen (onge-
nummerd) kadastraal bekend als 
HEE02 – A6830 en A6835. De mel-
ding is op 17-04-2015 geaccep-
teerd. Verzenddatum: 17-04-2015 
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing. 

Melding maken uitweg 
De heer T.A.H. Verbruggen, Over 
den Dries 22, 5388 RS Nistelrode 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 melding 
gedaan van het maken van een 
tweede uitweg naar Over den 
Dries 22. De melding is op 17 april 
2015 geaccepteerd. Verzendda-

tum: 17 april 2015. 
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing. 

Melding klein evenement 
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan voor Jong Nederland HDL 
voor het organiseren van een 
Maxiorendag op 20 juni 2015 van 
10.00 tot 16.00 uur op het veld 
aan de Heibloemsestraat in Hees-
wijk-Dinther. De melding is op 
8 april 2015 geaccepteerd. 
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing. 

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan: 
 - Stichting Dorpszeskamp HDL 

voor het organiseren van een 
Dorpszeskamp op 25 mei 2015 
van 10.00 tot 17.00 uur op 
sportpark De Balledonk, Droe-
vendaal 4, 5473 BH Heeswijk-
Dinther en op 25 mei 2015 van 
19.00 tot 1.00 uur in sporthal 
De Zaert, Heilige Stokstraat 1, 
5473 GK Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 13 april 2015. 

 - Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van de kermis 

Heesch van 27 t/m 30 juni 
2015 op de Misse en de Hoogs-
traat, 5384 BZ Heesch. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
13 april 2015. 

 - Stichting Wielerevenementen 
Bernheze voor het organiseren 
van een Bernhezer MTB Cup 
op 31 mei 2015 van 7.30 tot 
18.00 uur op en rondom het 
terrein van Stanserhorn aan 
de Heibloemsedijk, 5473 TC 
Heeswijk-Dinther. Vanaf 7.30 
tot 18.00 uur is de Heibloemse-
dijk tussen de Meerstraat en de 
2de kruising van de Zandstraat 
afgesloten voor alle verkeer, be-
halve voor voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
14 april 2015. 

 - Buurtvereniging Over den 
Dries voor het organiseren van 
een rommelmarkt van 9.00 tot 
16.00 uur op locatie Over den 
Dries/de Hoef, 5388 EJ Nistel-
rode. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 15 april 2015. 

 - Oranje Comité Loosbroek voor 
het organiseren van diverse ac-
tiviteiten tijdens Koningsdag 
2015 op 27 april 2015 op het 
Dorpsplein in Loosbroek van 
9.30 tot 16.00 uur. Van 9.30 tot 
16.00 uur is Dorpsplein in Loos-
broek afgesloten voor alle ver-
keer, behalve voor voetgangers. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 15 april 2015. 

 - Stichting Jeugdbelangen Nistel-
rode voor het organiseren van 
een wandeldriedaagse op 1, 2 
en 3 juni 2015 in diverse straten 
in Nistelrode. Op 3 juni 2015 
van 19.00 tot 20.30 uur wordt 
het Raadhuisplein, 5388 GM 
Nistelrode afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 15 april 2015. 

 - Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van een Bevrij-
dingsconcert op het Dorpsplein, 
5472 PX Loosbroek. Van 4 t/m 
6 mei is het gedeelte van Mo-
lenhoeve, vanaf Schaapsdijk tot 
aan de ingang parkeerplaats 
Lunenburg, afgesloten. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
15 april 2015. 

 - Stichting Dertien Hectare voor 
het presenteren van plannen/
tentoonstelling op 31 mei 2015 
van 14.30 tot 17.00 uur op 
Plein 1969, 5473 CA Heeswijk-
Dinther. De beschikking is ver-
zonden op 16 april 2015. 

 - De Schaapskooi voor het orga-
niseren van het Oranjefestijn op 
26 en 27 april 2015 van 13.00 
tot 1.00 uur op de locatie Tip-
weg 8, 5476 VA Vorstenbosch. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 17 april 2015. 

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

Gemeenteberichten
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Tenslotte zijn het de inwoners die 
de mogelijke verbeterpunten voor 
hun eigen woonomgeving het 
best kunnen benoemen. Om hier-
over met het gemeentebestuur 
in discussie te gaan, organiseert 
de dorpsraad samen met het ge-
meentebestuur op woensdag 20 
mei om 19.30 uur een openbare 
bijeenkomst in de podiumzaal van 
CC Nesterlé. Hierbij worden alle 
inwoners uitgenodigd om hierover 
mee te praten.

Het thema voor die avond is 
‘Nistelrode 2020’. Leefbaarheid en 
voorzieningen zoals: woongenot, 
groenvoorziening, sport en recrea-
tie, vervoer, winkelaccommodatie, 
horeca, ouderen en gehandicap-
tenzorg, werk en inkomen, regi-
onale herindeling, kinderopvang 
en onderwijs en niet op de laatste 

plaats de gezondheidszorg kunnen 
besproken worden. 

Projectaanpak
De dorpsraad houdt de - op die 
avond tot stand gebrachte - advie-
zen bij de gemeente onder de aan-
dacht. Deze worden uitgewerkt in 
een projectaanpak, waarvoor de 
goedkeuring van de raad gevraagd 
wordt. Bij een latere uitwerking 
betrekt de raad belangstellende 
inwoners, die hun wensen samen 
met deskundige ambtenaren in 
meer detail vorm geven. Het nieu-
we overheidsbeleid maakt onze 
toekomst meer afhankelijk van de 
betrokkenheid van inwoners. Een 
extra reden om hierbij alle inwo-
ners te informeren en hen te vra-
gen deze avond beschikbaar te zijn 
om de toekomstige leefbaarheid te 
versterken. 
Op z’n minst is het van belang dat 
onze wensen voldoende duidelijk 
in beeld zijn, om te waarborgen 
dat een juist aandeel van de beste-
dingen binnen Bernheze inderdaad 
voor Nistelrode bestemd worden. 

avond over ‘Nistelrode 
2020’ in CC Nesterlé
NISTELRODE - De terugtrekkende beweging van de overheid vraagt 
meer betrokkenheid van de inwoners voor het toekomstig beleid. Het 
gemeentebestuur werkt steeds meer ondersteunend en spoort de in-
woners aan om op zelfstandige wijze ideeën te ontwikkelen om hun 
toekomstige leefbaarheid te verbeteren.

Motie 23-04
De SP wil graag een startersrege-
ling behouden. De vorm kan, wat 
de SP betreft, anders zijn. Het 
hoeft niet per se als lening. Er kan 
in overleg met de gemeenteraad 
gekeken worden naar andere vor-
men. De SP denkt bijvoorbeeld aan 
later afrekenen van een deel van 
de grondprijs. Zo zijn er uiteraard 
meerdere mogelijkheden. Goede 

ideeën vanuit de samenleving zijn 
ook welkom. Een burgerinitiatief 
zou mooi zijn. Door een motie, in 
te dienen op 23-04-2015, wil de 
SP burgemeester en wethouders 
aan het werk zetten. 
De SP doet een beroep op het 
college om actief te zoeken naar 
mogelijkheden. Graag wil de SP 
een regeling voor starters op de 
woningmarkt behouden. Vanaf 

2004 bleek dit namelijk een waar-
devol instrument te zijn. Veel jon-
geren werden op die manier aan 
een koophuis geholpen. De eigen 
polsstok was net te kort, maar de 
starterslening gaf het laatste zetje. 
Dat zou in de toekomst ook mo-
gelijk moeten blijven. De woning-
markt kan wel wat impuls gebrui-
ken. Ook van jongeren met een 
starthulp!

SP: Starters woningmarkt blijven helpen

BERNHEZE - De SP afdeling Bernheze is van mening dat de gemeente 
een regeling voor starters nodig heeft. De huidige regeling staat op punt 
van verdwijnen. Dit komt vooral door toedoen van de Rijksoverheid (Den 
Haag) en provinciale overheid (Den Bosch). Zij legden immers 75% van 
het bedrag op tafel voor een starterslening. Nu is dat 0% geworden. De 
SP vindt dat de gemeente zich moet beraden op het vervolg.

Toon van Vugt, SP Ruimtelijk Zaken

De directe vorm van democratie, 
de situatie dat de burger recht-
streeks invloed heeft op de te ne-
men besluiten leidt, zo beweren 
tegenstanders, tot een tirannie van 
de meerderheid. De minderheid 
wordt zogezegd ondergesneeuwd, 
er vindt geen afgewogen besluit-
vorming plaats. Bovendien is de 
kans groot dat besluiten genomen 
worden op basis van emotie en 
puur eigenbelang, daar waar het 
algemeen belang voorrang zou 

moeten krijgen. Juist daarom zijn 
er politieke partijen die, alle be-
langen afwegend, met kennis van 
zaken een besluit nemen. De poli-
ticus die grijpt naar het middel van 
het referendum of de volksraad-
pleging, gaat zijn politieke verant-
woordelijkheid uit de weg. Hij is 
als Pontius Pilatus die het volk laat 
spreken en vervolgens zijn handen 
wast in onschuld. 
Politieke partijen moeten hun 
standpunten baseren op kennis 

van zaken en dienen op een even-
wichtige wijze rekening te hou-
den met alle belangen. Dat is een 
zware verantwoordelijkheid. Het 
volstaat niet om bij verkiezingen 
van alles en nog wat te beloven, 
om vervolgens vier jaar lang je ei-
gen gang te gaan. Partijen zullen 
bij voortduring in gesprek moeten 
blijven met belanghebbenden. Al-
leen op die manier brengen we 
particratie een heel eind op weg 
richting democratie.

Lokaal: democratie bestaat niet en dat is 
maar goed ook

BERNHEZE - Democratie vindt als staatsvorm haar oorsprong in het 
oude Griekenland. De Griekse woorden démos (volk) en krateo (heer-
sen) vormen samen de letterlijke betekenis: volksheerschappij. Onze 
Bernhezer democratie is, zoals alle Europese ‘democratieën’, echter fei-
telijk een, wat we met een mooi woord noemen, particratie. Burgers 
delegeren hun ‘heerschappij’ aan politieke partijen. 

Michel v.d. Linden, namens Lokaal

Vanaf 1 november betaalt de pro-
vincie al niet meer mee, dat deel 
heeft de gemeente overgenomen 
om de starterslening voort te kun-
nen zetten. Maar dat betekent 
natuurlijk wel dat de bodem van 
dat potje sneller in zicht komt. Nu 
ook het rijk per 1 mei stopt, zou de 
starterslening volledig voor onze 
rekening komen. Een optie is, om 
wat wordt terugbetaald, opnieuw 
in te zetten voor starters. Dat de-
den we al, maar het is niet genoeg 

om de volledige lening mee te fi-
nancieren. 

Op dit moment zijn de huizenprij-
zen een stuk lager dan bijvoorbeeld 
vijf jaar geleden, de hypotheek-
rente is historisch laag en er zijn en 
worden goedkopere starterswo-
ningen gebouwd. Dit maakt het 
makkelijker voor starters/jongeren 
om een eigen woning te kopen. 

Om deze redenen ligt het ‘t meest 

voor de hand om de regeling voor-
lopig stop te zetten, gelijktijdig met 
het rijk of als de pot eerder leeg is. 
Dit zorgt ervoor dat we onze fi-
nanciële middelen aan kunnen vul-
len en later eventueel de starters-
lening kunnen herintroduceren. 
CDA Bernheze blijft dit scherp in 
de gaten houden en kijkt ook naar 
andere mogelijkheden. Allemaal 
om je te ondersteunen en die start 
voor jou zo gemakkelijk mogelijk 
te maken!

CDA: eigen woning kopen? 
de starterslening verdwijnt

BERNHEZE - En dat is jammer! We kennen de starterslening sinds 2004: een 
bedrag van maximaal € 25.000,- dat je bij de gemeente kunt lenen om een 
makkelijkere start te maken op de woningmarkt. Het bedrag komt uit drie por-
temonnees, € 12.500,- van het rijk en de andere helft 50/50 van provincie en 
gemeente.

Mart Smits, Raadslid CDA Bernheze 

In de avonduren en weekenden 
rijdt het openbaar vervoer spora-
disch. De Regiotaxi is dan de meest 
voor de hand liggende mogelijk-
heid om van A naar B te komen. 
Toch blijft er in de kleine kernen 
een behoefte aan vervoer op maat: 
gemeenten zien dat er steeds meer 
spontane en actieve initiatieven 
ontstaan binnen de kernen om in-
woners de mogelijkheid te bieden 
zich lokaal te verplaatsen wanneer 
zij dat wensen.

Om al deze mogelijke vormen van 
vervoer op een gemakkelijke en 
heldere manier in kaart te brengen, 
is de website www.ikwilvervoer.nl  
ontwikkeld. De reiziger kan op 
deze website op een toegankelijke 

manier een rit plannen van A naar 
B en ziet ook de tijden en kosten 
van de rit. 

Unieke
Het unieke van deze website is dat 
naast het openbaar vervoer, de 
fiets en de auto, ook de Regiotaxi, 
vrijwillige hulpdiensten, lokale vrij-
willigersinitiatieven en deelauto’s 
worden getoond.
De website is ontwikkeld op ini-
tiatief van twaalf gemeenten  
(Bernheze, Boekel, Boxmeer, 
Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint  
Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-
Oedenrode, Uden en Veghel) en 
de provincie Noord-Brabant. Ie-
dere gemeente heeft zijn eigen pa-
gina op de website.

Nieuwe website voor inwoners 
van Noordoost-brabant

BERNHEZE - Het openbaar vervoer in de buitengebieden en kleine 
kernen in de regio wordt steeds verder teruggebracht. Zo ook in de 
gemeente Bernheze. Hier wordt de buurtbus vaak ingezet en ook de 
Regiotaxi rijdt nog steeds van deur tot deur. Er ontstaan echter ook 
steeds meer lokale burgerinitiatieven zoals vrijwilligersvervoer. Om de 
zelfstandigheid, leefbaarheid en mobiliteit in de kleine kernen te bevor-
deren, zijn alle vervoersmogelijkheden nu overzichtelijk op één website 
bij elkaar gebracht: www.ikwilvervoer.nl.
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Informatie voor de kernen

Laat u zien en horen 
op 22 april

www.centrumheesch.nl

Antoon van de Ven (87) woont in Nistelrode. Hij is lid van BECO en heeft 
nu ook groene energie van BECO, waar hij een groot voorstander van is. 
Hij zegt: “Het gas raakt op en als we zo doorgaan hebben we straks niets 
meer. De zon schijnt toch en de wind waait altijd, dat houdt nooit op. We 
hebben de techniek, dus waarom zou je daar geen gebruik van maken?” 

Dochter Christianne Derikx (56) 
woont in Heesch en is mede-initi-
atiefnemer van BECO en secreta-
ris in het bestuur. Ze is vanaf het 
begin lid en heeft nu ook groene 
energie van BECO. 
“Het zuinig zijn, dus ook met ener-
gie, is met de opvoeding meegege-
ven. In je eentje energie besparen 
lijkt een druppel op een gloeiende 
plaat. Maar alle beetjes helpen en 

samen ben je groot.” 

Kleinzoon, Michiel Derikx, 19 jaar 
en ‘op kamers’ in Eindhoven waar 
hij Bouwkunde aan de Technische 
Universiteit studeert: “Duurzaam-
heid is een belangrijk aspect in de 
bouw. Bij een slim ontwerp is een 
gebouw niet alleen energiezuinig, 
het levert ook energie en dat is de 
toekomst!”

Drie generaties energie besparen

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

Perspectiefnota
In tijden van bezuiniging vraagt 
Progressief Bernheze zich af of het 
verantwoord is een voetbalclub  
€ 295.000,- extra toe te zeggen 
voor het bouwen van kleedloka-
len. Er zijn veel projecten die wach-
ten op geld. De gemeenteraad 
heeft de taak prioriteiten te stellen. 
De gemeenteraad weegt af welke 
projecten de hoogste prioriteit krij-
gen en welke projecten doorschui-

ven naar een volgend jaar. Dit doet 
de gemeenteraad bij het behande-
len van de Perspectiefnota in mei 
en juni. Wat bezielt het college om 
nu al verwachtingen te wekken 
naar de voetbalvereniging? 

Kaders
Bij de uitbreiding van de super-
markt zou het college eerst met de 
commissie Ruimtelijke Zaken van 
gedachten kunnen wisselen over 

de randvoorwaarden die een plan-
nenmaker mee moet nemen bij de 
uitwerking van het idee. Het be-
trekken van deze commissie in een 
laat stadium kan grote gevolgen 
hebben voor de initiatiefnemer. 
Onderzoeken en plannen kosten 
veel tijd en geld. Geld dat beter 
besteed had kunnen worden als 
zou blijken dat het plan niet door 
kan gaan.
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: College zet 
raad buitenspel

BERNHEZE - Is het verveling, arrogantie of gewoon dommigheid van het college 
van B&W in Bernheze? Als gemeenteraadslid is het de laatste tijd schrikken van 
uitspraken van het college of een afzonderlijke wethouder bij het openslaan van 
de krant en huis-aan-huis-bladen. Het college doet uitspraken en toezeggingen 
over projecten en geld terwijl de gemeenteraad hierover gaat. Een voetbalclub 
die zo maar € 295.000,- krijgt of een supermarkt die twee keer zo groot mag 
worden. Dit zijn onderwerpen waar de gemeenteraad over beslist.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Filmhuis DE Pas: ThE Railway maN
HEESCH - Maandag 4 mei vertoont filmhuis De Pas de film: The railway man. 

Het verhaal van The railway man, gebaseerd op de gelijknamige memoires 
van Eric Lomax, gaat over gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog waar 
betrekkelijk weinig aandacht aan wordt besteed. Op nazi’s wordt tot op de 
dag van vandaag nog gejaagd, maar Japanners konden met vreselijke dingen 
op hun geweten gewoon door met hun leven na de oorlog. Dat ze wreed 
waren tegenover hun krijgsgevangen, van wie de meesten aan de gevolgen 
van hun gevangenschap overleden, moest maar snel worden vergeten. 

Eric Lomax weet als geen ander hoe wreed het leven als krijgsgevangene 
was onder de Japanners in de Tweede Wereldoorlog. Hij is een van de Britse 
soldaten, die na gevangen te zijn genomen in Singapore, de spoorweg tus-
sen Thailand en Birma moest helpen bouwen. Het was vreselijk zwaar werk, 
waarbij de gevangenen compleet werden geïsoleerd van de buitenwereld. 
Om het moraal op peil te houden, bouwden Lomax en zijn maten een radio 
om te horen hoe ver de geallieerden vorderden. Toen de Japanners de ra-
dio vonden, waren ze woedend. Lomax werd gemarteld en verloor daarbij 

bijna zijn leven. Na de oorlog wil hij niet 
praten over wat hij heeft meegemaakt, 
maar de nachtmerries blijven komen en 
beïnvloeden zijn leven. Zijn vrouw Patti 
probeert hem zover te krijgen zijn ervar-
ingen te delen, zodat hij ermee in het 
reine kan komen. 

Aanvang 20.30 uur, i.v.m. dodenherden-
king.
Entree € 5,00. Wij ontmoeten u graag in 
De Pas.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

Lente Podium gevolgd door 
herinrichting Centrum heesch

Verdere stappen
Het plein vanaf de fontein tot aan 
de Pastoor Scheepensstraat komt 
binnenkort aan de beurt voor een 
facelift. Voordat het zover is, is 
er een informatiebijeenkomst op 
22 april in De Pas, georganiseerd 
door de Gemeente Bernheze. 
Vanaf 19.30 uur zal de Gemeente 
Bernheze – in samenwerking met 
Gebroeders Van Venrooij - de 
aanwezigen informeren over de 
werkzaamheden. Vooral interessant 
is de informatie over het uiteinde-
lijke resultaat. Maar voordat we 
kunnen flaneren over het nieuwe 
plein, zijn er een aantal stappen die 

genomen moeten worden. Aanne-
mer Gebroeders Van Venrooij geeft 
aan wanneer de werkzaamheden 
zullen starten, de werkwijze en hoe 
de verschillende fases van de werk-
zaamheden zullen verlopen. 
Het belooft de 22e april een inte-

ressante avond te worden. Vooral 
omdat ook de parkeermogelijk-
heden besproken zullen worden. 
Voor velen een heet hangijzer en 

voor de Stichting Centrum Ma-
nagement Heesch een belangrijk 
punt van aandacht. Mocht u zich 
alvast willen voorbereiden op de 
informatie, op www.bernheze.org 
vindt u een sfeerimpressie van het 
nieuwe plein. 

Centrum Management Heesch: 
www.centrumheesch.nl of: 
Facebook Centrum Heesch.

HEESCH – Het Lente Podium van 12 april zorgde voor dubbel feest. Het weer was prachtig en mensen trok-
ken massaal de schoenen aan om van de activiteiten te genieten tijdens het Lente Podium. De ondernemers 
van het Heesche centrum hadden gezorgd voor korte modeshows in hun eigen vestiging. Bezoekers konden 
van buiten naar binnen slenteren om te kijken naar de shows en er werd druk van de ene winkel naar de 
andere gehopt. 

Een dorpsraad is in mijn ogen on-
misbaar, want via deze weg kun-
nen de problemen die zij dagelijks 
signaleren, kenbaar gemaakt wor-
den aan de gemeente. Een dorps-
raad helpt ons ook om meer inzicht 
te krijgen in lokale wensen en be-
hoeften, zodat wij daar zoveel als 
mogelijk op in kunnen spelen. 

Ook heeft de dorpsraad de taak 
om inwoners te betrekken bij de 
gemeentelijke plannen, draagvlak 

te creëren én om bewoners te laten 
zien dat zij medeverantwoordelijk 
zijn voor hun eigen leefomgeving. 
De raad realiseert zich, wat D66 
betreft, zijn belangrijke volksverte-
genwoordigende functie, waarbij 
zij open staat voor input vanuit de 
samenleving,  zoals bijvoorbeeld 
vanuit dorpsraden en bewonersor-
ganisaties. 

Deze staan dicht bij de inwoners 
van onze kernen en zijn daarom 

onmisbaar. Wijk- en dorpsraden 
kunnen daarom rekenen op onze 
blijvende ondersteuning.

De kerncommissie van Loosbroek 
is een uitstekend voorbeeld van 
een krachtig bestuur met veel ken-
nis van zaken in Loosbroek. Ze 
bestaat dit jaar 40 jaar. Dat zegt 
genoeg over nut en noodzaak. 
Wij feliciteren het bestuur alvast 
met dit jubileum en hopen op een 
duurzame samenwerking.

D66: kerncommissie 
Loosbroek

BERNHEZE - De gemeente Bernheze vindt het belangrijk om te weten wat er leeft 
onder hun inwoners. Bijna alle kernen hebben een direct aanspreekpunt waar 
men de belangen van alle bewoners van het dorp kent en behartigt. Er worden di-
verse activiteiten georganiseerd in Bernheze en er zijn buurtverenigingen actief, 
waar we als gemeente erg blij mee zijn, maar een goede dorpsraad voegt altijd 
wat extra’s toe en is een goede spreekbuis tussen de gemeente en inwoners.

Jan Gabriëls, commissielid Ruimtelijke zaken D66

VORSTENBOSCH – In Café Zaal De Riethoeve aan het Lendersgat 1 in 
Vorstenbosch wordt iedere vierde vrijdag van de maand een 45-plus-
avond gehouden. Een dj draait muziek uit de jaren ’60 en ’70 en er is 
een hapje. 

‘Stel of vrijgezel, loop gerust eens binnen’, luidt het motto. 
De entree is gratis. De eerste alleenstaandenavond is geweest en werd 
druk bezocht, een geslaagde avond die vraagt om meer. Voor meer in-
formatie: 0413 343513.

avond voor 45-plussers
Iedere vierde vrijdag van de maand

voordaT we kunnen flaneren 
over heT plein, zijn er sTappen 
die genomen moeTen worden
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Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Asperges zijn weer overal verkrijg-
baar. Tijd dus om nieuwe gerech-
ten uit te proberen met deze over-
heerlijke groente. Er zijn meerdere 
bereidingswijzen voor asperges, u 
kunt ze bakken, wokken, stomen en 
natuurlijk koken. Asperges kunnen 
met allerlei heerlijkheden worden 
gecombineerd, dit geeft veel moge-
lijkheden om verrassende gerech-
ten op tafel te zetten.

Deze groente, ook wel het witte 
goud genoemd, blijkt ook nog eens 

een gunstige uitwerking te hebben 
op gewicht, bloeddruk, nieren, hart 
en lever.

Wij bieden u een workshop die ge-
heel in het teken staat van asperges. 
Er worden diverse heerlijke gerech-
ten gemaakt met asperges, er ko-
men verschillende bereidingswijzen 
aan bod. Dat wordt smullen…

De workshop is op maandagavond 
11 mei van 19.00 tot 22.00 uur bij 
de Eijnderic in Heesch. De docent is 

Wim van der Wielen. De prijs voor 
deze workshop bedraagt € 32,50 per 
persoon.

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

Het aspergeseizoen is weer geopend!

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:
Toon Konings 

uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Sabine van Lamoen
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

mooIBernHeZertJeS

wilT u EEN ZOEKERTJE PlaaTsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

te hUUr
oPSLaGrUIMte 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

oPSLaGLoodS 100M2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

MaGazIJN/bedrIJFSrUIMte 
in Heesch. 8 x 10 M2

Meer informatie: 0412-453016 
of 0412-451271
Prijs: n.o.t.k.

aaNGebodeN

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

haaL de brabaNtSe 
SFeerMakerS in huis voor een 
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en 
sfeerimpressies op 
www.brabantsesfeermakers.nl of 
bel 0413-764747.

PedICUre 
heeSwIJk-dINther
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 

uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

GaraGe dortMaNS. 
aPk, oNderhoUd eN 
reParatIe van alle merken 
personen- en bedrijfswagens.
Ford en Mercedes specialist. Wij 
denken met u mee voor een 
eerlijke en betaalbare oplossing!
073-5496823. 
info@garagebedrijfdortmans.nl.

Straal mee met de lentezon,door 
zorgvuldig gekozen kleuren die 
bij u passen. Laat mij u helpen 
ontdekken welke kleuren dit zijn,
in een PerSooNLIJke 
kLeUraNaLYSe Met 
Make-UP adVIeS.
Bel 06-51110053. Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

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

MedISCh PedICUre 
NISteLrode 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

te kooP

aaNbIedING! be SIeradeN, 
deze met rodium behandelde 
sieraden zijn blijvend mooi. Nu 
met 20% korting. Kom ook kijken 
naar de nieuwe BiBa en Oozoo 
collectie.
Loop eens vrijblijvend binnen!
Heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

De mooiste CoLLeCtIe 
VerLIChtING vindt u in 
Heeswijk. Lampen op zicht 
meenemen en lampen hangen
is voor ons geen probleem.
Ook voor reparaties kunt u bij ons 
terecht. Heesakkers lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

zoNNeheMeLbUIzeN
CLeo PerForMaNCe 100w
€ 9,95 p.st. Sylvania snelbruiners 
100W € 11,95 p.st.
Oude buizen GRATIS doormeten 
op gesteldheid.
Heesakkers lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

NIeUwe deSSo-
taPIJtteGeLS in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0.25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594 
aCtIe: Vrijdag 24 en zaterdag 
25 april krijgt u 10% korting op 
uw volledige aankoop. Zaterdag 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag en zondag gesloten. 

Communie

VORSTENBOSCH - Tien leerlingen van basisschool Op Weg namen, op 
zondag 19 april, hun eerste Heilige Communie in ontvangst, tijdens de 
eucharistieviering van 10.30 uur in de parochiekerk. In het christendom 
is de eerste communie de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het 
eerst nadert tot de eucharistie. Pastoor Ouwens ging voor in de eucha-
ristieviering.

Foto: Theo van den Berg

ontdek bij thermae de oerkracht van druiven

Bij vinotherapie draait alles om 
wijn. Niet zozeer om het goedje 
in vloeibare vorm, maar producten 
uit druivenpitten, koudgeperste 
druivenpittenolie en rode wijn 
extracten uitgevoerd. Sterke anti-
oxydanten uit de druivenpit ver-
sterken het immuunsysteem van 
cellen en beschermt de huid tegen 

verontreiniging en veroudering. 
Een charmante beauty-expert van 
Thermae onderging zelf de behan-
deling, uitgevoerd door….Ilja Gort.
In 2005 was Thermae Son de 
eerste die de SanVino-kuur naar 
Nederland haalde. Het ontpopte 
zich tot het meest succesvolle wel-
nessconcept. In 2015 is de kuur 

in een nieuw jasje gestoken en 
uitgebreid met complete SanVino 
arrangementen. Zo laat Thermae 
Son haar gasten de oerkracht van 
druiven ontdekken. Naast behan-
delingen voor de huid zijn er diver-
se druivensappen, fruitige fitness 
drinks en vino gerechten die de 
kuur compleet maken. Een glaasje 
wijn is onderdeel van de therapie. 
Natuurlijk, weldadig en therapeu-
tisch, zo typeert Thermae Son haar 
SanVino welnessconcept. 
www.thermaeson.nl
Zie advertentie pagina 14.

SON - Dat Thermae Son niet stil zit, mag voortaan duidelijk zijn. Het 
welnesscentrum in Son en Breugel is zelfs voorloper. Dat werd afgelo-
pen vrijdag nog maar eens bevestigd. Niemand minder dan Ilja Gort – de 
bekendste wijngoeroe van ons land – kwam op geheel eigen wijze het 
eerste vinotherapiecentrum van het land openen, SanVino genaamd.
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het ShoP eVeNt Voor MaNNeN eN VroUweN
Kleding, baby-/kinderkleding, sieraden, tassen, schoenen, modeaccessoires, 
woonaccessoires, verschillende salons, food, drinks, gifts en gadgets. 
Entree € 3,-, inclusief garderobe en loterijlot.

Lunenburg Events & more Loosbroek

Workshops en demonstraties

Een spectacularie loterij

70 verschillende stands

Bierproeverij voor de mannen

Live muziekDe eerste 

50 bezoekers 

ontvangen een 

goodiebag

ZELF ZAAIEN EN PLANTEN 
VERS UIT EIGEN TUIN

Zaai nu alle soorten zaden

Vanaf 24 april 
alle soorten 

groentenplanten: 
tomaat, komkommer, 

paprika, peper, 
courgette 

etc.

M2 tuintje 
slechts € 9,95

Vele soorten kruiden Wij zijn 
elke vrijdag
en zaterdag 

open 
van 9.00 tot 

17.00 uur

van den Elzen - Zadenwinkel.nl
Weerscheut 18, Vinkel • 073-5321293

www.zadenwinkel.nl

Alle soorten 
groentenplanten: 

tomaat, 
komkommer, 

paprika, peper, 
courgette etc.

  

Bernheze;  
het groene hart tussen Den Bosch, Oss, Uden 

en Veghel met veel toeristische mogelijkheden. 
Kom eens genieten in Vorstenbosch, Heeswijk- 

Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Heesch. 
------------------------------------------------ 

Happen & Trappen 
Culinaire Asperge Fietsroute 

t/m 24 juni 
De route loopt door Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Loos-
broek en Heeswijk-Dinther. U kunt starten bij onderstaande 

leden van TRV-Bernheze en rijdt door de mooiste gebieden van 
Bernheze van restaurant naar restaurant, waar u telkens een 

aspergegerecht kunt eten (u betaalt ter plaatse). Ook komt u bij 
twee aspergetelers voor uitleg over de asperge en kunt u deze 
kopen. Gratis routes uitdraaien kan op www.TRV-Bernheze.nl 

en ze liggen ook bij onderstaande deelnemers. 

± 48 km 

Starten met de gratis route kunt u bij: 
Restaurant Negen 

Hotel-Restaurant De Leygraaf 
Aspergeteler Verkuylen, 

Eetcafe  ’t Pumpke 
Aspergeteler Rosenhart 
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Lunenburg Events & more Loosbroek Vrijdag 1 mei van 19.00 tot 23.00 uur

Cecilia van den Heiligenberg
Graafsebaan 33, 5384 RS Heesch
M 06 - 30 23 72 51

Aanmelden via: cecilia@head-up.nl

BOOTCAMPTRAINER

ZELFVERDEDIGINGSINSTRUCTEUR

Schoonheidsinstituut

overname GF Producties door Complement reclame
De huidige eigenaar van GF Pro-
ducties, Dirk Hoevenaars, komt bij 
Complement reclame in dienst als 
traffic-/accountmanager. Hierdoor 
houden de klanten van GF Pro-
ducties hun vaste aanspreekpunt. 
Daarnaast kunnen ze gaan profi-
teren van het creatieve team van 
Complement reclame. 

“We zijn beiden ruim 20 jaar actief 
in de reclamebranche, ieder met 
z’n eigen specialisaties en klanten-
bestand. Een belangrijk deel van 
onze klanten zit in de retail, terwijl 
de klanten van GF Producties meer 
uit de automotive industrie komen. 
Hierdoor krijgen we een diverser 
klantenbestand en dat lijkt me een 
goede ontwikkeling.” aldus Wil-
liam Verkuylen. 

“Deze overname is een mooie 
stap in de groei die Complement 
Reclame de laatste jaren heeft 
doorgemaakt. We bestaan, na de 
overname van GF producties, uit 
een team van negen personen. 
Met z’n allen vormen we een 
creatief team met flexibiliteit als 
belangrijk speerpunt in onze or-
ganisatie. Complement is nu nog 
completer geworden.” 

Hondstraat 5
5476 KT Vorstenbosch
0413 364 672
www.complementreclame.nl.William en Dirk op de Hondstraat; het nieuwe werkadres voor Dirk

VORSTENBOSCH – Met ingang van 1 mei wordt het Veghelse reclamebureau GF Producties uit Veghel overgenomen door 
Complement Reclame uit Vorstenbosch. William Verkuylen van Complement: “Een mooie kans om de kennis en ervaring 
van beide bedrijven samen te voegen, zodat een sterke partner ontstaat voor de klanten van beide bedrijven.” Deze samen-
werking zorgt voor meer diversiteit in het klantenbestand.

ruim 20 Jaar 
acTief in de 
reclamebranche

‘Complement 
nog completer’
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A u T o
r U b r I e k

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

AANHANGWAGENS

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Ford C max 1.8  airco  trekhaak 122.000 km 2004

Hyundai Sante Fe  automaat 2.2 crdi 185.000 km 2006

Nissan Qashqai 2.0  2WD  tekna zwart 68.000 km 2008

Peugeot 208 1.2vti  Airco 5drs 78.000 km 2012

Saab Cabrio 900 s airco 161.000km 1995

Gemeente bernheze breidt wagenpark milieuvriendelijk uit 
Autoservice Heesch heeft de 
aanbesteding gewonnen. Voor-
waarde voor de aanbesteding 
was onder meer dat de auto’s 
op de fabriek van een complete 
aardgasinstallatie zouden worden 
voorzien. De auto’s zijn door pro-
ducent Iveco voorzien van deze 
aardgasaandrijvingen. 

Samenwerking
Voor Autoservice Heesch was dit 
de eerste keer dat zij auto’s af-
leverde in deze uitvoering - met 
een laadbak en een elektrische/
hydraulische takelinstallatie - die 
bovendien rijden op aardgas.  Voor 
het interieur tekende Corné Inte-
rieurs, die - naast woon- en wer-
kinterieurs - ook interieurs voor 
bedrijfsauto’s maakt. Van Schaijk 
Laswerken heeft samen met Au-
toservice Heesch gezorgd voor de 
opbouw en vervaardiging van de 
laadbakken. In de laadbakken zijn 
ook de frames geconstrueerd voor 
de laad- en loskranen. Het geheel 

is tevens verzinkt voor een lange 
levensduur. Naast de drie nieuwe 
auto’s, die op 15 april werden 
overhandigd, heeft de gemeente 
nog vijf voertuigen voor de bui-
tendienst op aardgas, drie elek-
trische auto’s en twee elektrische 

scooters. De drie nieuwe voer-
tuigen rijden op aardgas om de 
benodigde actieradius van 200 
km te halen. Naast de aardgasin-
stallatie is ook een benzinetankje 
ingebouwd, voor noodgevallen. 
De gemeente Bernheze kan er 
weer een aantal jaren tegen. Het 
complete wagenpark is de laatste 
jaren vervangen en vanaf nu dus 
ook compleet milieuvriendelijk. 

BERNHEZE - De gemeente Bernheze gaat voor een milieuvriendelijk wagenpark, conform de doelstelling 
om de naam; een ‘groene’ gemeente waar te maken. “Met de aanschaf van drie voertuigen voor de bui-
tendienst die op aardgas rijden, zijn we compleet”, vertelt wethouder Rein van Moorselaar. “We zijn blij 
dat een Bernhezer ondernemer de wagens levert.” 

Tom Schoones van Autoservice Heesch overhandigt de sleutels aan Wethouder Rein van Moorselaar 
 Foto’s: Marcel van der Steen

Blije gezichten bij de chauffeurs van de nieuwe werkpaarden van de 
Buitendienst

auToservice 
heesch heefT 

de aanbesTeding
gewonnen

www.corneinterieurs.nl

www.vanschaijklaswerken.nl

Middelste Groes 13 - Heesch - 0412-454738
www.autoserviceheesch.nl

• In- & verkoop 
• Onderhoud
• APK
• Trucks
• Trailers
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

Audi A4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 1.4 multispace 2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiësta 5-drs 37.000 km 2011
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Ka airco  2007
Ford Ka 66.000 km 2010
Mini Cooper 2007
Opel Agila automaat 10.000 km 2008
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007

Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 2010
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013
Renault Twingo 30.000 km 2010
Renault Modus 33.000 km 2011
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima  2009
Volkswagen Passat variant tdi 2003
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

BMW 318 i zwart LMV 2001 €  4450,-
Chevrolet Matiz 5-drs. 2008 € 4450,-
Chevrolet Matiz Breese airco 2006 €  3950,-
Citroën C3 Exclusive airco 2003 €  2950,-
Fiat Punto 1.1                    1997 €  749,-
Ford Ka 1.3 grijs 2004 € 2999.-
Ford Mondeo TDCi   2005 € 2750,-
Opel Astra 1.6 2001 €  1999.-
Opel Corsa easytronic Automaat 2001 € 225,-
Peugeot 106 Sketch 1996 € 799,-
Peugeot 106 114Dkm 2003 €  2499,-
Peugeot 206 rood metalic  2003 € 2999,-
Renault Clio 1.2 1998 € 1250,-
Renault Megane Classic 1997 €  999,-
Renault Modus 1.5 DCi 2004 € 2499,-
Renault Twingo Air cabriotop 1998 € 1250,-
Suzuki Ignis  blauw met. 2003 € 2999,-
Toyota Aygo 1.0 Zwart 2007 € 3750,-

Vw Golf 1.9 SDi 1999 €  1750.-
Volvo C70 2.3-T5 300Pk 1998 €  3450.-

Stationcars
Renault Laguna grand tour 2000 €  999.-
Mercedes Benz C200 cdi aut. 2003 €  4450,-

MPV
Renault Megane Scenic 1999 €  1499.-

Bedrijfswagen:
Citroën Berlingo 1.6 HDI ex btw 2006 €  3000,-
Renault Megane break 1.9DCi ex btw
  2003 € 1450,  

Bijtelling vriendelijk
Citroën 2cv6 Charleston rood/zwart 1981 €  9800,-
Mercedes Benz 230TE 1982 €  4950,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
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Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
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Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
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Een greep uit onze voorraad!

Kleine beurt: vanaf €105,-*

*Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

Garage van der Pas 

van der Pas 
Garage 

Broekkant 1 - 5476 KS  Vorstenbosch
T (0413) 350773 - I www.garagevanderpas.nl

APK All-in
€19,95*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

Ervaar het verschil!

TOE AAN NIEUWE 
ZOMERBANDEN?

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

BANDEN
ACCU’S

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

•	 Opslag	van
	 winterbanden

•	 Voor	caravan	
onderhoud	en	

	 kleine	reparaties
	 kunt	u	ook	bij	ons	

terecht

•	 Gespecialiseerd	in	
uitlijnen

•	 SportvelgenaUto’S eN 
aaNtaLLeN

Wist je dat:
• Een auto gemiddeld 93.000 

cm aan bedrading heeft?
• Wist je dat Ferrari 14 auto’s 

per dag produceert?
• De eerste bekeuring stamt 

uit 1902?

aUto’S eN 
reCYCLING

Wist je dat:
• Auto’s meer worden 

gerecycled dan flessen, 
plastic en papier?

• Ieder jaar ongeveer 
250.000 auto’s worden 
gedemonteerd?
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Gratis parkeren!

meivakantie? 

filmpje pakken!

p

voor het complete filmprogramma,  

online reserveringen en tijden: 

www.industrybioscoop.nl

of bel 0413 - 82 09 90

industry service bioscoop veghel ncb-laan 52a

avengers: age of ultron 3d: 
18:45 22:00

bears: 

16:00

bloed, Zweet & tranen: 
19:00 21:45

divergent series: insurgent 3d: 
18:45

fast & furious 7: 

19:00 22:00

Home 3d: 

16:00

kidnep: 

16:00

michiel de ruyter: 

21:30

shaun Het schaap: de film: 
16:00 

ZaterdaG 25 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:30 18:45 22:00

bears: 

15:45

bloed, Zweet & tranen: 
19:00 21:45

divergent series: insurgent 3d: 
18:45

fast & furious 7: 

19:00 22:00

focus: 

21:30

Home 3d: 

13:15

kidnep: 

13:15 15:45

paddington nl: 

13:30

shaun Het schaap: de film: 
13:30 15:30

ZondaG 26 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:30 19:30

bears: 

13:30

bloed, Zweet & tranen: 
19:45

de boskampi’s: 

15:30

fast & furious 7: 

19:30

focus: 

19:45

Home 3d: 

13:15 15:45

kidnep: 

13:15 15:45

shaun Het schaap: de film: 
13:30

maandaG 27 april 2015 - Gesloten!

dinsdaG 28 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:45 19:45

bears: 

14:00 16:15

bloed, Zweet & tranen: 
20:00

de boskampi’s: 

16:15

de ontsnapping: 

20:00

fast & furious 7: 

19:45

Home 3d: 

11:00 13:30

kidnep: 

11:15 13:30 15:30

paddington nl: 

11:00

shaun Het schaap: de film: 
11:15 14:00

woensdaG 29 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:45 19:45

bears: 

14:00 16:15

bloed, Zweet & tranen: 
20:00

de boskampi’s: 

16:15

de ontsnapping: 

20:00

fast & furious 7: 

19:45

Home 3d: 

11:00 13:30 15:30

kidnep: 

11:15 13:30

paddington nl: 

11:00

shaun Het schaap: de film: 
11:15 14:00

donderdaG 30 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:45 19:45

bears: 

14:00 16:15

bloed, Zweet & tranen: 
20:00

de boskampi’s: 

16:15

de ontsnapping: 

20:00

fast & furious 7: 

19:45

Home 3d: 

11:00 13:30 15:30

kidnep: 

11:15 13:30

paddington nl: 

11:00

shaun Het schaap: de film: 
11:15 14:00

vrijdaG 24 april 2015

vanaf 28 april t/m
 10 mei 

vroeGe voGels 

kortinG!
alle films voor 12.00u: 

€5,50*

ex. 3D en lange films toeslagen
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Onze eerste 
verse hOllandse asperges

& aardbeien
zijn er weer

Geschild en ongeschild verkrijgbaar.
Zie ook www.geschildeasperge.nl

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

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

eerste prijs voor multi-percussion kwartet 
Viertal van Koninklijke Fanfare wint Bernhezer solistenconcours 2015

Dertien optredens, door muzikan-
ten van Fanfare Aurora, Harmonie 
St. Servaes, Fanfare St. Lambertus, 
Muziekvereniging De Notenkra-
kers en Koninklijke Fanfare St. Wil-
librord, zorgden voor een bijzon-
dere muzikale sfeer. De spanning 
spatte bij veel deelnemers van het 
gezicht en het grote aantal bezoe-
kers kon de prestaties daarom des 
te meer waarderen.

Terwijl de muzikanten vol vuur en 
passie de plankenkoorts te lijf gin-
gen, luisterden publiek en jury met 
gespitste oren naar de optredens. 
Het publiek kon ongedwongen ge-
nieten, maar de juryleden hadden 
de opdracht om niet alleen te ge-
nieten, maar ook te oordelen. 

Er waren geen verliezers tijdens het 
concours, alle deelnemers kregen 
na afloop uit handen van wethou-
der Peter van Boekel een bijzonder 
aandenken. Maar er werd door 
de jury ook gekeken en geluisterd 
naar de optredens om een muzi-
kant of groepje muzikanten aan te 
wijzen die boven de andere deel-
nemers uitstak(en).

Na ampel beraad kwam het bevrij-
dende oordeel en werd de winnaar 
bekend.
Het multi-percussion kwartet van 
de Koninklijke Fanfare, Bram van 
den Berg, Tjeu Dortmans, Diego 
van Driel en Willem van Empel, 
werd als winnaar aangewezen. 

Vol trots ontvingen zij uit handen 
van de wethouder de eerste prijs. 
En vol vertrouwen gaan zij op weg 

naar de Brabantse kampioenschap-
pen begin mei en de Nederlandse 
kampioenschappen eind juni.

HEESWIJK-DINTHER - In de aula van gymnasium Bernrode in Heeswijk vond zondag 18 april het derde 
Bernhezer solistenconcours plaats. Dit concours, een initiatief van de gezamenlijke muziekverenigingen in 
Bernheze, werd dit jaar georganiseerd door de Koninklijke Fanfare St. Willibrord.

V.l.n.r.: Bram, Willem, Tjeu en Diégo

the Common Linnets naar de kersouwe

The Common Linnets is momen-
teel één van de meest succes-
volle bands in Nederland en ook 
daarbuiten. The Common Linnets 
maakte onder de muziekliefheb-
bers grote indruk op het Eurovisie 
Songfestival met ‘Calm after the 
Storm’. Na dit succes toerde de 

band door Europa en toonde dat 
ze veel meer in haar mars heeft 
dan het songfestivalnummer. 
Zo kreeg de band onlangs de 2015 
European Border Breakers Award 
(EBBA). Dat is een prijs voor de 
beste Europese rock- en popmu-
zikanten die over de grens suc-

cesvol zijn met hun muziek. Direct 
na deze award won The Common 
Linnets bovendien de Popprijs en 
een Edison voor het beste album. 
Het album, dat in mei vorig jaar 
werd uitgebracht, groeide uit tot 
het best verkochte album in Ne-
derland (driemaal platina) en kreeg 
ook in Duitsland en Oostenrijk een 
respectievelijk gouden en platina 
status. 

The Common Linnets bestaat - 
naast Ilse DeLange - uit de Ame-
rikaanse singer/songwriters Jake 
Etheridge, Matthew Crosby en 
Rob Crosby en de Nederlandse JB 
Meijers, singer/songwriter en co-
producer van het debuutalbum.

Live beleven
Als succesvol singer/songwriter is 
Ilse DeLange met The Common 
Linnets een andere weg ingesla-
gen. Samen zingen en samen mu-
siceren met haar 8-koppige band, 
ze geniet er volop van. Zoals Ilse 
zelf zegt: “Deze samenstelling van 
extreem muzikale vocalisten moet 
je live beleven.”
Kaarten voor het concert op 28 
juni zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl, bij VVV Hees-
wijk en Uitpunt Veghel. 
Entree € 35,- (excl. servicetoeslag).

HEESWIJK-DINTHER - The Common Linnets, de topband rondom lead-
zangeres Ilse DeLange, komt naar De Kersouwe in Heeswijk Dinther. De 
Kersouwe biedt daarmee haar bezoekers een extra concert in het toch 
al mooie programma van deze zomer. Het concert van The Common 
Linnets in het natuurtheater is op zondagmiddag 28 juni om 16.00 uur.

Gerard Ekdom is onder andere be-
kend als radio-icoon van 3FM. Hij 
deelt zijn passie voor muziek met 
de muzikanten van Tilt. 
Er zullen op 4 juli verschillende 
gastoptredens van enkele ‘Vrien-
den van Tilt’ zijn. Binnenkort vol-
gen meer namen.
Kaarten voor dit concert met after-
party zijn te koop op 
www.kersouwe.nl, bij VVV 
Bernheze en Uitpunt Veghel. 

Zaterdag 4 juli, 21.00 uur. 
Entree € 10,-.

Gerard ekdom eerste gastartiest 
jubileumconcert tilt 

HEESWIJK-DINTHER - Tilt viert op zaterdag 4 juli haar 35-jarig jubileum 
met een spetterend concert in natuurtheater de Kersouwe in Heeswijk-
Dinther. De eerste gastartiest voor deze Tilt jubileumshow is 3FM DJ 
Gerard Ekdom. Hij sluit het concert af met een afterparty.

MUzIkaaLBERNHEZE

Multidisciplinair Instituut voor:
  Psychologisch onderzoek
  Psychologische behandeling (GBGGZ)
  Behandeling vergoede dyslexie
  Remedial Teaching
  Huiswerk- en studiebegeleiding
  Dramatherapie

Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228  heesch@opdidakt.nl
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Kaassoufflé of 
ham/kaassoufflé
4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Kip- of varkenssaté 
met of zonder stokjes
zakje à 140 gr.
Diepvriesspecialist
Normaal 1.99

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

www.adcommunicatie.nl

Mini piadina 
kip of kaas
8 stuks
Galileo
Normaal 2.99

Kipburgers 
krokant
4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.89

Broodje frikandel
8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 6.99

Belgische 
frieten
zak à 2 kg.
Lutosa
Normaal 3.49

Cornet 
vanille of aarbeien
8 stuks
IJsboerke
Normaal 3.49

Bami- en
nasi hapjes
18 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.50

Pangasiusfilet
zak à 1 kg.
Epic
Normaal 4.99

2.29

4.492.69

7.99

1.49

2.491.99

1.99

Gratis tegen 
inlevering van 
10 spaarpunten

Spaar-
kaartNieuw

Vietnamese 
loempia’s
20 stuks
Asian Finger Food
Normaal 11.95

3.49

Diepvriesspecialist

49

vanille of aarbeien

Diepvriesspecialist

99

0.40
per stuk

heemschuur in heesch 
zondag geopend

HEESCH - De Heemschuur in Heesch opent zondag 26 
april weer haar deuren voor het publiek van 13.00 tot 
17.00 uur. 

De Heemschuur is het verenigingsgebouw van 
Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ in Heesch. Het gebouw 
herbergt een museum, een multifunctionele ruimte, 
waar wisselexposities worden georganiseerd en waar 
groepsontvangsten, vergaderingen, lezingen en presen-
taties plaatsvinden, een lees- en studiezaal met biblio-
theek en archief en een bestuurskamer. Het museum, 
de multifunctionele ruimte en de lees- en studiezaal zijn 
vernoemd naar mensen, die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de geschiedschrijving van en over Heesch: 
Lee Ceelen, Albert van den Berg en Piet Hendriks.

Op de eerste verdieping is het museum, met een col-
lectie landbouwwerktuigen, ambachtelijke gebruiks-
voorwerpen, zoals van een rietdekker, een imker en een 
schoenmaker, een schooltje, een winkeltje en spullen van 
de dorpsdokter.
Op de begane grond is een poffer- en mutsencollectie 
te bewonderen, er zijn archeologische vondsten en in 
de lees- en studiezaal kunnen bezoekers gebruik maken 
van de bibliotheek en de zeer uitgebreide fotocollectie 
raadplegen. Uiteraard zijn ook de uitgaven van de heem-
kundekring te koop. Rond de Heemschuur kan de tuin 
bekeken worden met onder meer een originele manege 
of rosmolen. De mogelijkheid bestaat een kopje koffie of 
thee te nuttigen. 

Het adres van de Heemschuur is: Schoonstraat 35 in 
Heesch.
Buiten de vaste openingstijden zijn tegen betaling 
groepsbezoeken mogelijk. Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl tel.: 06-10463762 
e-mail: secretariaat@de-elf-rotten.nl 

Windkracht 6 is de naam van een 
gezamenlijk muziekproject van 
Harmonie Sint Servaes en Konink-
lijke Fanfare St. Willibrord. Tijdens 
dit project worden de kinderen in 
groep 5, afkomstig van de basis-
scholen Sint Albertus uit Loosbroek, 
De Bolderik uit Heeswijk, het Pa-
let uit Dinther en ’t Mozaïek uit 
Heeswijk, gedurende vier lessen mu-
zikaal wegwijs gemaakt in het har-

monie- en fanfareleven. Kinderen 
krijgen algemene uitleg over muziek 
maken en muziek spelen bij een har-
monie of fanfare. Daarnaast krijgen 
ze ook drie praktische muzieklessen, 
waarbij respectievelijk koperblaasin-
strumenten, houten blaasinstrumen-
ten en slagwerk de revue passeren. 
Niet alleen gaat het daarbij om uit-
leggen en voordoen, maar vooral 
om zelf ervaren en zelf bespelen.

Slotmanifestatie
Tijdens de slotmanifestatie op 16 
april komen meneer en mevrouw 
Van Fanfare in ‘alle harmonie’ de 
ouders uitleggen wat de kinderen 
gedaan en geleerd hebben. De 
kinderen op hun beurt laten dat 
dan ook vol trots horen.

Zowel in zang als met het daad-
werkelijk bespelen van de verschil-
lende instrumenten werd hoorbaar 
gemaakt hoe muziekinstrumenten, 
de sfeer kunnen opvrolijken. Om 
de enthousiast gemaakte kinderen 
extra te stimuleren, bieden de mu-
ziekverenigingen gratis proeflessen 
aan op een door de kinderen zelf 
te bepalen instrument. 

De harmonie en de Koninklijke 
kunnen weer terugzien op een 
geslaagde Windkracht 6 manifes-
tatie.

Geslaagde slotmanifestatie windkracht 6
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In de aula van gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther zaten don-
derdagavond 16 april zenuwachtige ouders van 140 basisschoolkinderen uit groep 5. De ouders waren zo 
zenuwachtig, omdat de kinderen misschien wel voor het eerst van hun leven op een echt podium stonden en 
muziek gingen maken. Die muziek is het resultaat van Windkracht 6.

Vrijwilligerspunt Bernheze

Het Rigom is op zoek naar 

enkele enthousiaste mensen 
die het leuk vinden om een uurtje in de week 

bezig te zijn voor en met ouderen: 
een boodschap doen, een wandeling maken of 

een keer mee te gaan naar het ziekenhuis.

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

365 DAGEN PER JAAR • GEEN AFWAS • GRATIS THUISBEZORGD • VERSE PRODUCTEN • ALLES GEKOELD GELEVERD

Bestel makkelijk en snel op www.BBQenzo.nl

Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen en 
het assortiment van BBQenzo meldt u zich dan aan 
voor onze nieuwsbrief via www.BBQenzo.nl

‘t Is weer tijd voor BBQ!

Wat is er nou lekkerder dan aan het eind van een zonnige dag de 
barbecue aansteken? Een goed glas wijn of een biertje erbij en tot 
in de late uurtjes bijpraten met vrienden of familie. Natuurlijk onder 
het genot van een goed stuk gegrild vlees of een mooi visje.

DE VOORDELEN
ZORGELOOS GENIETEN • GRATIS THUISBEZORGD • GEEN AFWAS • IN KOELBOXEN 
GELEVERD • ALL-IN PRIJZEN • VANAF 4 PERSONEN TE BESTELLEN • VELE EXTRA’S 
MOGELIJK • 365 DAGEN PER JAAR • UITSLUITEND VERSE PRODUCTEN

IEDERE BESTELLING IS INCLUSIEF
serviesgoed, barbecue/gourmet/pizzarette + toebehoren, salades, sauzen en 
stokbrood met kruidenboter.

BARBECUE  GOURMET  TAPAS  PIZZARETTE

Geniet van ons nieuwe 
zomerassortiment

Vind de lekkerste gerechten 
voor elk moment

BARBECUE GROEP VLEES 

5 stuks p.p. (vanaf 25 personen)

Kipsaté
BBQ-worst
Varkenshaasspies 
Runderhamburger
Speklap
Varkensfilet
Kipfilet

€ 12,50
per persoon

Geniet van ons nieuwe 

Voor 
zowel 

particulieren 
als 

bedrijven
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 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 2 mei 2015

  DESIGN

 RADIATOR

- DIVERSE AFMETINGEN

- IN WIT OF ANTRACIET

- PRIJS VANAF

  
 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

89,00

109,00

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT
- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET
- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

229,00

Het winnende team WVOZ Foto: René Kuijs

wVoz wint wederom hadee kwis
HEESWIJK-DINTHER - WVOZ is de 
winnaar geworden van de tweede 
HaDee kwis in Heeswijk-Dinther. 

In een bomvolle Toren kreeg het 
team zaterdag tijdens de uitsla-
genavond de eerste prijs uitge-
reikt. WVOZ (Wij Voetballen Op 
Zaterdag) prolongeerde met exact 
1200 punten de titel. De tweede 
plaats was voor nieuwkomer De 
Schuurhackers en derde werd het 
Kwisclubke Dinther.  De Geheime 
Opdracht – het maken van een 
foto met personages uit de film 
Flodder – werd gewonnen door 
De Schuurhackers. De HaDee kwis 
werd op vrijdag 27 maart voor de 
tweede keer gehouden. Er deden 
115 teams mee.

De winnende flodderfoto van team De Schuurhackers

ad raakt niet in vergetelheid
Ad, de zanger en liedjesschrijver uit 
Nistelrode, zong jarenlang in het 
Brabants over Brabant. Hij stierf in 
1995 op 48-jarige leeftijd. Mees-

ter Dries van Agt was een groot 
fan en duidelijk onder de indruk, 
hij stak dat niet onder stoelen of 
banken. In zijn speech zei hij ge-

emotioneerd: “Ik ben blij zoveel 
‘goei volk’ te zien.  Ad raakt duide-
lijk niet in vergetelheid.” Dit werd 
deze middag onderstreept met een 
prachtige expositie in CC Nesterlé.

Mr. Dries Van Agt en Ine De Laat 
knipten het lint door en openden 
hiermee de expositie; terwijl de 
‘Klènkeinder’ toekeken. De muzi-
kale ondersteuning werd gedaan 
door het gelegenheidstrio Jurgen 
v.d. Heijden, René Poll en Theo 
Meijer. Menig liedje van Ad de 
Laat -  gezongen door Jurgen – 
kwam enorm dichtbij het warme 
stemgeluid dat we van Ad de Laat 
kennen.

De expositie zal tot en met 6 juni 
2015 te bezichtigen zijn. Een ge-
zellig – al uitverkocht – avondvul-
lend programma met Brabantse 

NISTELRODE –  De moeder van Ad De Laat, 95 jaar, genoot van de 
mooie hommage aan haar zoon Ad. De opening van de expositie van 
‘Ès ge dè mar onthoudt’ werd druk bezocht en een bijeenkomst vol 
herinneringen. 

Ine de Laat en mr. van Agt bekijken de tentoonstelling  Foto’s: Marcel van der SteenDe moeder van Ad (95 jaar) bekijkt het accordeon van Ad en lokale artiesten, op 6 juni, zal 
de expositie afsluiten. Veel com-
plimenten voor het comité, ver-
antwoordelijk voor deze expositie; 
Arnold Kuipers, René Poll, Ria van 
Zeeland en Theo Langenhuizen. 
Zij kregen veel steun en bijval van 
velen die Ad een warm hart toe-
dragen. Zoals troubadour Cor 
Swanenberg, familie De Laat en 
onder andere een bijdrage door 
Stichting Charity Cup Nistelrode.

De tentoonstelling over het mu-
zikale leven van Ad is zeker een 
aanrader; van 19 april tot en met 
6 juni.

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER
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Gwen gaat voor titel europees kampioen  

Gwen zit op basisschool De Beek-
graaf bij juffrouw Mendy en mees-
ter Glenn in groep 8 en danst garde 
solo en bij de groepen show mo-
dern Spirit en garde Miracle. Met 
alle drie dansen werden ze Neder-
land kampioen, wat niet zo van-

zelfsprekend is als het lijkt. Gwen 
en haar leeftijdsgenoten hebben er 
hard voor getraind. ‘Talent bepaalt 
wat je kan en inzet bepaalt wat je 
gaat bereiken’, is hier wel heel toe-
passelijk. 

Geen taart
Dat Gwen het niet voor niets 
krijgt, wordt duidelijk als ik haar 
vraag naar dit eerste EK. Gwen: 
“Drie jaar geleden deed ik voor 
de eerste keer mee, toen ik in-
eens heel erg ziek werd.” Esther, 

de moeder van Gwen, denkt niet 
graag terug aan die tijd: “Tijdens 
deze dansdag werd Gwen steeds 
zieker en we dachten dat het aan 
de zenuwen lag. Toch het podium 
op en ze danste haar dans, daarna 
was het helemaal klaar. Ze bleef 
ziek en spugen en na veel onder-
zoeken bleek dat ze een heftige 

lactose-intolerantie had.” Tijdens 
zulke intensieve dansdagen, als 
een toernooi of kampioenschap, 
waren vooral de lactose-houdende 
drankjes de boosdoeners. Intussen 
zijn moeder en broer Vin ook po-
sitief getest en eet het hele gezin 
lactosevrij. 

Waar je naar kijkt ga je naar toe
Na het winnen van de titel geen 
taart voor Gwen, iedereen met een 
intolerantie weet dat het niet altijd 
zo simpel is. Gwen’s reactie: “Eerst 
vond ik het wel heel erg, maar in-
tussen eet ik echt niet iets waar ik 
weer zo ziek van zal worden als 
toen. Ik wil gewoon kunnen dan-
sen.”
Haar doel is duidelijk en ze vraagt 
dan ook of ik dat niet wil vergeten 
te melden: “Mijn grote voorbeel-
den zijn Moniek van Heumen en 

Kimberly Xhofleer, beide ooit Eu-
ropees kampioen. Dat zou ik ook 
graag willen bereiken.” 

Het weekend van 1-2-3 mei gaat 
DV Dancing Kids; met leden, be-
stuur en menig fan, naar Duitsland 
om Bernheze op de kaart te zetten. 
April volgend jaar wordt het  EK 
2016 georganiseerd door Stichting 
Danssport Nistelrode.

GweN: ‘Mijn grote voorbeelden zijn Moniek en Kimberley, beiden Europees Kampioenen!’

NISTELRODE - De Nederlands kampioene danst zeven uur in de week tijdens haar training bij DV Dancing 
Kids, daarnaast is haar hobby… dansen. De elfjarige Gwen Opstal heeft haar doelen gesteld, vrijdag 1 mei 
is het zover dat ze op het grote podium in Hanau zal staan en haar dans zal laten zien aan de jury. Vol ver-
trouwen. Al kan ze zich als de dag van gisteren het EK van drie jaar geleden herinneren, een van de ergste 
dagen in haar leven.

Gwen Opstal

Maaspoort Sports en Events
Marathonloop 1

5235 AA  ‘s Hertogenbosch

+31 (73) 64 94 222

www.msedb.nl

Stichting Danssport Nistelrode
Blauwesteenweg 34

5388 BZ  Nistelrode

+31 (412) 61 20 01

info@eurodance2016.nl

www.eurodance2016.nl 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP
IN GARDE EN SHOWDANSSPORT

‘Sportieve 
ontmoeting 
met 
internationale 
inzet…' Bernheze sportief

RVL
R e i n i g i n g

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging
en dakpanreiniging/coating
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging d.m.v. osmosewater

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u
langs om een offerte te maken en
een eventueel proefstuk!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd 

in gevelrenovatie, gevelreiniging 

en dakpanreiniging/coating

Voor gevelreiniging maken wij gebruik 

van sandwassing/stoomreiniging 

en telescoopreiniging dmv osmosewater

 

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u 

langs om een offerte te maken en 

een eventueel proefstuk!!!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440

Bij inlevering van 
deze advertentie 
een leuk 
presentje 
cadeau!

Voorjaarsaanbieding

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Korting 
van 10%

bij besteding vanaf 
€ 50,- aan tuinplanten

het Mozaïek sportkampioen van hdLV

Vijf basisscholen uit Heeswijk, Din-
ther, Loosbroek en Vorstenbosch 
deden aan het toernooi mee. 

De leerlingen uit de groepen vijf 
tot en met acht speelden een on-
derlinge competitie handbal, korf-
bal, voetbal en slagbal en deden 
mee aan een achttal individuele 
sportonderdelen zoals speerwer-
pen, kogelstoten, duurloop en 

verspringen. De sportiviteitsbeker 
werd in de wacht gesleept door de 
Loosbroekse St. Albertusschool.

Terwijl de sporters ’s morgens nog 
geplaagd werden door een kille 
wind, voerde ’s middags de zon de 
boventoon. Vooral dankzij de en-
thousiaste en sportieve deelname 
van honderden kinderen, de hulp 
van heel veel ouders, een prima or-

ganisatie en ook veel publiek, werd 
de sportdag wederom een zeer ge-
slaagd evenement.

Uitslag:
1. BS Het Mozaïek Heeswijk
2. BS ’t Palet Dinther
3. BS Op Weg Vorstenbosch
4. BS De Bolderik Heeswijk
5. BS St. Albertus Loosbroek.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH – Basisschool Het Mozaïek uit Heeswijk mag een jaar 
lang de titel ‘Sportkampioen van HDLV’ dragen. Het Mozaïek won op vrijdag 17 april immers de jaarlijkse 
scholensportdag op de zonovergoten sportvelden van Avesteyn in Dinther en daarom mochten de dolblije 
Mozaïek-leerlingen de ‘Cup met de grote oren’ in ontvangst nemen. 

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

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

geen TaarT of soesJes 
voor de nederlands 
kampioene garde solo!

Foto: Marcel van der Steen
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balletstudio Van der Stappen doet het opnieuw
Cluedo: vol vaart en met enthousiasme gedanst

Het was alweer de vijftiende grote 
productie die door Van der Stap-
pen en haar team van zeven cho-
reografen werd neergezet en na de 
vorige edities waren de verwach-
tingen hoog gespannen. Ze kwa-
men allemaal uit.

Schitteren 
Wat de voorstelling Cluedo typeer-
de, was het grote enthousiasme 
waarmee de dansers en danseressen 
het verhaal brachten. Want zowel 
de beginners als de gevorderden, 
alsook de talenten en de danslief-
hebbers stonden op hun eigen ma-
nier te schitteren op het podium. 

Na elke dans reageerde het publiek 
met een gemeend applaus. Natuur-
lijk klonken de ‘oohs en aahs’ bij de 
allerkleinsten die als guppies, ted-
dyberen en engeltjes vertederden. 
Maar de positieve fluitjes ontbraken 
zeker ook niet bij de oudere groe-
pen. Hier voorbeelden noemen, zou 
de andere groepen echt tekort doen. 

Doordacht
Doordat de muzieksoorten elkaar 
afwisselden, zat er vaart in de 
voorstelling. Van klassiek naar hip-
hop en van jazz naar streetdance. 
Voor ieder wat wils dus. Bovendien 
duurde een dans niet te lang en 
bleef deze boeien door de door-
dachte choreografie. 
Prachtig bijvoorbeeld was de 
Droom op de sfeervolle muziek 
‘Ludovici Einaudi‘ die overging 
in een nachtmerrie op de muziek 
‘Two steps from Hell’. Of ‘het 

poetsteam’ dat de rommel opruim-
de van ‘Foodfight’. 

Details
Verder werd Cluedo getekend 
door de mooie kostuums, wisse-
lende decors en een professionele 
lichtshow. Het was opnieuw dui-
delijk: over deze voorstelling was 
nagedacht tot in de kleine details. 
Zelfs wisseling van enkele casts (en 
soms eveneens van muziek) op za-
terdag deed geen afbreuk aan de 
eenheid van de show.

HEESCH - Een prachtig landhuis. Een ijzige gil…en dan…mevrouw Blauw is verdwenen. Waar o waar is ze en 
wie is het kwade genius achter de verdwijning? Oftewel Cluedo, gedanst door balletschool Hanneke van der 
Stappen. Van donderdag 16 tot en met zondag 19 april dansten alle leerlingen met overtuiging voor steeds 
een volle zaal in De Pas in Heesch. 

zestiende doS beachhandbaltoernooi 

HEESCH - In navolging op vele 
succesvolle jaren, organiseert 
Handbalvereniging DOS’80 dit 
jaar voor de zestiende keer een 
beachtoernooi in Heesch. De edi-
tie van 2015 is op 12, 13 en 14 
juni. 

Ook dit jaar kunnen teams van 
handbalverenigingen kwalificatie-
punten vergaren voor deelname 
aan het NK beachhandbal. Het 
Heesche toernooi wordt gespeeld 
op De Misse, dat met 440 kub 
zand elk jaar in juni wordt ge-
transformeerd tot een ministrand 

met vijf grote handbalvelden. Op 
die velden zullen in drie dagen tijd 
tenminste 120 teams tegen elkaar 
strijden.

Vrijdagavond is gereserveerd voor 
bedrijven. Teams kunnen zich on-
derling meten op het Heesche 
zand. De inschrijving is al be-
gonnen. Ook houdt hockeyclub 
MHC-Heesch op vrijdagavond een 
beachhockey toernooi.

Zaterdag overdag spelen de jeugd-
teams en zaterdagavond zijn de re-
creanten aan de beurt. Dus vrien-

denclubs, verzin een leuke naam 
en geef je op. Zondag is de beurt 
aan de A-jeugd en seniorenteams. 
Zowel op vrijdag- als zaterdag-
avond is er volop gelegenheid om 
wat te drinken in De Pas. Op deze 
avonden zal ook een loterij worden 
gehouden.

Inschrijven
De inschrijvingen zijn al begonnen 
en lopen tot 1 juni. Voor meer in-
formatie of om in te schrijven zie 
onze site 
www.dos80.nl/beachhandbal.

1 5 0 0 M 2 G O R D I J N E N , Z O N W E R I N G , TA P I J T, H A R D E  V L O E R E N
I J S S E L S T R A AT  4  O S S  VA N H A A R E N W O N I N G I N R I C H T I N G . N L

aan huis

GRATIS 
WOONADVIES

Schoolstraat 15 - 5473 GD - Heeswijk-Dinther - 0413-291187
www.dintherseethuis.nl - info@dinthers-eethuis.nl
Ingang & parkeren aan de Edmund van Dintherstraat

* Nu voor maar € 21,50

* Keuze uit meer dan 40 kleine gerechtjes

* Ook aspergegerechten

Kan nie kiezen menu

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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tornado kanjers kampioen!

Meisjes C
De wedstrijd tegen Spirit MC1 uit 
Rosmalen was beslissend en ze 
gingen dan ook flitsend van start. 
Er waren lange rally’s die meestal 
gewonnen werden door Tornado. 
Het hele team was alert, waardoor 
de winst in deze set voor Tornado 
was (25-18). De tweede set was 
snel voorbij (25-12). Tornado ser-
veerde goed en maakte weinig 
fouten.
De derde en vierde set waren 
spannender. Er werden aan beide 
kanten fouten gemaakt en niet 
meer zoveel aangevallen. Gelukkig 
was de felheid en inzet bij Tornado 
erg hoog, waardoor ze beide sets 

verdiend wonnen (25-15, 25-14). 
Het kampioenschap was een feit!

Meisjes B
Meisjes B begonnen de wedstrijd 
tegen Sarto MB3 uit Tilburg vrij ge-
spannen. Gelukkig wisten ze deze 
spanning vrij snel om te zetten in 
goed spel. Er werden veel ballen ge-
haald en goed aangevallen. Zo werd 
de eerste set overtuigend gewonnen 
met 25-13. 
De meiden kregen nu meer vertrou-
wen en zo werd dit goede spel - met 

wat slordigheidjes -, in de tweede 
en derde set voortgezet: 25-18, 25-
17. Daarmee was het KAMPIOEN-
SCHAP al een feit! In deze euforie 
bleek de vierde set een peulenschil-
letje: 25-9. 
Daarna barstte het feestgedruis 
los en werden de meiden C en B 
door de vele toeschouwers uit-
gebreid gehuldigd met bloemen. 
Ook kregen beide teams een 
kampioensshirt aangeboden van 
de club. Proficiat, jullie zijn echte 
Tornado Kanjers!

Bernheze sportief

Na zes succesvolle edities weten de 
organisatoren inmiddels perfect wel-
ke ingrediënten nodig zijn om ook 
deze zevende editie weer tot een 
succes te maken. 
Die groep organisatoren is overigens 
uitgebreid: zeven actieve leden van 
VV Heeswijk maken deel uit van de 
organisatie. Het concept voor dit 
jaar: een dag lang strijdende teams, 
een DJ die de gehele dag zal draaien 
en een zanger. Die laatste zal menig-
een uitnodigen de stembanden te 
gaan testen.

Meld je aan! 
Teams kunnen zich nog aanmel-
den. Dit kan door te mailen naar: 
vvheeswijk@gmail.com. 

Ook is er dit jaar ruimte voor een 
vrouwenpoule, waarvoor belang-
stellenden zich kunnen aanmelden. 

Lees alles over dit evenement, 
spelregels en inschrijven op 
www.vvheeswijk.nl of op de 
Facebookpagina: 7x7 toernooi VV 
Heeswijk.

Jubileumeditie 7x7 toernooi 
VV heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - VV Heeswijk houdt op zaterdag 30 mei weer 
het 7x7 toernooi. Omdat dit voetbalevenement voor de zevende keer 
plaatsvindt, pakken de organisatoren extra groot uit. Teams kunnen 
zich nog aanmelden. 

V.l.n.r.: Christian Voets, Benno Smits, Geert Pittens, Tianka van den Akker, 
Kim Dijkhoff en Ronny Smits (André Langenhuijsen ontbreekt).

Fitness | Spinning | Zumba | Do-In Yoga | Les Mills | Xco  
Senioren Fit | Pilates | FunXtion | MEER dan alleen sport! 

Veel kilo’s verliezen en  
je inzet terug verdienen?!
SCHRIJF JE DAN NU IN VOOR 
DE BODY SUPPORT AFSLANK BATTLE!

-  Start begin mei 2015
-  10 weken onder begeleiding van onze voedingscoach
-  10 weekmenu’s (Body Support)
-  Afvallen in groepsverband

Sport & Healthclub Meer Sports
‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  (0412) 40 44 74

Interesse en wil je meer informatie? 
Check www.meersports.nl of  bel (0412) 40 44 74           Check www.meersports.nl of  bel (0412) 40 44 74 Check www.meersports.nl of  bel (0412) 40 44 74          

Vrouwen strijden tot laatste snik
NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses Irene strijden er hard voor 
om nacompetitievoetbal - en de-
gradatie - te voorkomen. Zondag-
middag hield de ploeg een punt 
over aan het duel met Woezik. 

Tegen Woezik, dat al een periode-
titel heeft, maar toch nog niet he-
lemaal veilig was, streed de ploeg 
tot de laatste snik. Na een 0-1 rust-
stand, wist het elftal uiteindelijk 1-1 
te maken via Jody van Kessel. 
Prinses Irene had meer verdiend. 
Dat die zege er niet kwam, was de 
‘schuld’ van maar één vrouw, de 
doelvrouw van de Woezikse forma-
tie. Zij hield de meest onmogelijke 
ballen uit de goal. Aan de ander 
kant was het Nadia van Mourik, die 
niet veel te doen kreeg, maar wel 
een paar cruciale ingrepen had en 
zo het elftal van Couvreur steeds in 
de wedstrijd hield. 

Boven v.l.n.r.: Anne, Emma, Sanne, Inge, Jelke (MC), Marieke, Inge, Karlijn, 
Esmee, Demi en Sofi e (MB). Onder v.l.n.r.: Daniëlle, Mirthe, Elze, Frederike, 
Nine (MC), Danique, Lyndi en Willemijn (MB)

volleybal

NISTELRODE - Op zaterdag 19 april heeft de jeugd van volleybalclub Tornado geschiedenis geschreven. 
Tijdens de laatste competitieronde zijn namelijk zowel het Meisjes C- als het Meisjes B-team kampioen 
geworden in hun klasse. Het was wel nog een hele spannende middag in sporthal De Overbeek. Vooraf was 
de druk groot: Meisjes C moest met 4-0 winnen, Meisjes B had aan 3-1 winst genoeg.

Sanne van dijke europees 
beste junior judoka aller tijden
RUSLAND/HEESWIJK-DINTHER  - Op zondag 19 april 2015 heeft Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther voor 
het derde achtereenvolgende jaar de titel gewonnen bij de European Cup voor junioren te Sint Petersburg, 
Rusland.

Met deze overwinning vestigde ze tevens het record van 
het hoogst aantal European Cup overwinningen en is daar-
mee de best presterende Europese judoka tot op heden. 
Een prestatie van ongekende klasse en hiermee bewijst 
Sanne wederom tot de wereldtop te behoren.
Om dit toernooi op haar naam te kunnen schrijven ver-
sloeg de als eerste geplaatste judoka van Judoclub Berli-
cum met voortijdige en overtuigende overwinningen Ta-
tiana Khimko (RUS), Aelita Chsherbakova (KAZ) en in de 
halve finale de Japanse Utana Sugiyama.
In de finale trof Sanne, Aleksandra Samardzic uit Bosnië 
Herzegovina, een bekende en grote rivale.
Het werd een tactische wedstrijd waarin niet gescoord 
werd, maar doordat Samardzic 3 straffen had gekregen 
ging de overwinning naar Sanne. Voor meer informatie en 
foto’s kijk op www.judoberlicum.nl.

budo

voetbal
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Vanaf heden diverse 
GROENTENPLANTJES 

te koop 

Meerstraat 32

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

NISTELRODE - Voor de zesde keer 
in successie wordt op Hemel-
vaartsdag, donderdag 14 mei, op 
sportpark De Schellen in Nistel-
rode een zeskamp gehouden. Het 
thema is dit jaar ‘Oer-Hollands’.

Rond dit thema worden de vaak 
verrassende spellen opgebouwd. 
De inschrijving staat open voor 
sportteams, vriendengroepen, 
buurtverenigingen, familieteams, 
bedrijventeams, kortom, iedereen 
kan meedoen! 
Na afloop is er een grote barbecue, 
die jaarlijks zo’n 300 liefhebbers 

trekt, en een feestavond.
Voor meer informatie of inschrij-
ven, zie de website van Prinses 
Irene. 

Ben op tijd, want vol is echt vol.

zeskamp bij Prinses Irene

Altior liep constant achter de feiten 
aan en ging dan ook rusten met 
7-5. 
Na rust veranderde er niet veel, 
ging de wedstrijd gelijk op en kon 
Altior wederom geen vuist maken 
om de wedstrijd naar zich toe te 
trekken en was daar uiteindelijk 
het pijnlijke verlies van 12-10. 

Altior 1 – Spes 1: 16-17
DDW 2 – Altior 2: 21-12
Rooi 2 – Altior 4: 14-6
Avanti MW1 – Altior MW1: 9-5
Avanti A2 – Altior A2: 5-6

De Korfrakkers A2 – Altior A3: 5-13
Altior B1 – Prinses Irene B1: 8-3
Altior C1 – Be Quick C1: 4-2
Altior C2 – Flamingo’s C1: 3-1
Rooi C2 – Altior C3: 2-2
Altior D1 – Altior D2: 3-4
Altior E1 – Rooi E2: 16-1
Corridor E1 – Altior E2: 9-6
Korloo E1 – Altior E3: 11-1
Altior E4 – De Korfrakkers E1: 1-5
JES F1 – Altior F1: 2-10 
Altior W1 – NDZW W1: 12-3
Strafworpen: 3-3
Altior W2 – Tovido W2: 18-2
Strafworpen: 2-3

altior 1 maakt misstap
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

WILBERTOORT/HEESWIJK-DINTHER - Altior zag zondag de voorsprong 
van vijf punten slinken tot drie. Op bezoek bij Ajola/De Wilma’s, kwam 
de ploeg uit Heeswijk-Dinther niet toe aan het spelen van haar eigen 
spelletje en werd het een fysiek harde wedstrijd waarin de dames uit 
Wilbertoord erop gebrand waren om deze keer de wedstrijd te winnen. 

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

avesteyn dames 35-plus in het nieuw
HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn 
kent sinds kort een bijzonder 
nieuw team: een damesteam 35-
plus. Op vrijdag 17 april traden zij 
aan in nieuwe gesponsorde shirts.

In het bijzijn van beide sponsoren 
Emiel Deckers (Edeck Schilderwer-
ken) en Antwan Jacobs (Ideaal 
Vloeren) werden de shirts in ge-
bruik genomen. De sponsoren kre-
gen bloemen uitgereikt als dank 

voor het feit dat zij deze dames 
goed verzorgd voor de dag willen 
laten komen. Zij doen mee aan het 
door de KNVB geïntroduceerde 7 
tegen 7 voetbal. Geen pijlsnelle 
aanvallers op roze schoenen en 
verdedigers die spelen op buiten-
spel, maar gewoon lekker een pot-
je voetballen met leeftijdgenoten. 
Dat is 7x7 35+ voetbal. 

Aanvulling
Volgens de bond een welkome 
aanvulling op de bestaande (ve-
teranen) competities. Bij het regu-
liere voetbal staat elk weekend een 
wedstrijd op het programma van 
tweemaal 45 minuten. Voor veel 
spelers boven de 35 jaar is dit om 
praktische of fysieke redenen geen 

optie. Toch wil de KNVB ook deze 
voetballiefhebbers de mogelijk-
heid geven om hun favoriete sport 
te (blijven) beoefenen. Avesteyn 
hoopt dat de dames de club lang-
durig blijven vertegenwoordigen. 
Aan de tenues hoeft het niet te lig-
gen.

WIJBOSCH/LOOSBROEK - De 
strijd in de 5e klasse tussen de 
nummers 2 en 3 (WEC uit Wij-
bosch en WHV) is beslist in het 
voordeel van de nummer 2, WEC. 
Na een zeer matige wedstrijd, won 
WEC verdiend van WHV met 2-0. 

In de eerste helft leek het wel of 
beide ploegen bang waren om te 
verliezen. Er werd bijna geen risico 
genomen en het spel speelde zich 
voornamelijk af op het midden-
veld. De rust werd bereikt bij een 
0-0 stand. 
Na rust was het WEC dat de wed-
strijd in handen nam en WHV op 

eigen helft vastzette. WHV kwam 
niet meer van eigen helft en het 
was wachten op de 1-0. Die kwam 
in de 65e minuut. Een bal werd 
niet goed verwerkt en een aanval-
ler van WEC was er als de kippen 
bij om de 1-0 te scoren. WHV pro-
beerde wel om onder de druk van 
WEC uit te komen, maar dat lukte 
niet. 

Een minuut of vijf later werd de 
wedstrijd beslist middels een on-
gelukkige eigen goal van Niels van 
der Wielen. Ondanks wat wissels 
bij WHV, lukte het WHV niet echt 
om terug te komen in de wedstrijd.

whV onderuit 
in topper tegen weC

voetbal

LOOSBROEK - Korloo won dit 
weekeinde het belangrijke duel 
tegen NAS. 

Deze ploeg staat - net als het team 
uit Loosbroek - onderaan de rang-
lijst. Winnen was dus voor beide 
ploegen belangrijk om aan het 
einde van het seizoen directe de-
gradatie te voorkomen.

Korloo begon sterk en kwam 
snel op een 0-2 voorsprong. NAS 
maakte veel overtredingen, waar-
door Korloo twee strafworpen 

kreeg en deze ook benutte: 0-4. 
Daarna wisten beide ploegen nog 
twee keer te scoren, waardoor met 
de rust een 1-5 stand op het score-
bord stond. 

Na rust was het Korloo dat weder-
om het eerste doelpunt maakte, 
1-6. NAS kwam hierna wat beter 
in de wedstrijd en wist de kansen 
beter af te ronden. Korloo hield 
het hoofd koel en wist door lange 
aanvallen, mooie kansen te creë-
ren en deze ook af te ronden. De 
eindstand was 7-10.

belangrijke 
zege voor korloo 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

LesMills lessen van start
HEESCH - Zondag 26 april 
gaan eindelijk onze LesMills 
groepslessen van start!  

Maak van 9.30 tot 12.00 uur 
kennis met deze revolutio-
naire manier van fitnessen: 
doe mee met onze instruc-
teurs, haal het maximale uit je 
lichaam en maak van fitness 
een verslaving! Kom gezel-
lig samen met een vriend of 
vriendin en neem dan ook een 
kijkje in onze gloednieuwe 
healthclub. Deelname is kos-
teloos dus wacht niet langer 
en schrijf je snel in door te bel-
len, of even langs te komen, 
let wel op: VOL=VOL!

MAXIMUM Professional 
Healthclub Heesch
Graafsebaan 48
0412-486 985
MAXIMUM-Heesch.nl
facebook.com/
MAXIMUM.Heesch

avesTeyn hoopT daT 
de dames de club 
langdurig blijven 
verTegenwoordigen
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Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

bernhezer-derby eindigt 
opnieuw in heeswijks voordeel 

De gastheren begonnen goed aan 
de wedstrijd en Heeswijk kon een 
overwicht creëren. Over en weer 
waren er al enkele kleine kansjes 
geweest toen Michel van Druenen
na ruim een kwartier spelen de 
verdedigende stellingen verliet en 

langs spits Wouter van Dijke op-
dook. De diepe bal van Camiel 
van Doorn werd door de verde-
diger knap gecontroleerd en mid-
dels een perfect één-tweetje zette 
hij de Heeswijk-topscorer vrij voor 
doelman Joris Pennings. Met een 

droge schuiver zette Van Dijke de 
1-0 op het scorebord. Daarna bleef 
het thuisteam sterker, maar tot aan 
het rustsignaal werd er niet meer 
gescoord. 

Aansluitingstreffer
Direct na rust leek de wedstrijd al 
beslist te worden toen Van Dijke 
met zijn tweede goal van de mid-
dag de 2-0 aan liet tekenen. Dit-
maal was Rob Tips de aangever. 

Het thuispubliek dacht dat de drie 
punten daarmee binnen waren, 
maar na ruim een uur spelen nam 
Tim van der Heijden een afgesla-
gen vrije trap ineens op de linker-
pantoffel en zijn schot was Lu-
nenburg te machtig, waardoor de 
aansluitingstreffer een feit was. In 
de slotfase kreeg Martijn van Vught 
van dichtbij nog een schietkans 
voor de formatie uit Nistelrode,
maar opnieuw bewees Lunenburg 
zijn waarde.

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - In december had Heeswijk aan de eerste ontmoeting in Nistelrode al drie punten 
overgehouden en ook de tweede Bernhezer-derby van het seizoen eindigde in blauw-wit voordeel. Een vrijuit 
spelende thuisploeg was sterker dan het tegen degradatie strijdende Prinses Irene, 2-1. 

zeperd voor hVCh tegen Longavoetbal

HEESCH – Door te slap te begin-
nen liep HVCH thuis een enorme 
zeperd op tegen Longa.

De eerste helft was ronduit slaap-
verwekkend en mede daardoor 
liep de thuisploeg een 0-1 achter-
stand op. In de tweede helft was er 
meer strijd. De 17-jarige doelman 
Manello Donders hield zijn team 
echter goed in de race. De stand 
veranderde niet meer en Longa 
nam, met het kleinst mogelijke 
verschil, verdiend de drie punten 
mee naar Tilburg.

Prinses Irene verliest
HEESWIJK-DINTHER/NISTEL-
RODE - Prinses Irene maakt een 
seizoen door waarin het vaak niet 
lukt de stand op het scorebord te 
brengen die past bij de veldver-
houdingen. 

Zondagmiddag in Heeswijk was 
dat opnieuw het geval. Een ge-
lijkspel was een veel betere ver-
houding geweest van het wed-
strijdverloop. Nu werd het een 2-1 
nederlaag. Voor Heeswijk scoorde 
Van Dijke twee keer, Tim van der 
Heijden scoorde dat namens Prin-
ses Irene.

Judoka’s scoren
BERLICUM - De judoka’s van Van Buel Sports wisten zon-
dag de volgende resultaten te boeken tijdens heff jaarlijkse 
Berlicum Open: Goud: Ziggy Horsten, Zilver: Mike Bens, 
Daisy Bens, Scott Sieliakus, Senna van de Veerdonk en 
Martijn van Dalen.

Tweede plaats voor Mike Bens

budo

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

24 + 25 april 
10-gangen proeverij 

 

MEDITERRANEE 
 

Start van het nieuwe 3-maanden 
restaurant-thema, met een  

voorproefje van de nieuwe kaart.  
Een avondvullend culinair 

programma met lekkers uit Italië, 
Spanje, Portugal en Turkije.  

 
Zie de 10-gangen op de site.  
Prijs € 55,- inclusief 4 wijnen  

of 4 speciaalbieren.  
Ontvangst tussen 17.00 tot 19.00u. 

 

Alleen op reservering 
De Leygraaf, altijd een feestje... 
0413-293016, info@leygraaf.nl 

Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

www.Leygraaf.nl 
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Hangpot Petunia
In rood, wit en blauw, 
hoogte 45 cm, 
potmaat 25 cm.

Zondag en
Koningsdag 

open

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816. 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
Iedere zondag open tot en met Vaderdag



Woensdag 22 april 201540 
  

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

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
23 aPRil 

Proefdagen bewust 50 fit
Locatie: Conscius Sports 
Nistelrode

KBO heesch: wandelen 
langs kunstwerken
Locatie: Startpunt De Pas Heesch

mark van de Veerdonk: Tof
Locatie: De Pas Heesch

Onderonsje in Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

lezing: inzicht door 
astrologie
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

abt bij KBO heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6

24 aPRil 

Dagworkshop 
yantra tekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

BOBZ koningsfeest
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

laatste Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

Bonte avond loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Goede doelen dag
Locatie: Het Hooghuis Heesch
Pagina 5

25 aPRil 

hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Kruiden-lentewandeling
Locatie: Praktijk voor natuur-
geneeskunde Nistelrode

sponsordiner stichting 
PEP-projecten
Locatie: Restaurant de Waard 
Heesch

Oud ijzer ophaaldag 
Fanfare aurora
Locatie: Heesch

Oranjebridgedrive
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

45+ avond
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
Pagina 24

26 aPRil 

hullie Groot schminkfeest
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Bingoavond voor 50 jaar 
Van ’t Rijk in Nistelrode
Locatie: Stichtingsgebouw van 
Dewan Maluku Nistelrode
Pagina 15

De Kingsday Pre-party
Locatie: Café De Snor Nistelrode

Open dag hKK De Elf Rotten
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 32

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Koningsnacht
Locatie: Café Kerkzicht 
Loosbroek

27 aPRil 

Koningsdag
Pagina 10 en 11

hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Vorstelijk koningsontbijt
Locatie: Café De Snor Nistelrode

Toer de Ketel
Locatie: Bar de Ketel 
Vorstenbosch
Pagina 10

28 aPRil 

hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

29 aPRil

hullie piraat met sprekende 
papegaai
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Presentatie Klasse-RT: 
Optimaal voorbereid naar de 
brugklas!
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

KBO heesch: wandelen 
langs kunstwerken
Locatie: Startpunt De Pas Heesch

mobiele vraagbaak Zorg
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther

lente op de boerderij
Locatie: ‘t Broek 8/8a Nistelrode
Pagina 3

30 aPRil

hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Proefdagen bewust 50 fit
Locatie: Conscius Sports 
Nistelrode

1 mEi 

Dag van de arbeid

hullie ballonnenclown
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

lente Event 2015
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Pagina 26

Publieksavond sterrenwacht 
halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

KBO vrijwilligersavond
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

2 mEi 

wereld labyrint Dag: 
walk as one at 1
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Optreden + werkwinkel hafa
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Kerkdienst met 
afrika-Engakoor
Locatie: St Lambertus kerk 
Nistelrode

3 mEi 

hullie magic goochelaar
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Open zondag 
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

Jong van harte ‘Revue’
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Dintherse rommelmarkt
Locatie: Kastanjedreef, Lijsterbes-
en Lindedreef Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Open zondag
Locatie: Nistelrode

4 mEi 

Dodenherdenking

hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Nationale herdenking 
heeswijk-Dinther-loosbroek
Locatie: St. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

start zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

Film: The Railway man
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 24

5 mEi

Bevrijdingsdag

hullie clowneske kok
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Bevrijdingsconcert
Locatie: Centrum Loosbroek

6 mEi 

hullie groot schminkfeest
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: Grote gezinnen in 
Brabant
Locatie: Heemkamer Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
Van soest & Partners
Locatie: Cereslaan 4 Heesch

inschrijven 
kindervakantieweek
Locatie: Vorstenbosch

Opening Jumbo wiegmans
Locatie: Schoonstraat 8 Heesch

7 mEi

hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Boodschappenbus naar 
Berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther

Oud papier dorp
Locatie: Vorstenbosch

meditatie uur
Locatie: Kloosterkapel

8 mEi 

hullie ballonnenclown
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

9 mEi 

hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Golden Earring in concert
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

muzikale ontmoeting 
BsO en ODE
Locatie: Aula Gymnasium 
Bernrode Heeswijk-Dinther


