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Mathieu Bosch

winnaar verhalen- en
gedichtenwedstrijd Bernheze
DIO/THE READSHOP
SPARKLING

BERNHEZE - Afgelopen
zondag zijn in een
sfeervol ingerichte
theaterzaal van
CC Nesterlé de
prijswinnaars van
de verhalen- en
gedichtenwedstrijd met
het thema Maashorst
bekend gemaakt.
Mathieu Bosch was de
grote winnaar, door
zowel in de categorie
Verhalen als in de
categorie Gedichten
te winnen.

Nistelrode, Loosbroek,
Vorstenbosch en gedeelte
Heesch

FOLDER DEZE WEEK

PINKSTERKRANT
Niet ontvangen? Deze kun je ophalen
bij ‘t Mediahuys in Nistelrode

BIJLAGE DEZE WEEK
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FOTO: MARCEL VAN DER STEEN

De verhalen- en gedichtenwedstrijd was een idee van oud wethouder Jan Glastra van Loon.
Aanleiding was de onthulling van
de kunstwerken Menzel en Loo,
de toegangspoorten naar de
Maashorst. De gemeente Bernheze heeft daarop diverse organisaties en personen gevraagd
om dit idee vorm te geven.

Een gebied
dat in alles
onherhaalbaar is
Muzelinck, de BKK, bibliotheken
Bernheze en Ad van Schijndel
hebben het idee verder uitgewerkt. De beide kunstenaars van
de kunstwerken Menzel en Loo
hebben de prijzen beschikbaar
gesteld.
Ad van Schijndel heeft in de bibliotheken Bernheze en op gymnasium Bernrode aan de klassen
1 en 6 workshops gegeven. Resultaat hiervan was een aantal
ingestuurde gedichten van hoog
niveau. In totaal waren er 29 gedichten ingestuurd.

Het winnende verhaal:
Rian van Schijndel nam als dagvoorzitter belangstellenden, genomineerden en juryleden mee
in een middag waarbij verhalen en gedichten het thema De
Maashorst ontmoetten. Blendt,
bestaande uit Kyra Haerkens,
Marcel van den Hanenberg en
Dirk Vandenput, zorgde voor de
mooie muzikale omlijsting.
De jury bestond uit burgemeester Marieke Moorman, Jeanine
van der Giessen, Jan Glastra van
Loon en Anita van den Boogaart.
Zij hebben de gedichten anoniem onder ogen gekregen en
beoordeeld. In totaal waren er
acht genomineerden in vier verschillende categorieën. In de categorie klas 1 won Aukje Brus, in
de categorie klas 6 won Thijmen
Goedings.
Bij de categorie volwassenen
waren Maria Pennings, Marieke
Rotman en Mathieu Bosch genomineerd. Mathieu Bosch won
zowel in de categorie Verhalen
als in de categorie Gedichten.
Marieke Rotman won ten slotte
de publieksprijs.

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

Het onbegrijpelijke
Mijn zonen, opgegroeid zonder zussen, zitten op voetbal.
Elke zondag draven ze over groen kunststof, wentelen
zich in restjes autoband en verdrinken de derde helft tot
de naderende werkweek weer draagbaar lijkt. Ooit zullen
ze op een nieuwe lentedag, op zo’n zelfde zondag, het leer
laten voor wat het is en met hun kinderschaar naar buiten
willen. Op zo’n nieuweklimaatdag, die in maart al iedereen
verbiedt om binnen te blijven. En op die dag, waar ze het
asfalt willen ontvluchten om het steen en beton achter zich
te laten, dan zal er De Maashorst zijn. Dichtbij, open, veilig,
koel. Daar ligt ieders onbegrijpelijke verleden, wat blijft en
beklijven zal. Wij en zij komen er nooit van los, want daar is
de bron en de weg van de dagen. Daar wacht al eeuwig op
ons het bekende onbekende, het dauwnatte, de slenken,
het modderige, het uitgestrekte, het droge, het woeste en
het fragiele. De mystieke nevel over de lavendelkleurige
heide die met een enorme kaasschaaf lijkt aangesneden.
Een gebied dat in alles onherhaalbaar is en waar we ons,
als drijfhout, aan vast moeten klampen. Om niet te vergeten
en om nooit te verliezen. Ons laatste groene restje van wat
ooit de wereld was. Maar voor de nieuwe, de eerstelingen,
zal het groots en meeslepend zijn. Als de zon en de maan,
als het licht en donker. Onbegrijpelijk, maar nodig, omdat
het anders stopt. Met alles. En we moeten door, met
voetballen, met schrijven, met delen. En misschien zelfs met
het koesteren van het onbegrijpelijke. Want juist dat maakt
De Maashorst.
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Zo’n column is eigenlijk best
een leuk medium om u op
de hoogte te houden van de
veranderingen in ons bedrijf.
Zeker als je geen Facebook
hebt. Want mijn schoonzus
Ilse zorgt ervoor dat u het een
en ander kunt zien en volgen. Zoals velen weten zijn we met
onze beide bakkerijen in Oss en Heesch verhuisd naar een
gloednieuwe bakkerij aan de Cereslaan in Heesch. We zitten
daar lekker praktisch tussen twee winkels in en na bijna twee
weken kunnen we zeggen dat de bakkerij een beetje begint te
wennen. De bakkerij en eigenlijk het hele pand, voelde al direct
als een warme deken.
De ruimte, het nieuwe, het frisse, het warme.
Ik kom er ontzettend graag.

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
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Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

‘De bakkerij en eigenlijk het hele pand,
voelde al direct als een warme deken’

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks

We hebben alles ingericht en aangeschaft naar de nieuwste
normen op het gebied van duurzaamheid, efficiëncy en
veiligheid. Een prettige ruimte om in te werken, waar ook onze
medewerkers zich lekker kunnen voelen. Waar de bakkers
voorheen dicht op elkaar hun toch al heel zware werk moesten
doen, is dit een walhalla van tegenstellingen.

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Elkaar in de weg lopen en elk rek, elke emmer en elke krat vijf
keer in je hand hebben; het is er niet meer bij. Even een pauze
nemen in de knusse kantine met uitzicht over de Cereslaan;
heerlijk gewoon! Het vinden van een juiste routing is altijd een
uitdaging. Ook de zeven nieuwe ovens die er nu staan. Dat
alleen al is een vak apart. Elk bakprogramma moet worden
ingesteld en aangepast en weer aangepast. Dat vergt precisie
en geduld. Het resultaat kun je ook pas zien als het brood
uit de oven komt. Dus de volgende dag zie je pas weer de
aanpassing die je gedaan hebt.

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

GEZOCHT

VAKANTIEKRACHTEN
Voor het plukken van kapucijners en erwten

Ons land ligt aan de Heibloemsedijk tegenover nummer 10 in Heeswijk-Dinther.
We beginnen om 18.30 tot 20.30-21.00 uur.
Interesse? Mail naar: aylavanbeusekom@gmail.com
Zijn er nog vragen bel gerust, liefst na 18.00 uur naar:
Rien 06-29118629 of Ayla 06-38281890.

jaar geleden besloot alle dierlijke
producten, dus naast vlees en vis
óók zuivel en ei, in te ruilen voor
volledig plantaardig voedsel. En
dat dit tot heerlijke recepten en
maaltijden leidt, daar zal ze je
graag van overtuigen!
Neem vast een voorproefje op
www.geenblaadjesla.nl. Hoe Kirsten doet wat ze doet en dit aanpakt, hoor je tijdens haar lezing.
Aanvang 20.00 uur, entree € 5,-.
Opgeven via
geenblaadjesla@gmail.com.

De verhuizing van onze winkel in Oss naar het winkelcentrum
de Ruwert is ook bijna een feit. In juli gaan we onze deuren
openen daar. Vreselijk veel zin hebben we in die winkel. Een
geweldig winkelcentrum met veel mooie bedrijven. Samen met
de andere verszaken daar wordt het een versplein waar je U
tegen zegt.
Mijn ouders zijn 45 jaar geleden neergestreken in Oss in de
Heihoek. Zij hebben altijd met veel liefde en plezier hun zaak
daar gerund. Wij hebben het ruim 20 jaar geleden met veel
plezier en gedrevenheid overgenomen. Nu gaan we daar weg.
Ja voor mij voelt het zeker een beetje raar. Maar mijn ouders
zouden zeggen. ‘Is het beter voor de zaak? Doen!’

Veganisme en Familieopstellingen
Donderdag 6 juni: Veganisme
Dat iemand vegetariër wordt,
snappen
de
meesten
nog
wel, maar waarom zou je in
hemelsnaam je
schaaltje yoghurt of spiegelei laten staan?
Een goede logische vraag waar
Kirsten Bloemen, van foodblog
Geen Blaadje Sla, graag antwoord op geeft. Ze was al een
tijd vegetariër toen ze anderhalf

Logistiek hebben we nog wel het een en ander te winnen.
Maar het zal allemaal goed komen. Wij zijn allemaal nogal
ongeduldig en zouden het liefst alles binnen een week helemaal
op de rit hebben. Maar we moeten ons er bij neerleggen: dat
gaat niet. Dus als u tegen dingen aan loopt. Dan weet u wie u
kunt bellen ;-).

Zaterdag 29 juni:
Familieopstellingen
De laatste Familieopstellingen
voor de vakantieperiode alweer.
Een mogelijkheid om je hulpvraag in te brengen en er mee
aan de slag te gaan. Aanvang
10.00 uur. Einde ongeveer rond
17.00 uur.
Kosten voor de inbrenger van
de hulpvraag: € 90,-. Voor de
representant is het € 25,-. Opgeven via
margarethbloemen@home.nl.

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

Lizzy Lamers -Green
de bakkers Lamers
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Doe jij mee met de Slootjesdag?! Column D’n Blieker

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

IVN organiseert voor de zesde keer de landelijke Slootjesdagen

Middelvinger
Ooohjeeee, ik mis een pinkje! Die is vast afgebroken en zit nog in
dat ieniemienieshirtje. Het staat haar vast heel schattig als ze het
aan heeft, maar het kost haar wel een pink. Geen wonder dat ze
zo krijst. Ik, de onhandige vader, heeft zijn eigen dochter verminkt
voor het leven omdat mijn fijne motoriek en oog-hand-coördinatie
niet synchroon kunnen werken. Had ik toch maar vaker met mijn
zus met de poppen gespeeld vroeger. Dan had ik kunnen oefenen
met ‘hoe kleed ik een baby aan’ en had mijn kind nu nog gewoon
tien vingers.

‘Had ik toch maar vaker met mijn zus
met de poppen gespeeld vroeger’

De wondere wereld van de natuur ontdekken

BERNHEZE - Waterschorpioenen, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal bij jou in de sloot?
Je komt het te weten tijdens de IVN Slootjesdagen. Zit jij op de basisschool? Dan ben je welkom om op
zaterdag 15 juni samen met je (groot)ouder(s) te ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone vijver. Er staan IVN natuurgidsen voor je klaar, in de Hondstraat 6 in Vorstenbosch, die helpen om
waterdiertjes en planten te vinden en samen met jou te ontdekken wat er in en om het water leeft. Wil
je ook scharrelen langs de oever van de vijver?
De IVN Slootjesdag is op zaterdag 15 juni vanaf 10.00 uur tot
12.00 uur en vanaf 13.00 tot
15.00 uur. We gaan op ontdekkingstocht rond de vijver aan de
Hondstraat 6 bij Erna van den Elsen waar we gaan speuren met
een schepnetje, de beestjes en
plantjes onder de loep nemen en
via een zoekkaart ontdek je wat
de naam is. Wij zorgen voor de
materialen en er zijn geen kosten

aan verbonden. Vergeet jij niet
om je laarzen aan te doen?
Ben je nieuwsgierig naar de IVN
Slootjesdagen? Neem een kijkje
op www.ivn.nl/afdeling/bernheze/slootjesdagen. Hier vind
je meer informatie en kun je je
aanmelden tot 10 juni om mee
te doen.

catie en duurzaamheid) is een
landelijke organisatie die mensen
op lokaal niveau bij de natuur
betrekt. Lokaal organiseren bijna 25.000 ervaren IVN-vrijwilligers talloze excursies, cursussen,
wandelingen, lezingen en andere natuur (belevings-)activiteiten
door heel Nederland.

Over IVN
IVN (Instituut voor natuuredu-

IVN wil kinderen de leukste natuurlessen van de hele wereld
geven. We vinden het belangrijk
dat kinderen het leuk en leerzaam vinden om de natuur te
ontdekken voor zichzelf, en later
het essentieel belang voor het
behoud van onze natuur. Dus:
laarzen aan en er-op-uit!

Voor de geboorte van mijn dochter heb ik er gewoon nooit bij
stilgestaan. Als ik in de kledingkast keek naar haar kleertjes,
heb ik me nooit gerealiseerd dat ik ze ook daadwerkelijk om haar
lijfje moest hijsen. Ik had toen al moeten beseffen dat, als ik al
moeite heb mijn eigen T-shirt over mijn hoofd te trekken zonder
kleerscheuren, het een zware opgave voor me zou zijn een romper
over een babyhoofdje te krijgen. Zeker als het lijdend voorwerp
van de omkleedsessie heftig aan het tegenstribbelen is en zichzelf
het liefst van de commode schopt.
Het zal vast wel beter gaan naarmate de tijd vordert, maar
ik ga wel vanaf nu een strenge selectie maken op nieuwe
kledingstukken voor mijn dochter.
Kleding die praktisch is voor vader-dochteromkleedsessies komt wel het huis in, maar een
shirtje waar amper een armpje doorheen past,
komt echt niet door de ballotagecommissie. Voor
je het weet heeft mijn dochter alleen nog maar
haar middelvinger over. En dan kun je wel raden
naar wie ze die gaat opsteken.

blieker@bernhezemedia.com

Heb je nog vragen? Stuur een
mailtje naar de werkgroep
Slootjesdagen via
slootjesdag@ivn-bernheze.nl.
Wil jij op avontuur?
We z ij n 2de
Meld je dan aan via
pa a s da g
www.ivn.nl/afdeling/bernheze/
geopend va n
10.00
slootjesdagen.

tot 17.00 uu r
.

WeWzij n 2e
e z ij n 2Pdin
e kpsate
asrdag
gegoepoepnedndvavnan da g
10.00
10.00
totto17t .0
170.0u0u r.uur

• Repareren van
skelters.
Inkoop en
vanverkoop / verhuur van skelters.
•• •Repareren
Skelters
Verkoop van trampoline’s, speeltoestellen
• •skelters.
Trampolines
• Inkoop
en verkoop / verhuur van skelters.
en buitenspeelgoed.
• Voetbalen tafeltennistafels
• Verkoop van trampoline’s, speeltoestellen

•U
Speeltoestellen
en KORTING
buitenspeelgoed
ontvangt
10%
* bij uw volgende aankoop.
en
buitenspeelgoed.
•U Bij
BMX
fietsen
goodiebag !
aankoop
de €* bij
100,een GRATIS
ontvangt
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KORTING
uw volgende
aankoop.
*korting
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op hetde
laatste
aankoop
bedrag
tijdens 2e paasdag.
GRATIS
goodiebag !
Bij
aankoop
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€ 100,een

Jacobs speelplezier

*korting is gebaseerd op het laatste aankoop bedrag tijdens 2e paasdag.

Jacobs speelplezier
Kloosterstraat 44A
Kloosterstraat 44A
5386
Geffen
5386
AT AT
Geffen

785
07- 343
• 06
343
073 073
- 785-19
07 19
• 06
951- 82

951 82
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

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

Column
Ilona Kling, huidtherapeut
bij Huidgericht

Helpt zon tegen acne?
Als de zon begint te schijnen gaan we graag naar buiten om de
zonnestralen op te vangen. Even heerlijk in de zon op het strand,
een terrasje of in het water. Maar is dit wel goed voor puistjes?
Worden puistjes verminderd door de zon?

NISTELRODE - EHBO vereniging Nistelrode start op 2 september
weer met een EHBO opleiding. Dit betreft een e-Learning cursus,
die je dus voor een groot deel lekker thuis achter de computer kunt
volgen.
Het theoriegedeelte volg je thuis.
Je leert uit het EHBO boekje en
je kunt inloggen bij het Oranje Kruis om een toets te doen.

Een groot deel lekker
thuis achter
de computer
Deze toets moet je voor 18 oktober positief afgerond hebben
om deel te kunnen nemen aan
de praktijklessen.
Deze lessen zullen plaatsvinden
op woensdag 23 oktober van
19.45 tot 22.15 uur en zaterdag
9 november van 9.30 tot 12.30
uur. Het is de bedoeling om op
20 november examen te doen!
De definitieve datum en tijd volgen nog.

Veel mensen vinden de zon heerlijk, maar weten niet precies wat
de gevolgen zijn. Door de zon droogt de huid uit waardoor dit
wordt gecompenseerd met extra talg aanmaak. Hierdoor wordt
je huid juist vetter. Echter heeft het wel een ontstekingswerend
effect, wat positief is. Maar jammer genoeg is dit een tijdelijke
verbetering. UV-stralen stimuleren namelijk ook de aanmaak van
talg en maken de huid dikker, wat verstopping van de poriën
verder in de hand werkt. Na de zomer zien we dan ook vaak een
rebound-effect: er verschijnen nog meer puistjes en mee-eters dan
voorheen.

Onze ervaringen met e-learning
zijn uiterst positief...100% geslaagd!
De kosten van deze cursus zijn
€ 150,-. Dat is inclusief EHBO
boek, licentie voor e-learning
Oranje Kruis, onbeperkte toetsmogelijkheden theorie, twee
praktijklessen en examen. Kijk in
de voorwaarden van je zorgverzekering of je deze kosten mag
declareren.
Stuur een e-mail naar
info@ehbo-nistelrode.nl om je in
te schrijven voor deze cursus of
bezoek onze EHBO post tijdens
de Pinksterfeesten. We zijn te
vinden aan de Beekgraaf in Nistelrode. Tijdens de Pinksterfeesten hebben we een speciale actie, dus kom langs bij onze stand
bij het kinderparadijs!

‘Na de zomer zien we dan ook
vaak een rebound-eﬀect’
Wat is nu belangrijk om te doen bij acne?
Soms gaat het eventjes goed terwijl een week later je weer
ontzettend baalt van je huid. Daarom is het belangrijk om iedere
dag met je huid bezig te zijn, zowel op het gebied van verzorging
als met aanvullende behandelingen. Medicatie is pas een latere
stap. Want gelukkig kunnen we zonder medicatie ook al hele
mooie resultaten behalen. Als tijdens een behandeling de zwarte
puntjes (mee-eters) namelijk worden verwijderd, wordt de kans op
ontstekingen kleiner.
Wanneer een acne-behandeling?
Voor iedere huid is het goed om eens een goede oppepper
te gebruiken, ongeacht de leeftijd. Neem het zekere voor het
onzekere en laat onzuiverheden op een professionele manier
verwijderen. Hierdoor voorkom je littekens.
Wil je weten welke behandeling voor jou geschikt is en wil je ook
verbetering in je huid zien op bijvoorbeeld het gebied van acne?
Neem eens contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken wat
voor jou het beste is.

Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
Gildestraat 1f, 5384 JC Heesch
073-7113193, info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht

•
•
•
•
•
•

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

kleurspecialist
Keratinebehandeling
Olaplex
Schwarzkopf
All nutriënt
O right

Openingstijden:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag gesloten,
eventueel op afspraak.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag gesloten.

’t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412-474540
info@haar-lokaal.nl
www.haar-lokaal.nl
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Street Art

op muur van Van Munster Recyclers in Heesch
Rotterdamse artiest Tymon de Laat (1979) maakt
Bernheze een stuk mooier
Tymon: “Aan het einde van dit
jaar ga ik weer naar het buitenland om foto’s te maken en
ideeën op te doen; ditmaal zijn
Mexico, Cuba en Guatemala aan
de beurt. De vrouw afgebeeld op
de muurschildering is trouwens
mijn contactpersoon in Merida,
de hoofdstad van Yucatan, een
deelstaat van Mexico.”
heb ik alle elementen bij elkaar
gebracht, waarbij het maken van
portretten echt een uitdaging
voor mij is. Opdrachtgevers weten mij te vinden én weten welke sprekende kleuren ik gebruik;
aan zwart/wit doe ik niet, dat is
niks voor mij”, lacht Tymon.

Hierbij nogmaals namens BKK en
Tymon een grote dank aan Jan
van Munster van Van Munster
Recyclers voor het ter beschikking stellen van zijn muur.

TEKST: MILÈNE PUTTERS FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

HEESCH – Het zal veel mensen al wel opgevallen zijn; de muur van Van Munster
Recyclers op de hoek Vinkelsestraat/Nieuwe Erven heeft een ware metamorfose
ondergaan. Professioneel kunstenaar Tymon de Laat heeft de voormalige kleurloze
muur omgetoverd tot een werkelijk schitterende blikvanger waar ongetwijfeld menig
automobilist, fietser of wandelaar even zijn hoofd voor omdraait.
Tymon, opgegroeid in Delft maar
met Nistelrodese roots, is na te
zijn afgestudeerd aan de Willem
de Kooning Academie, een opleiding in Rotterdam voor beeldende kunst en vormgeving, een jaar
lang rondgetrokken door Mexico
en Midden- en Zuid-Amerika en
daar verliefd geworden op dat
continent. Tymon: “De mensen staan daar zo anders in het
leven dan wij. Ze hebben maar
weinig bezittingen, maar kijken

en lijken een stuk gelukkiger. “
De kleuren die Tymon, inmiddels
alweer veertien jaar professioneel kunstenaar, gebruikt in zijn
kunstwerken zijn geïnspireerd op
de kleuren van de kleding die inheemse volkeren in Midden- en
Zuid- Amerika dragen.
“Toen ik terugkwam van deze
reis bleven die mooie kleuren
die ik daar gezien had maar terugkomen. Zo’n vier jaar geleden

‘Aan zwart/
wit doe ik niet,
dat is niks
voor mij’

Meer kleur in Bernheze
De muurschildering is tot stand
gekomen doordat de Bernhezer KunstKring (BKK) tijdens het
25-jarig bestaan van de gemeente Bernheze besloot om Bernheze
meer kleur op de wangen te geven. De gemeente heeft toegezegd dat er naast dit kunstwerk
ook nog eens werken op drie
sporthallen in de gemeente mogen worden gerealiseerd en daarnaast is BKK ook in gesprek met
enkele ondernemers uit Bernheze
die ook wel een originele ‘Tymon
de Laat’ op hun bedrijfspand willen!

Tymon de Laat

Wil je meer weten over Tymon en meer van zijn mooie
kunstwerken zien? Volg hem dan op Instagram (@tymondelaat)
en Facebook (tymondelaat) of check zijn website;
www.melikepainting.com.

6

Woensdag 5 juni 2019

Week van de Jonge Mantelzorger
KBO Bernheze
Nostalgische middag KBO Heeswijk
en KBO Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Vorige
week woensdag organiseerden de KBO’s van Heeswijk en
Dinther in samenwerking met
het BHIC (Brabants Historisch
Informatie Centrum) een nostalgische middag.
Het programma werd verzorgd
door René Bastiaanse (bekend
van ‘De Wandeling’ op Omroep
Brabant en directeur van het
BHIC). Op zijn eigen luchtige
manier nam hij de aanwezigen
mee door de jaren ’50, ’60, ’70
en ’80, met veel oude foto- en
filmbeelden. Voor velen zeer
herkenbaar!
Historicus Marilou Nillesen van
het BHIC ging aan de hand van
een ganzenbordspel door de tijd,
waarbij vooral opviel dat in tien
jaar tijd 86 procent van de gezin-

nen een wasmachine had. Een
telefoonaansluiting nam echter
20 jaar in beslag om dit percentage te bereiken...
Ook werden de meegebrachte
foto’s getoond en voor zo ver
mogelijk van aanvullende informatie voorzien.
Tot slot presenteerde René een
historische petje op, petje af
quiz.
De website van het BHIC werd
extra uitgelicht. Neem eens een
kijkje op www.bhic.nl. René
roept ieder op bij reeds aanwezige foto’s eigen herinneringen
toe te voegen. Ook nieuw materiaal is zeer welkom!
Ongeveer 90 personen genoten
van een boeiende en gezellige
middag.

3 tot en met 7 juni
BERNHEZE – Maak jij je als jongere zorgen om een familielid, vriend of bekende? Moet je thuis vaak
meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger!
Mantelzorg, wat is dat?
Als jij opgroeit met iemand die
jouw zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door een lichamelijke of
psychische ziekte, verslaving of
een stoornis, dan is dat mantelzorg. Herken je dat? Dan ben je
niet de enige.
Van alle jongeren in Nederland is
één op de vier een jonge mantelzorger.
Soms kun je wel
wat hulp gebruiken
Het kan fijn zijn om voor je familielid te zorgen. Maar soms kan
het ook wat te veel worden. Hoe
zorg je goed voor jezelf? Een
paar tips:
- Deel je zorg.
- Praat over je situatie met iemand die je vertrouwt. Je zult
merken dat het oplucht om je
zorgen te delen.
- Bespreek het op school.
- Vertel aan je mentor of leraar
over je thuissituatie. Hij begrijpt dan beter dat je je huiswerk een keer niet af hebt. Of
dat je met je gedachten niet
bij de les bent.

- Geef aan wanneer het te veel is
- Misschien kunnen mensen in
je omgeving wat van je overnemen. Dat is niet egoïstisch,
maar nodig om het vol te
houden. Weet je niemand?
Vraag dan bijvoorbeeld hulp
bij een vrijwilligersorganisatie
- Blijf leuke dingen doen.
- Ga lekker sporten en blijf met
vrienden afspreken. Zo heb je
afleiding en sta je er niet alleen voor. Tijd voor jezelf is

ook belangrijk!
- Zoek informatie.
- Is iets niet duidelijk over de
ziekte of handicap? Stel je
vraag aan je familie, je huisarts of een verpleegkundige.
Het antwoord kan je geruststellen.
Wil jij hier ondersteuning in?
Neem dan contact op met het
Basisteam Jeugd en Gezin van
ONS welzijn via 088-3742526.

De 34ste Dorpszeskamp HDL:
ouderwets spektakel met
Pinksteren
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Na een uitstapje in 2018 wordt het grootste eendaagse evenement
van Heeswijk, Dinther en Loosbroek, de jaarlijkse dorpszeskamp, dit jaar weer op de vertrouwde pinksterzondag gehouden. Op 9 juni binden 23 teams de strijd met elkaar aan om de felbegeerde titel en
eeuwige roem die hen als zeskampwinnaar toekomt.
In 2018 waren het de ervaren
rotten van team Langenhuizen
die hun vijfde titel veroverden.
De organisatie is benieuwd of
dit ervaren team dit kunststukje dit jaar kan herhalen of dat
een ander team de zege opeist.
Hoe dan ook, het belooft weer
een prachtige dag te worden die
mogelijk gemaakt wordt door de
enthousiaste inzet van deelnemers, vrijwilligers en sponsors!

De vertrouwde
zeephelling is weer
in het programma
opgenomen
Op het terrein van VV Heeswijk
beginnen de 23 deelnemende
teams om 9.30 uur aan de zeven veldproeven. De ruim 300
deelnemers kunnen de borst
natmaken en het publiek krijgt
opnieuw een mooi schouwspel
voorgeschoteld! Het waterbassin moet dit jaar via een loopmat bedwongen worden en de
vertrouwde zeephelling is weer
opgenomen in het programma!
Daarnaast zijn er weer enkele
andere uitdagende stormbanen
opgenomen in het spelprogramma en is de RVH-proef opnieuw

van de partij. Nieuw is de Toren
van Pisa waar concentratie, geduld en tactiek belangrijke eigenschappen zijn.
Na deze vermoeiende dag verplaatst het festijn zich ’s avonds
naar sporthal De Zaert in Dinther
waar om 19.30 uur de afsluitende proef, de playbackshow,
begint. Aansluitend vindt in de
sporthal ook de loterij en de
prijsuitreiking plaats, waarna het
feest in volle hevigheid kan losbarsten.
Op sportpark De Balledonk is iedereen vanaf 9.30 uur van harte

welkom om de teams gedurende de dag aan te moedigen. De
playbackshow ‘s avonds is alleen toegankelijk met een geldig
toegangsbewijs. Er zijn slechts
beperkt toegangsbewijzen beschikbaar voor de vrije verkoop,
dus zorg dat je er snel bij bent!
De toegangsbewijzen zijn vanaf
3 juni te koop voor € 5,- bij de
kantine van voetbalvereniging
Heeswijk en daarnaast ook direct
te bestellen via
dorpszeskamphdl@hotmail.com.
Graag tot ziens op 9 juni!
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Harrie uit Dinther wint
regiokampioenschap biljarten
VORSTENBOSCH - In gemeenschapshuis De Stuik werden onlangs de regiokampioenschappen biljarten
van de Biljartfederatie Kring Nistelrode gehouden. Deze wedstrijden werden gespeeld op 27 en 28 mei. Als
winnaar kwam Harrie van der Heijden uit Dinther uit de strijd.

Aanbiedingen geldig van
6 t/m 12 juni

er op dag twee nog twee ronden
te gaan zijn. Theo gaat in partij
vier ten onder en de vijfde partij ging helemaal de mist in. Piet
verloor zijn vierde partij nipt en
ging als nummer één van start
in zijn laatste partij. Ondertussen had Harrie van der Heijden

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

ZES DEELNEMERS
PLAATSTEN ZICH
VOOR DE FINALE
Harrie van der Heijden
Foto: Jo van de Berg

Op 27 mei gingen de zes deelnemers die zich hadden geplaatst
voor deze finalewedstrijden vol
goede moed van start om de
felbegeerde prijs in ontvangst te
nemen.
Na drie speelrondes ging Theo
van Herpen aan kop met 29,7
punten, op de voet gevolgd door
Piet van den Heuvel met 29,3
punten. Dat één zwaluw nog
geen zomer maakt blijkt wel als

zich naar plek twee gespeeld en
wat wil het geval? De nummer
één en twee speelden de laatste
wedstrijd tegen elkaar. Toeval,
maar wel mooi! Of de druk te
groot was voor de thuisspeler
zullen we nooit weten, maar
Harrie wint deze wedstrijd met
10 tegen 6,9 punten en werd
zodoende kampioen.
De eindstand is als volgt:
Eerste plaats en kampioen: Harrie van der Heijden uit Dinther
met 48 punten, gemiddeld 2,129

Tweede plaats: Piet van den
Heuvel uit Vorstenbosch met
46,2 punten, gemiddeld 1,936
Derde plaats: Rene Doreleijers
uit Heesch met 45,6 punten, gemiddeld 2,832
Vierde plaats: Gerard van Erp uit
Geffen met 42,9 punten, gemiddeld 1.865
Vijfde plaats: Theo van Herpen
uit Nistelrode met 41,2 punten,
gemiddeld 1,213
Zesde plaats: Bart Gevers uit
Uden met 39,2 punten, gemiddeld 2.172.
De hoogste serie werd gescoord
door Rene Doreleijers met een
serie van 18 en het toernooigemiddelde was 1,958.
Uitslag teams regiocompetitie
2018-2019: Nummer één en
kampioen: Heesch met 1381,6
punten, gemiddeld 36,358
Nummer twee: Vorstenbosch
met 1368,5 punten, gemiddeld
36,013
Nummer drie: Uden met 1363,8
punten, gemiddeld 35,889.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kipcajun
100 gr.

Gebraden
gehaktbal
4+1 gratis

€ 0,85

Dinsdag 11
ju
zijn wij in ni
Nistelrode g
esloten

BBQ worstjes
100 gr.

€ 0,85

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

Volop variatie in theateraanbod 2019-2020
NISTELRODE – Met Angela Groothuizen, Guido Weijers en Christel de Laat heeft CC Nesterlé voor het
nieuwe theaterseizoen een programma met toppers. Op 14 september vindt de aftrap plaats met Angela
Groothuizen. In haar voorstelling ‘Lueke Binge’ pakt deze rasverteller je bij de kladden met een prachtverhaal en wondermooie liedjes die je in je kern raken.
MASTERCLASS GELUK –
GUIDO WEIJERS
Tijdens zijn theatercollege blijft
Guido ver weg van zweverig gedoe en belicht de wetenschappelijke kant van geluk. Geen cabaret; wel de garantie dat je met
meer inzichten en geluk naar huis
gaat dan je bent gekomen.

VERSE FRIET 500 gram € 0.98
SALADE VAN DE WEEK
150 gram

€ 1.25

CHERRY TOMAATJES
250 gram

€ 0.79

VOLOP HOLLANDSE AARDBEIEN EN ASPERGES
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Met meer inzichten
en geluk naar huis

Angela Groothuizen

De oud-profwielrenner Karsten
Kroon geeft een kijkje in de ziel
van een topsporter. In ‘Door de
Wind’ word je getrakteerd op een
inspirerend verhaal, afgewisseld
door een prachtige stem van Alice Rientjes
CABARETPAKKET
Voor de liefhebbers van cabaret
biedt CC Nesterlé het drie-inéén cabaretpakket: Voor slechts
€ 30,- volop variatie met Max
van den Burg, Mouna Laroussi

©Marthe Hennink

en Spruijt en Opperman. In zijn
jubileumshow laat podiumbeest
Max het publiek alle hoeken van
het cabaretpodium zien. “Een
belofte is opgestaan”, aldus de
Volkskrant.
Alé; de mannen van Pater Moeskroen zijn terug, ditmaal mét
identiteitscrisis. In de feel-goodfolk voorstelling ‘De Reservebelgen’ gaan de multi-instrumentalisten op zoek naar het beloofde
land: Vlaanderen.

Voor de jeugd staat de interactieve voorstelling ‘Lieve Lieven’
op het programma. Met speciale
koptelefoons brengt Daan je naar
een wereld die je niet voor mogelijk houdt.
Met optredens van Dreamfield
en Blendt is ook dit seizoen het
regionale muzikale talent goed
vertegenwoordigd.
Inmiddels is de kaartverkoop voor
het nieuwe seizoen in volle gang.
Tickets zijn verkrijgbaar via
www.nesterle.nl.

Dinsda
g
11 jun
geslot i
en

Nieuw!
Pain de Chorizo
2e
rdag
Pinksteten
geslo

Met Bechamelsaus,
Chorizo & oude kaas
nu

3,95

Zachte melkbollen
8+4 GRATIS
Weekendknaller!

Vers Fruitvlaai

Bodem van bladerdeeg gevuld
met room & vers fruit
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

8 personen

8,95

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID

8

Woensdag 5 juni 2019

BerneAnders
activiteit:
Lezing
over Joodse
mystiek en
kabbala

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Toen kwam de onverwachte dag.
De dag dat de stilte kwam…

Vol verdriet, maar met diepe bewondering voor zijn leven is thuis
overleden ons pap, opa en overgrootvader

Frans van der Wielen
* Nistelrode, 6 mei 1925

‘Kabbala voor dummies’

† Nistelrode, 3 juni 2019

HEESWIJK-DINTHER - Martin
Baasten spreekt op dinsdag 11
juni in de Abdij van Berne in
Heeswijk over de joodse mystiek. Mystiek is voor de meeste mensen een gesloten boek.
Daarom gaat Martin Baasten in
op de vraag wat mystiek eigenlijk is.

echtgenoot van

Jet van der Wielen - Pepers †
Antoinette en Gerard
Wim †
Martien en Marianne
Mia en John †
Wilma en Bert
Rita en René
Frank en Jeanne
Henriëtte en Willy

Kabbala is een specifieke stroming in die joodse mystiek. Hoe
raken wij wegwijs in die verschillende stromingen?

Klein- en achterkleinkinderen
Achter de Berg 10, 5388 TS Nistelrode

Kracht geven...

De avondwake wordt gehouden op donderdag 6 juni om
19.00 uur in de St. Lambertuskerk in Nistelrode.
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 7 juni om 10.30 uur
in bovengenoemde kerk. Aansluitend begeleiden we ons pap
naar zijn laatste rustplaats, bij ons mam, op begraafplaats Loo te
Nistelrode.

Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Welke gedachten spelen daarbij
een rol en hoe verhoudt die joodse mystiek zich bijvoorbeeld tot
de christelijke mystiek? Op deze
manier is het een lezing ‘Kabbala
voor dummies’.

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

De herinnering blijft

VAKANTIEKRACHT
gevraagd voor licht administratieve werkzaamheden
in de vakantieperiode vanaf
10 juni tot en met 20 augustus.
Ben je een aantal weken binnen deze periode
beschikbaar, fulltime of parttime, reageer dan snel.
Leeftijd vanaf 16 jaar.

Kerkstraat 2a - 5384 KB Heesch - 0412-454938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

De levenslessen uit de kabbala
bieden mensen concrete aangrijpingspunten om te vertalen naar
het eigen bestaan. Dit wordt uitgebeeld in een dadelpalmboom
als een ‘Boom van het leven’.
Deze dadelpalmboom met 10
levenskrachten en 22 paden,
komt tot leven door ze te ‘doen’,
ze te ‘voelen’, ze te ‘denken’, ze
te ‘zijn’; door ze volledig te belichamen. Martin Baasten is werkzaam aan de Rijksuniversiteit van
Leiden als docent Hebreeuwse en
Rabbijnse Literatuur. De avond
begint om 20.00 uur in de Abdij
van Berne in Heeswijk. De entree
bedraagt € 10,- inclusief koffie/
thee in de pauze. Kaarten zijn te
reserveren via een mail naar
berne-anders@abdijvanberne.nl.

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten
Van Bernheze
voor Bernheze
Binnenkort een
vragenlijst over
duurzaamheid.
Meld je aan.
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl
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Op vakantie met ziekenvereniging
Horizon Heesch

Uitnodiging openbaar
D-examenconcert
Menno Pennings

HEESCH - Hoe was de vakantie?
Nou, die was heel goed! Alles
was tip top in orde. We hebben
rondritjes gemaakt met vreemde voertuigen en hebben leuke
musea bezocht.

NISTELRODE - Menno Pennings gaat zondag 16 juni op voor zijn
D-examen. Het D-examen is het hoogst haalbare examen binnen
de amateurmuziek. Tijdens het themaconcert in november heeft het
publiek al kunnen genieten van Menno op de xylofoon.

De locatie was heel goed en lag

in een mooi natuurgebied. We
hadden een leuke groep mensen,
die allemaal hun beste beentje
voor hebben gezet. Wat nog het
meeste opviel, was de inzet en
de hartelijkheid van de vrijwilligers. Ons petje af! Zonder hen
was deze vakantie niet geweest

wat het nu was. Want niks was
hen teveel. Deze vakantie is een
echte aanrader...mits je een uitnodiging krijgt. Twijfel dan niet
en ga gewoon mee. Jongens,
bedankt, het was geweldig.
Groeten van Gerrie en Maria
v.d. Berg

Enthousiasme door Jeugdslagwerkgroep tijdens uitwisselingsconcert

VELDHOVEN/NISTELRODE
Op zondag 2 juni beet de Jeugdslagwerkgroep van Fanfare Nistelrode het spits af tijdens het
all-in-one jubileumconcert van
het Veldhovens Muziekkorps.
All-in-one betekende dit keer
naast een uitwisseling ook de
mogelijkheid om je muziekwerken te laten beoordelen door
een jury.
Een goede kans voor de Jeugdslagwerkgroep van Fanfare Nis-

telrode. De Jeugdslagwerkgroep
bereidt zich namelijk voor op de
Jeugd Sla-Je-Slag-Cup op 22

complimenteerde Paul met zijn
enthousiaste groep. Wij kijken
terug op een geslaagd uitwisse-

Muziekwerken laten beoordelen door een jury
juni in Doornspijk. Best spannend, zo’n beoordelingsconcert!
Onze jeugdige slagwerkers lieten onder leiding van dirigent
Paul van Lokven goed van zich
horen. Beoordelaar Melvin Puijn

lingsconcert. Nieuwsgierig naar
hoe de Jeugdslagwerkgroep
klinkt? Kom op vrijdag 21 juni
naar de open generale repetitie
in CC Nesterlé van 19.30 tot
20.30 uur.

Menno heeft samen met zijn docent Paul van Lokven een mooi
concertprogramma
samengesteld. Voor dit examenconcert
speelt Menno verschillende solis-

tische werken en samenspel op
multipercussie. Je bent van harte
welkom op zondag 16 juni in CC
Nesterlé. Het concert start om
10.30 uur. De toegang is gratis.

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl
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Column Albertine
Slaapadvies avond 6 juni
bij Verbruggen
Samen met ons eigen
team, specialisten en mede
ontwikkelaars van onze
matrassen staan we op
donderdag vanaf 17.00 uur
voor u klaar om u te helpen
met al uw vragen op het
gebied van goed en gezond
slapen. En wie wil dit nu
niet? Lekker slapen en
uitgerust opstaan.
Dit begint bij een goed bed
met een bijpassend kussen, dat

u perfect ondersteunt. Welk
comfort u zoekt is persoonlijk
en daarom hebben wij
verschillende slaapsystemen
en woonstijlen om de perfecte
match voor u te vinden. En
mocht ondanks alle goede zorg
het slaapcomfort niet bevallen,
dan hebben we ook nog een
omruilgarantie van vier weken.
Op deze avond hebben wij

LEKKER SLAPEN EN
UITGERUST OPSTAAN
uiteraard ook een aantal mooie
aanbiedingen. Zo krijgt u bij
aankoop van uw matras gratis
een kussen dat bij u past! Ook
geven we deze avond 25%
korting op al ons bedtextiel om
het geheel helemaal compleet
te maken.
Graag zien we u dan.
De bubbels met een lekker
hapje staan voor u klaar!

Jaarlijkse actiedag Actie Adoptie
op basisschool ‘t Palet
HEESWIJK-DINTHER - Op deze dag proberen we, kinderen, ouders en iedereen die zich betrokken voelt,
met z’n allen zoveel mogelijk geld op te halen voor onze goede doelen. De kinderen gaan overdag aan
de slag met activiteiten rondom deze doelen en er zijn sportieve activiteiten waarmee de kinderen geld
verdienen.
’s Avonds is er een gezellige
markt met spelletjes, verkoop
van allerlei spullen en natuurlijk heel veel lekkers waarbij iedereen welkom is. De markt is
dinsdag 11 juni van 18.30 tot
20.30 uur op basisschool ‘t Palet. Tijdens de markt zullen er
door plaatselijke kranten foto’s
gemaakt worden. Heb je er bezwaar tegen dat je kind gefotografeerd wordt? Geef dit dan
vooraf aan bij de directie!
Een groot gedeelte van de opbrengst van deze actiedag gaat
naar het hoofddoel van dit jaar.
In Bogota, de hoofdstad van Colombia, leven heel veel mensen
onder de armoedegrens. Voor
veel gezinnen is het moeilijk om
rond te komen. In diverse wijken zijn er daarom zogenoemde
gaarkeukens aanwezig om kinderen te voorzien van een warme maaltijd. Één van die gaarkeukens ligt in de wijk Egipto.

In Heeswijk-Dinther is Hedi
Meubelen BV gevestigd, onder
leiding van Evert en Sjanet Heerkens. Hedi Meubelen importeert
meubels uit verschillende landen,
waaronder Colombia. Evert en

Het hoofddoel:
gaarkeukens
in Bogota
Sjanet gaan jaarlijks op bezoek
in Bogota, zagen de schrijnende
armoede en hebben het initiatief
opgevat om de gaarkeuken in
Egipto financieel te ondersteunen. Inmiddels is de gaarkeuken

uitgebreid en aangepast. Het is
een tehuis geworden waar 220
kinderen een voedzame maaltijd
en extra lessen en activiteiten
aangeboden krijgen. Evert en
Sjanet hebben samen met mevrouw Bertilda hun initiatief tot
een stichting gedoopt. ‘Bogota
zonder honger’ is afhankelijk van
sponsoren en dit jaar willen wij
als school heel graag ons steentje bijdragen! Op de website:
www.bogotazonderhonger.nl
vind je meer informatie. Daarnaast gaat er jaarlijks een bedrag
naar onze vaste doelen: Plan
Nederland, Vastenactie en Vrienden van Brazilië van oud-collega
Hanny Limbeek.

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl
Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl
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Activiteitenagenda
van CC De Pas in juni
HEESCH - In de maand juni is er weer van alles te beleven in CC De Pas.
Zo gaat vanavond, woendag 5 juni, de Wandel3Daagse van start waarbij de
deelnemers keuze hebben uit verschillende afstanden. Daarnaast staat er
deze maand ook een theatervoorstelling op de agenda: ‘Kunt u mij de weg
naar Hamelen Whatsappen meneer?’. Ten slotte staat er ook een muzikaal
optreden op de planken deze maand, Popkoor Eigenwijs treedt op met hun
show: ‘Eigenwijs meets Jazzcape’.
De Wandel3Daagse, drie dagen wandelplezier langs
de mooiste plekjes van Heesch en omgeving
Dit jaar vindt dit fantastische evenement plaats op 5,
6 en 7 juni.

Feliz 08
Massage en Opleidingen
Alweer enkele jaren geleden ben ik via Tijmen, onze zoon die een vorm van autisme
heeft, in aanraking gekomen met het mooie massagevak. Ik heb mogen ervaren wat
aanraking kan doen met hem, maar ook met andere mensen. In Oss heb ik mijn eigen
praktijk, Feliz 08.
Iedere massage is maatwerk. Uit diverse westerse en oosterse technieken gebruik ik verschillende grepen, aangepast
op jouw lijf en gemoedstoestand op dat
moment. Alles in overleg, zodat het jouw
moment van ontspanning is.

Langs de mooiste plekjes van Heesch en omgeving

Cursussen en Workshops
Opgedane kennis geef ik ook graag door
via workshops en cursussen. Inmiddels is
Feliz 08 Opleidingen ontstaan, waarbij
samenwerking plaatsvindt met collega’s
uit diverse werkvelden om inspirerende
cursussen te kunnen geven. Er is zoveel
moois te bereiken met massage.

Voorstelling Eijnderic: ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen Whatsappen meneer?’
Het bekende verhaal in een heel nieuw jasje. Deze keer niet met een fluit maar met
WhatsApp, rapliedjes en een flitsende Vlogger! Kaarten kosten € 5,- en zijn te koop via de
theaterkassa van CC De Pas of via de website.

‘Iedere massage
is maatwerk’

Popkoor Eigenwijs - ‘Eigenwijs meets Jazzcape’
Zaterdagavond 15 juni staat Popkoor Eigenwijs in CC De Pas met: ‘Eigenwijs meets
Jazzcape’. Het popkoor staat deze avond samen met de bigband
Jazzcape op de planken. Samen zorgen zij voor een spetterend
optreden!
Kaarten kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar aan de theaterkassa
of via de website.

Het doel is op een fijne landelijke plek in
een kleine groep leren masseren met de
juiste intentie voor het welzijn van mensen. Leren voelen wat bij jou past, leren
geven en ontvangen, zodat je kunt groeien tot een uniek masseur.

Tijdens de wandel3daagse worden er drie verschillende afstanden gelopen. De deelnemers hebben de keuze uit een afstand van 5, 10 of 15 kilometer.

Voor meer informatie over de Wandel3Daagse en inschrijven of
het bestellen van kaarten voor de voorstellingen kijk op
www.de-pas.nl.

Na het volgen van de diverse cursussen
en workshops heb je echt iets in handen
waarmee je direct aan de slag kunt.
Je bent van harte welkom!

Evelien Kant

Voor aanvullende informatie:
www.opleidingen.feliz08.nl
www.feliz08.nl.
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We zijn op zoek naar
VAKANTIEBEZORGERS

Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij in de vakantie
wel DeMooiBernhezeKrant bezorgen?
Extra
zakcent
je
bijverdie
nen!
HEESCH – 17 en 24 juli

Ongeveer 300 kranten: gedeelte JF Kennedystraat, Kerkstraat,
Bernhardstrat, Beatrixstraat, Julianastraat, Emmahof, Christinastraat,
Irenestraat, Wilhelminalaan, Burg. Woltersstraat en Molenstraat.

HEESCH – 17 en 24 juli

Ongeveer 300 kranten: Schoonstraat, Ludivicushof, Kuipershof,
’t Vijfeiken, Plantsoen, gedeelte J.F. Kennedystraat, Adriaan Poirterstraat,
Hildebrandstraat en Hadewijchstraat.

HEESCH – 24 juli

Ongeveer 395 kranten: Bachlaan, Beethovenstraat, Haydnstraat,
Berliozstraat, Herderstraat, Dr. Saal van Zwanenberglaan, Sweelinkstraat,
Franckstraat, Brahmsstraat en Mozartlaan.

NISTELRODE – 17 en 24 juli

Ongeveer 125 kranten: ’t Erp, Oude Torenweg, De Geerden, Loosven,
Vlasstraat, Hoge Akkers, Vezelstraat en gedeelte ‘t Loo.

INTERESSE?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.

Vorstenbosch Pakt Uit & kermis

Foto’s: @DMBK

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
27 juni 2019
Brainstormsessie
Energieweverij
19.30 uur
Cultureel Centrum Nesterlé

Weekmarkt
Nistelrode
Van 8 t/m 11 juni 2019:
Pinksterfeesten Nistelrode.
U vindt de weekmarkt op
7 juni op Laar (naast de
kermis).

Woensdag 5 juni 2019

Inloopbijeenkomst Heesch West

VACATURES
We zijn op zoek naar:
• Beleidsmedewerker sociaal domein (senior)
• Beleidsmedewerker sociaal domein (junior)
• Integraal toezichthouder handhaving (WABO)
• Programmaregisseur sociaal domein
• Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Iets voor jou? Meer informatie en solliciteren op
www.werkeninnoordoostbrabant.nl

Vanaf dinsdag 11 juni 2019 is het Voorontwerp Bestemmingsplan
bedrijventerrein Heesch West openbaar en voor iedereen te bekijken
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De plannen liggen 9 weken ter inzage voor reacties tot en met maandag 12 augustus 2019. Details staan in de officiële bekendmaking
onderaan deze pagina.
Op woensdag 19 juni is er van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het plan in Cultureel Centrum de Pas in Heesch. Meer
informatie vindt u op www.heeschwest.nl.

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De vergaderingen
zijn openbaar. U bent welkom
vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
Bezoekers hebben de mogelijkheid om mee te praten over
onderwerpen die op de agenda
staan.
Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op
dinsdag 11 juni 2019
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo en Participatiewet
- Regionale samenwerking
- Beleidskader Wmo 2020-2023
- Centrumregeling Wmo 2020
- Aanvraag
Vangnetuitkering
2018
- Harmonisatie kwijtscheldingsbeleid BSOB
- Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2018
- Eerste tussentijdse rapportage
2019 gemeente Bernheze
- Jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke
regeling Kleinschalig Collectief

Vervoer (KCV)
- Begroting 2020 en jaarverslag
2018 Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant
- Ontwerpbegroting 2020 en
jaarrekening 2018 Brabants
Historisch Informatiecentrum
(BHIC)
- Begroting 2020 en jaarstukken
2018 Regionale Ambulance
Voorziening (RAV)
- Begroting 2020 en jaarrekening 2018 en voornemen om
deel te nemen aan een coöperatie GGD Hart voor Brabant
- Begroting 2020 en realisatie
2018 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL
BNO)
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op woensdag 12 juni
2019
- Regionale samenwerking
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Koffiestraat 15,
Heeswijk-Dinther
- Toepassing artikel 10, lid
5.b.3.
Gemeenschappelijke

Regeling Heesch-West voor
de plaatsing van windturbines
op Bernhezer grondgebied
Vaststellen bestemmingsplan
Meerstraat 22,
Heeswijk-Dinther
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hoefstraat ong.,
Heesch
Vaststellen bestemmingsplan
Hogeweg 6, Nistelrode
Vaststellen bestemmingsplan
Achterstraat 33, Nistelrode
Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2018
Eerste tussentijdse rapportage
2019 gemeente Bernheze
Meerjarenbegroting
2020-2023, beleidsplan 20202023 en jaarrekening 2018
gemeenschappelijke regeling
Heesch-West

- Tennispark Loosbroek
- Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2018
- Budgetoverheveling van 2018
naar 2019
- Eerste tussentijdse rapportage
2019 gemeente Bernheze
- Vaststellen jaarrekening 2018,
1e begrotingswijziging 2019
en begroting 2020 Belastingsamenwerking Oost Brabant
(BSOB)
- Programmabegroting 2020 en
jaarverantwoording 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Zienswijze concept jaarplan
2020 Regio Noordoost Brabant
- Rapport AgriFood Capital in
beweging
- Presentatie inwonersparticipatie

Raadscommissie Bestuur en
Strategie op donderdag 13 juni
2019
Deze vergadering vindt op 13
juni plaats in verband met Tweede pinksterdag.
- Regionale samenwerking

De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

-

Naar de gemeente?

Het gemeentehuis is op 10 juni 2019
(Tweede Pinksterdag) gesloten

Maak altijd een afspraak

De gemeente op
social media
Gemeente Bernheze

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

Wet ruimtelijke ordening

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft toestemming
verleend op grond van artikel

5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan Harmonie St. Servaes voor het houden van een donateursactie van
24 t/m 28 juni 2019 in de kern
Dinther. De vergunning is verzonden op 29 mei 2019.

Voorontwerpbestemmingsplan
Heesch West en voorontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’ en
voorontwerpbestemmingsplan
‘Facetplan geluidszone Heesch
West’ met IDN-codes
NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-VO01 en NL.IMRO.1721.
FPGeluidHeeschwest-VO01
Inhoud: Het bedrijventerrein

Heesch West biedt ruimte aan
in totaal maximaal 80 ha netto
uitgeefbare kavels: 50 ha netto
uitgeefbare kavels in de 1e fase
en 30 ha netto uitgeefbare kavels
in de 2e fase door vraaggericht
te ontwikkelen. De ontwikkeling
kent hoge duurzaamheidsambities, zowel voor de bedrijven
die zich in de toekomst kunnen
vestigen als voor de ruimtelijke
inpassing. De ambitieuze kaders
worden beschreven in het Circulair Beeldkwaliteitsplan. Onderdeel van het plan is de realisatie
van 3 windturbines, een drijvend
zonnepark van 10 hectare en een
tijdelijk zonnepark. Op basis van
de plannen is in de voorbije periode de Milieu Effect Rapportage
(MER), het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het

facetplan betreffende de te borgen geluidszone opgesteld.
Inzage: De voorontwerpbestemmingsplannen inclusief alle bijlagen en MER liggen met ingang
van 11 juni 2019 tot en met 12
augustus 2019 op afspraak ter
inzage in het gemeentehuis aan
De Misse 6 te Heesch. De plannen zijn digitaal te raadplegen
en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U
kunt dan zoeken op de IDN-codes om het plan te bekijken.
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op de
bestemmingsplannen en de bijlagen reageren door het indienen
van een inspraakreactie. De inspraakreactie kunt u richten aan
het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze,
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Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Indien u uw inspraakreactie mondeling wilt geven, kunt u een afspraak maken.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Nieuwstraat 1
Oprichten bedrijfsruimte

Datum ontvangst: 27-05-2019
- Lindenlaan 11a
Handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten, interne verbouwing en vervangen pui
Datum ontvangst: 28-05-2019
- Nistelrodeseweg ong. (hoek
Graafsebaan)
Verbouw commerciële ruimte
naar 5 appartementen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 24-05-2019

Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 15
Plaatsen tijdelijke mantelzorgwoning
Datum ontvangst: 26-05-2019
- Hoofdstraat 81
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ivm huisvesten arbeidsmigranten
Datum ontvangst: 23-05-2019
Vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 15
Verbouw woning
Datum ontvangst: 23-05-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Bosschebaan 35
Oprichten loods en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 27-05-2019
Heeswijk-Dinther
- Schoolstraat 18a
Plaatsen overkapping met
schoorsteen en handelen in

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft
geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het
beroep heeft geen schorsende werking. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met
een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
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strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 28-05-2019
- Zandkant 6a
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 29-05-2019
Vorstenbosch
- Akkerweg 5
Uitbreiden woonhuis
Verzenddatum: 28-05-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG
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Stichting Taxus Taxi
haalt snoeisel op
voor chemotherapieën

Chauffeur met taxussnoeisel

Foto: Merlin Daleman

BERNHEZE - De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat maandag 10 juni weer van start. Het snoeisel
van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het
basisbestandsdeel van een chemotherapie. “We zijn elk jaar weer
blij dat zoveel mensen mee willen doen met het inzamelen”, vertelt
Werner Toonen van stichting Taxus Taxi.
Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt
van het verzamelde taxussnoeisel. “De opbrengst varieert per
jaar, maar het allerbelangrijkste
is dat met deze inzameling een
flinke bijdrage kan worden geleverd in de strijd tegen kanker”,
benadrukt Werner, die met Taxus
Taxi het snoeisel gratis komt ophalen bij mensen. “Wij zamelen
al sinds 2009 in en elk jaar komt
onze inzamelingsactie weer terug. Wij zien het als een service,
want we zijn blij dat elk jaar
mensen samen met ons de strijd
tegen kanker willen aangaan.
Simpelweg door het taxussnoeisel voor ons te bewaren.”
Goede voorbereiding
“Broei is de grootste boosdoener
als het gaat om de bruikbaarheid
van het snoeisel. Wij adviseren
mensen altijd om in het midden
van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal.”
Wat ook van belang is: “Er is een
minimale hoeveelheid nodig om
het financieel haalbaar te maken,
want het is een gratis service

die we aanbieden. De minimale
hoeveelheid is een volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus
Taxi Tas, die gratis kan worden
opgehaald bij verschillende uitgiftepunten (onder andere Boerenbond, Welkoop en Intratuin).
“Zonder onze partners, onder
wie ook ‘Den Ouden Groep’, zijn
wij nergens.”
Afspraak inplannen
De inzameling gaat vanaf 10 juni
van start. Wie wil deelnemen
aan deze actie, kan 24 uur per
dag een afspraak voor het ophalen inplannen via
www.taxustaxi.nl/afspraak.
“Plan zo kort mogelijk nadat je
je taxushaag hebt gesnoeid, een
afspraak in. De taxustwijgjes bevatten dan nog de meeste werkzame stof”, zegt Werner. Stichting Taxus Taxi is nog op zoek
naar vrijwilligers die zich in het
seizoen enkele uren per week
willen inzetten voor de ‘Strijd
tegen kanker’. Meer informatie
www.taxustaxi.nl of via
Facebook.

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

Gezondheidscentrum Cereslaan
Arianne van de Gein, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken
VVD-Bernheze
Al enige tijd is bekend dat de huisartsenpraktijken Van Cruchten, De Zwaan/
Van Sonsbeek en De Vorssel zullen verhuizen naar het gezondheidscentrum
aan de Cereslaan. En sinds dit bekend is hoor ik mensen daar hun zorgen over
uiten, omdat ze verder moeten reizen of zich afvragen of ze er überhaupt wel
kunnen komen.
Persoonlijk ben ik erg enthousiast
over deze plannen. Het toont dat
wij huisartsen hebben met ondernemersgeest, met lef, met visie en vooral met hart voor zorg.
Zij willen hun dienstverlening
naar een hoger plan tillen. Zelf
ben ik helaas een regelmatige
gebruiker van zorg en als er korte lijnen zijn tussen de verschillende disciplines dan merk je als
patiënt vooral dat alles sneller en

makkelijker gaat. Zij kunnen dan
met elkaar in overleg over jou in
plaats van via verwijsbrieven. Ik
kan u zeggen dat ik van korte lijnen binnen de zorg nooit slechter
geworden ben.
Ik las in de krant dat het in Brabant al niet meer ongebruikelijk
is, dat je als nieuwe patiënt geen
huisarts meer kunt krijgen. Vanuit Oss moet men vijftien kilo-

meter verderop naar Grave voor
een huisarts. Wat hebben wij hier
dan een geluk dat we gewoon
een huisarts kunnen krijgen en
dat zij hier ook nog eens verregaande dienstverlening willen leveren. We kunnen er toch gerust
van uitgaan dat diegenen die wij
onze gezondheid toevertrouwen
er ook voor zullen zorgen dat de
zorg nog steeds geleverd wordt,
ook als de praktijk verhuist.

Voorlichting
Laatst kregen wij in de commissie maatschappelijke zaken een doorverwijzing van een inwoner uit Bernheze. Hierin stond dat er te weinig openbaar
vervoer is in de gemeente en dan met name in de ‘kleine’ kernen.
Nu heeft de betreffende inwoner zelfs een brief gestuurd naar de busmaatschappij, maar die vertelden dat het niet rendabel is om hiervoor een bus in
te zetten. Ook de ambtelijke organisatie gaf een ontkennend antwoord.
We hebben in onze gemeente tal van mogelijkheden om dit soort zaken aan
te pakken, denk aan de buurtbus of de regiotaxi die de oplossing is voor als
er geen bussen rijden. Ze halen je voor de deur op en zetten je af waar nodig.
Tijdens de vergadering werd maar weer eens het
belang van goede voorlichting aangestipt, want
als zelfs ambtenaren het niet weten, hoe moeten
inwoners dan weten welke voorzieningen er zijn?
Wij pleiten er voor om onze inwoners goed en duidelijk te voorzien van deze informatie.
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal

De Maashorst optimaal benutten
Cor van Erp, raadslid SP
De afgelopen tijd werd weer eens duidelijk dat de Maashorst velen aan
het hart gaat. Er blijkt sprake van onvrede en onduidelijkheid te zijn over
de toegankelijkheid van het natuurgebied. Het al dan niet op de aanwezige paden blijven. En de aanwezigheid van de grote grazers zoals wisenten
en taurossen. Dat zijn toch de heikele punten. Daarom is er veelvuldig
overleg tussen de verantwoordelijke bestuurders. Dit om de juiste informatie te krijgen, zodat eenieder van de Maashorst kan blijven genieten.
De Maashorst
Wat leeft er onder de vele bezoekers en de buurtbewoners?
Wat is onduidelijk? Waar zitten
eventuele knelpunten? Wat is
belangrijk? Een gedragen gebruikersoverleg dient zich in te
zetten voor alle recreatievormen
in de Maashorst. Het is goed om
rekening te houden met elkaars
belangen. Hoe gebruikersoverleg
de komende tijd vorm gegeven
wordt, is een van de onderwer-

pen van gesprek. Geïnteresseerden, organisaties en instanties
die willen deelnemen aan het gebruikersoverleg met betrekking
tot de Maashorst, kunnen dit
kenbaar maken.
Alleen samen met de vier grondgebiedgemeenten Oss, Landerd,
Uden en Bernheze kan de Maashorst doorontwikkelen; doorontwikkelen tot een landschap van
allure. Het gebied biedt namelijk

veel kansen. Maar die kansen
zullen samen opgepakt dienen
te worden. Op die manier blijft
een laagdrempelig natuurgebied
beschikbaar voor de liefhebbers
van rust, groen en natuur. Van
groot belang is ook het gedrag
van aanwezige bezoekers.
Bijvoorbeeld geen honden los
laten lopen tussen de grote grazers. Dat geeft problemen die
voorkomen kunnen worden.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Een eigen bedrijf starten?
Er komt van alles bij kijken als je een eigen bedrijf wilt beginnen.
Concurrentie- en/of relatiebeding
Als je nu voor een werkgever werkt en je hebt een concurrentie- of relatiebeding
in je contract staan, dan moet je daarover met je werkgever afspraken maken:
wat kan wel en wat niet.
Het maken van een bedrijfsplan
In het bedrijfsplan beschrijf je wat je wilt gaan doen, wie je concurrenten zijn,
Anita Fransen
wat je sterke en zwakke kanten zijn, welke kansen en bedreigingen er bestaan,
hoeveel geld en welke middelen je nodig hebt om te kunnen starten, hoe je dit
gaat betalen, zelf of met een lening.
De naam van je bedrijf
Bij de Kamer van Koophandel kun je nakijken of de naam van je bedrijf al bestaat, want dan kan het zijn
dat de Kamer van Koophandel de naam niet accepteert.
Accountant/boekhouder
Ook is het belangrijk tijdig een accountant of boekhouder te zoeken.
Die kan je helpen met alle bovenstaande onderwerpen en nog veel
andere zaken.
Ook wij kunnen je daarmee helpen. Wil je meer weten?
Info@faara.nl of 06 - 286 360 86

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl

De tennisbaan als
roze olifant in de
raadszaal
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze
“Wij willen graag tennissen in Loosbroek!” Met deze woorden werden we
vorige week verwelkomd bij het gemeentehuis. Loosbroekse kinderen gooiden tennisballen naar elkaar en spraken ons aan over de reden waarom.
En deze kinderen zijn natuurlijk
niet de enigen met die al jarenlang bestaande wens. Sinds de
in juni 2016 door de hele raad
aangenomen motie leek het tennispark eindelijk werkelijkheid te
worden.
Diverse vrijwilligers zetten hun
schouders eronder. Diverse plannen werden gemaakt en besproken. Er werd veel tijd in gestoken, veel energie ook, want bij
dit soort plannen zijn er altijd

verschillende belangen. Maar los
van de verschillende locaties en
vormen die werden voorgesteld,
en soms werden afgeschoten,
stond overeind dat er eindelijk
getennist zou gaan worden in
Loosbroek. Daar was geen twijfel
over.
Tot 21 mei van dit jaar. Toen verscheen plotseling het bericht dat
het college de raad negatief gaat
adviseren over de aanleg van dit

tennispark. Na drie jaar voorbereiden klinkt er ineens een nee.
Voor de mensen in Loosbroek
kwam dit echt uit de lucht vallen.
Ze zijn verbijsterd en boos. En
geef ze eens ongelijk.
Vorige week stond het tennispark
nog niet op de agenda. Maar de
ludiek demonstrerende kinderen
zorgden voor een roze olifant in
de raadszaal, met de tennisbal als
symbool. Wordt vervolgd.

Toeristen of arbeidsmigranten
Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze
Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn veel mensen uit alle windstreken van Europa aan het werk in Nederland. Ook in onze gemeente zijn veel arbeidsmigranten actief. Deze mensen moeten ook
op een goede manier gehuisvest worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld
al in keurige huisvestingsplaatsen bij bijvoorbeeld tuinders in onze
gemeente.
CDA Bernheze is tevreden over
dit beleid, zeker gezien het toezicht dat deze tuinders zelf houden op hun locaties. Zij hebben
er belang bij dat alles netjes en
rustig verloopt. Naast de bedrijvigheid die we al hebben, willen
we in Bernheze ook graag het
toerisme verder stimuleren, dit
zorgt immers ook voor werkgelegenheid en een goed draaiende economie.
Maar voor de mensen die op vakantie willen gaan in Bernheze,
zijn ook recreatie- en overnachtingsplaatsen nodig.
Momenteel zien we echter ont-

Voor onze vrijkomende agrarische gebouwen zoeken we nog
een diversiteit aan activiteiten,
zodat die zich niet allemaal op
dezelfde markt gaan richten.
Voor enkele caravanstallingen
is wel markt, maar die is snel
verzadigd. Kunnen we hier dan
misschien
arbeidsmigranten

(Vracht)verkeer
niet meer door
Heeswijk-Dinther
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Vorige week is het voorstel van Politieke
Partij Blanco aangenomen om zo snel mogelijk te starten met een onderzoek naar het
doortrekken van de ontsluitingsweg van de
rotonde op Laag Beugt tot aan de nieuwe
wijk Rodenburg in Heeswijk-Dinther.
Met die nieuwe weg hoeft veel (vracht)
verkeer niet meer door het centrum, een
ontlasting voor met name de Hoofdstraat,
Torenstraat en Abdijstraat.
In de oorspronkelijke planning
zou het onderzoek pas plaatsvinden na afronding van de Traverse, maar die is pas op zijn vroegst
eind 2023 klaar. Dat vonden wij
van Politieke Partij Blanco veel te
lang duren en daarom hadden
we vorig jaar ook al een voorstel
ingediend om dit te vervroegen.
Toen kregen we nog niet genoeg
steun, maar nu dus wel. Alle
partijen konden zich uiteindelijk
vinden in onze argumenten. De
nieuwe weg zal de leefbaarheid
in de kern van Heeswijk-Dinther
enorm verbeteren. Vanuit Heilaren/Rodenburg hoef je dan niet
meer door het centrum naar de
N279 en vrachtverkeer van-

huisvesten, mits je aan alle eisen voldoet? De toezichthouder
woont dan op hetzelfde erf.
Het CDA Bernheze vindt dit het
overwegen waard!
CDA: Altijd in de buurt!

af deze weg met bestemming
Loosbroek of Nistelrode hoeft
ook niet meer dwars door Heeswijk-Dinther.
Ook een tweede voorstel van
ons is aangenomen. We gaan kijken bij welke wegen in het buitengebied de bermen structureel
verbeterd moeten worden. Dus
niet iedere keer overal opnieuw
puin storten, maar een aantal
veelgebruikte wegen voorzien
van grasbeton. Veiliger voor iedereen en het scheelt bovendien
een hoop stofwolken.
Politieke Partij Blanco is zeer tevreden dat onze beide voorstellen unaniem zijn aangenomen.

Gelukt!
Ellen Neelen, raadslid Progressief Bernheze
Als u deze rubriek regelmatig leest dat
weet u misschien nog dat ik een aantal weken geleden een artikeltje heb geschreven
over de wereldwinkel, fairtrade en Global
Goals. Ik heb toen de wens uitgesproken
dat het toch prachtig zou zijn als het idee
van eerlijk en duurzaam handelen, zoals
het meer dan 25 jaar geleden door onze
eigen wereldwinkel in gang is gezet, voortgezet wordt in onze gemeente als Global
Goals gemeente. Afgelopen donderdag is
een eerste stap gezet!
De gemeenteraad heeft unaniem
een motie aangenomen om te
kijken wat er nodig is om een
Global Goals gemeente te worden. En dan gaat als eerste onze
dank uit naar de Fairtrade werkgroep die dit onderwerp op de
agenda heeft gezet.
Zij hebben het initiatief genomen
door de gemeenteraad te vragen om deze keuze te maken.
Vervolgens dank aan de oppositiepartijen die een motie hebben
ingediend om hier als gemeente
mee aan de slag te gaan. En tot
slot dank aan de coalitiepartijen
die meegegaan zijn in deze mo-

wikkelingen waarin recreatieverblijven omgezet worden naar
huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze twee zaken lijken dan
ook tegen elkaar in te werken.
We willen graag arbeidsmigranten opvangen, maar moet dat
ten koste van overnachtingsplaatsen voor toeristen gaan?
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tie. Een mooi voorbeeld van samenwerken.
En daar is Progressief Bernheze heel blij mee want daarmee
komt het waar maken van ons
verkiezingsprogramma een stap
dichterbij. Het gedachtegoed
van een Global Goals gemeente
is een eerlijke verdeling, duurzame productie en consumptie en
gericht op de toekomst zodat
we goed zorgen voor deze aarde en de mensen die er op leven.
Laat dat nou precies zijn wat wij
uitdragen in ons verkiezingsprogramma...
reactie@progressiefbernheze.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Betty Mulders
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Lex Frunt
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote
voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.
PIOENROZEN IN
VERSCHILLENDE KLEUREN
Richard van Doorn
Vorstenbosscheweg 1
Heeswijk-Dinther.
PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

KIPROLLADE
€ 7,70 PER KILO.
SOEPVLEES
€ 5,- PER 500 GRAM.
Werknemers van Bernheze
Slagerij Bert van Dinther
Media worden uitgesloten van
Heistraat 8 Oss
deelname.
Datum _____________________
www.slagerijvandinther.nl

Nederlandse Gerechten

_____________________

ENGELSE SPRINGERS

j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
Met en zonder stamboom.

WOORDZOEKER:

E D O O R B S O K O K X
P E P E R N O T E N N A

Hele lieve sociale honden.
Heeswijk-Dinther. Meer
informatie: 06-53811687.
Kom gerust even kijken.

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

I

O L

T P H H E O T E A P

I

I
A

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.

Q E F D O N R Z W Q E A

T R E P E

I

N K X T

Zoek: BROODPAP, EIERKOEK, JODENKOEK, KNIEPERTIE, KOKOSBROOD,
KROKET, NAGELHOUT, OLIEBOL, PEPERNOTEN, TAAITAAI

6 PAARDENSTALLEN MET
OF ZONDER VERZORGING
Of als opslagruimte 250m2 of in
delen.
Zandkant Heeswijk-Dinther.
Informatie: 06- 23145232.

AANGEBODEN
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.

EIERKOEK

JODENKOEK

NIEPERTIE

KOKOSBROOD

KROKET

OLIEBOL

PEPERNOTEN
SUIKERFEEST VOOR MENS EN DIER

AAITAAI

KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

CURSUS
NIEUW: ZOMERCURSUS
FRANS VOLGEN
bij Cours de français en petits
groupes in Vinkel.
Maandagmorgen, dinsdagmorgen, dinsdagavond, woensdagmorgen en woensdagavond.
Maximaal vier personen, flexibele inschrijving en zeer gevarieerd
lesprogramma.
www.ikspreekfrans.nl
Evelyne van Uden 06-53975676.

OVERIG
Uw VIDEO BANDEN op DVD,
op USB-stick of op een harde
schijf? Op een deskundige wijze
verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06-11 355 477.

HEESWIJK-DINTHER - Buurtschap De Koffiestraat haalt normaal elke
tweede maandag van de maand het oud papier op. Omdat dit in juni
precies op Tweede Pinksterdag valt, wordt het oud papier op woensdag 12 juni opgehaald.

ROODPAP

NAGELHOUT

GEVRAAGD

Wijziging ophalen oud papier
buurtschap De Koffiestraat

P N K R J K C P N K F A
I

SPRINGKUSSEN
vanuit Heeswijk-Dinther.
Voor meer informatie:
06-22148394.

GITAAR OF BAS SPELEN
IETS VOOR JOU?
Aanbieding: gratis proefles plus
vier introductielessen met 50%
korting. Info: Facebook, Gitaarles
Heesch Paul Wigchert of mail:
paul.wigchert@hetnet.nl.

I

L A V E R L M H E V L A
E

250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

D W K D E K K U C U B T
W W P O O H U O L K O

Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

Tekst?

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zie oplossing pagina 26
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D-DAY, dag met verstrekkende gevolgen voor Europa
BERNHEZE - Publiciteitsmedia staan vol van het indrukwekkende huzarenstuk, krijgskundig gezien, op 6 juni 1944
aan de Normandische stranden; dit jaar precies 75 jaar geleden. De geallieerden voerden hiermee hun plannen uit
om stevig het heft in handen te nemen tot uitschakeling van nazi-Duitsland. Misschien ook in de stille hoop dat
de Duitse professionele legerleiding haar krachten zou bundelen om intern het nazi-juk af te schudden.
Om het moreel onder de troepen op te krikken werd aangegeven dat ze weleens voor Kerstmis 1944 thuis konden
zijn. Helaas, het liep anders en dat had zijn gevolgen voor de inwoners van de kernen van het huidige Bernheze.
bij Stalingrad (het huidige Wolgograd).
Daar had hij een geslaagde maar kostbare overwinning bevochten; een keerpunt
aan het oostelijk front. Zijn wens: zo gauw
mogelijk in het westen een tweede front
lanceren om Duitse troepen te spreiden en
daarmee de militaire druk aan zijn kant te
minderen. De westerse regeringsleiders,
president Roosevelt van de Verenigde Staten en premier Churchill van het Verenigd
Koninkrijk, konden zich hierin vinden. Zij
hadden al succesjes geboekt bij het indammen van de vermetele Duitse opmars
maar wat misschien belangrijker was: hun
militaire staven bleken in de praktijk te
kunnen samenwerken.
De afwezigheid van een taalbarrière zal
dat bevorderd hebben.

‘Minder bekend is dat in die
Big Week ongeveer 3.200
geallieerden bemanningsleden
niet op hun basis terugkeerden’

LANDINGEN NORMANDIË



De redactie van DeMooiBernhezeKrant
benaderde lokale heemkundekringen om
gemotiveerde leden te zoeken om kenmerkende facetten uit die periode op
schrift te stellen. Vooral daar waar de bevolking rechtstreeks in aanraking kwam
met de opschuivende frontlijn met zijn
soms wrede effecten. De beschrijvingen
daarvan worden in de komende uitgaven
van DeMooiBernhezeKrant gepresenteerd.

Bron: Kijk nr.3, 1944; een uitgave van het
Amerikaansche Ministerie van Voorlichting
van de Sovjet republieken, Jozef Stalin,
had zich geëxcuseerd. Hij was betrokken bij het afhandelen van de ingesloten
Duitse troepen diep in zuidelijk Rusland

Vastgesteld werd al dat jaar een bescheiden tweede front in het Middellandse Zee
gebied te openen. Daar heersten Duitse en
Italiaanse luchtmachten. Zij belemmerden
de doorvoer van troepen en grondstoffen via het Suezkanaal tussen daarachter
liggende werelddelen en het Britse Koninkrijk. Nu moest Zuid-Afrika afgerond
worden en scheepsruimte was nijpend.
Uit ervaringen daarbij opgedaan konden
lessen worden getrokken in verband met
de beslissende zet: opmars vanuit de Franse westkust door de Lage Landen richting
Berlijn. Daar geen bergen als hinderpalen
maar alleen een zee, het Kanaal, en rivieren. Dit laatste valt met technische voorzieningen letterlijk en figuurlijk te overbruggen, de streefdatum was het voorjaar
van 1944.

Joop Thuring, Heesch, mei 2019

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (Uitgave 5 juni)

Voorbereiding en voorwaarden
Aan een verantwoorde oorlogsvoering
gaat een voorbereidingstermijn vooraf.
Zijn er meer landen bij betrokken, in dit
geval de geallieerden, dan probeer je eerst
in politieke zin naar goed democratisch
beginsel op één lijn te komen. Vervolgens
geef je aan je militaire strategen de geformuleerde wensen door. Voornaamste
zorg: verlies aan mensenlevens en goederen zoveel mogelijk beperken. Daarnaast
het beoogde doel, namelijk onvoorwaardelijke overgave van de tegenstander, snel
bereiken.
Voorbereiding en uitvoering
In januari 1943 kwamen de regeringsleiders van de machtigste staten onder de
geallieerden in Casablanca, gelegen in een
Franse kolonie in Noordwest Afrika dat
zich pas enkele maanden daarvoor onder
druk bij de geallieerden had aangesloten,
bij elkaar om de hierboven beschreven
voorwaarden te bespreken. De dictator

Donkere schaduwen
werpen zich vooruit
Militaire strategen stelden één belangrijke
voorwaarde. Bij landingsoperaties vanuit
de zee en de lucht moet het luchtruim
daarboven beheerst worden door de eigen
luchtmacht. Aanvallende troepen hebben
het al moeilijk genoeg in het tweedimensionale vlak. Op hun hoede zijn voor wat
letterlijk boven hun hoofd hangt werkt
frustrerend. Daarnaast was er in belangrijke mate ook hinder van de aanvoer van
troepen en materieel van de vijand richting
frontlijn. Eind maart 1944 moest de Duitse
luchtmacht, Luftwaffe, in dit opzicht zijn
uitgeschakeld. Medio februari stonden
vliegtuigfabrieken diep in Duitsland op de
uitvoeringslijst van hun bombardementsluchtvloot. Konden de gestelde doelen tijdens zo’n missie niet worden bereikt dan
moesten onderweg de bommen, als alternatief, worden afgeworpen op spoorwegknooppunten die leidden naar de Noordzeekust (operatie ‘Big Week’). Op 22
februari ondergingen Arnhem, Deventer,
Enschede en vooral Nijmegen dit lot. Bij
deze laatste plaats vielen ook slachtoffers
uit de Maashorst regio. Minder bekend is
dat in die Big Week ongeveer 3.200 geallieerden bemanningsleden niet op hun
basis terugkeerden. Dat is het viervoudige
van het aantal dodelijke slachtoffers dat
Nijmegen registreerde. Maar op 6 juni en
daarna bleven de Normandische stranden
verschoond van Duitse tegenaanvallen
vanuit de lucht.

DE WITTE GEBIEDEN GEVEN DE EXPANSIE AAN VAN DE AS-MOGENDHEDEN
(NAZI-DUITSLAND EN FASCISTISCH ITALIË) EIND 1942.

Bron: www.de tweede wereldoorlog in vogelvlucht 1939-1945

We Remember
Piet Hanegraaf I
16-18 september
Een oorlogsmisdaad
Ochtend 19 september
Middaguur 19 september
Zuivering Laverdonk
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
Ramp op Den Dolvert
Het veldhospitaal
1 oktober
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Piet Hanegraaf II
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Gerard v.d. Broek Venlo
Burgerslachtoffers
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Auto & Motor

NIEUWS

Vakgarage Hurkmans Dinther bv
BESTAAT 50 JAAR!
HEESWIJK-DINTHER Het is begonnen in
1969, de toen 19
jarige Albert Hurkmans
begon in een kippenschuurtje met het
repareren van auto’s.

veel jaren voor
ons werken. Zoals
b i j v o o rbeeld Rene
Verkuijlen,
in
januari is hij alweer
40 jaar bij ons in dienst! Daar zijn
we trots op!
We hebben ons feest met onze
medewerkers al uitgebreid gevierd, maar willen het ook graag
met onze klanten vieren. Want
zonder klanten geen 50 jaar

Nu, 50 jaar later, bestaat het bedrijf nog steeds op de dezelfde
plek als waar het ooit begon, alleen wel vijf verbouwingen verder. Begonnen als Subaru dealer,
Daihatsu dealer en uiteraard ruim
17 jaar als KIA dealer en inmiddels bekend als Vakgarage.
“Je kunt wel zeggen dat we veel
kennis en ervaring hebben opgebouwd in de afgelopen 50 jaar”,
aldus Albert Hurkmans. Hij heeft
samen met zijn vrouw José het
bedrijf groter gemaakt. Met vestigingen in Tilburg, Oss, Veghel,
Nistelrode en Den Bosch zijn ze
altijd erg ondernemend geweest.
“Ach, als je kansen ziet dan moet
je ze grijpen en soms betekent
dat uitbreiding en soms kies je
ervoor om iets los te laten.

Graag tot
maandag 10 juni
van 10.00 tot
17.00 uur

Familie Hurkmans

We hebben altijd met heel veel
plezier gewerkt en nog, maar
inmiddels zijn we blij dat al onze
kinderen met veel plezier in het
familiebedrijf werken.”

Albert en José zijn nog altijd betrokken bij het bedrijf. “Met,
zoals de kinderen altijd zeggen:
de mooiste taak en functieomschrijving die je kunt hebben: ze

mogen van alles, maar moeten
niks”, lacht Albert.
“Uiteraard zouden we niet 50
jaar bestaan zonder onze fijne
medewerkers, die ook al heel

ZOTTE

Taxi van Lieshout

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

bestaan. We vieren dit daarom
op maandag 10 juni, 2e Pinksterdag. Tevens hebben we een
grote occasionshow met 50 jaar
jubileumacties en ook aan de
kinderen wordt gedacht. En wie
jarig is trakteert, dus koffie met
gebak staat klaar.”

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

EXTRA*
KORTING

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

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

Ook voor

HESCHEWEG 223 OSS

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden

Fiat 500 cabrio twin air

36.000 km 2015

* Ruime openingstijden

Hyundai IX 20 automaat nav camera

38.000 km 2016

* Ruime keus en
onafhankelijk advies

Mini Cooper S navi ecc lmv

91.000 km 2009

* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Renault Captur expression automaat benzine 15.000 km 2013
Skoda Ocatavia 1.4 combi automaat

19.000 km 2016

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

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

21

Woensdag 5 juni 2019

Sint-Willebrordusgilde
haalt wisselschild terug
na acht jaar

‘Een mens is zoals hij auto rijdt

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens
de kringdag die op 26 mei in
Geffen plaatsvond, sleepte het
gilde veel zilveren schilden bijeen, waaronder het zilveren
wisselschild waarvoor elk jaar
door de dertien aangesloten
gilden van Gildenkring Hoge
Schuts gestreden wordt.

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
Audi500
A1 zeer
1.2 Tfsi
Admired
wit airco
two tone
Fiat
apart
40.00 km
.......... 2007
Fiat
km.km
................................2013
2009
volPanda
opties4200
66.000
Ford
Fiesta
1.3i 51
kW .............................2006
2004
Nissan
Interstar
bus
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Nissan
Note
1.4
airco
trekhaak
2008
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Opel Astra
turbo
edition .........2005
Honda
Civicstation,
1.4 16V1.0
5-drs.
automaat
Honda
Civic sportwielen
2001
zonnedak,
66.000 km dikke uitlaat .......2016
Mazda
6 1.8 Clima
km. ................
2003
Opel Insignia
2.0, 77.000
CDTi sports,
tourer 2015
Mini Cooper ............................................. 2007
OpelCooper
Meriva1.6
1.616V
16v.................................
airco 97.000 km 2007
Mini
2008
Opel
1.01.4
10.000
........................
2005
OpelAgila
Mokka
turbokm
36.000
km!
2014
Opel
1.2X16V
.......... 2005
OpelAgila
Mokka
1.4,airco
turbo70.00
blackkm.
edition
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
navigatie, 6.000 km!
2018
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Peugeot
207
1.4
VTi
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
1999
Opel
Vectra
1.61.6
16V
1998
Peugeot
307
16v.................................
station airco
2007
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Peugeot
3082.0
1.6DTH
VTi .................................
airco trekhaak 2010
Opel Zafira
2003
Opel Zafira
2.2i1.2
Elegance
80.000 km. ...... 2002
Peugeot
2008
allure, panoramadak,
Opel
Y20km
DTH .................................
2005
navi,Zafira
33.000
2016
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Renault
lichtmetalen
PeugeotClio
2061.2
1.4iTce
16Vairco
85.000
km. ............ 2006
velgen 206
97.000
km16V quiksilver 55.000km
2009
Peugeot
cc 1.6
..2004
Peugeot 206
rallyScenic
car 20i 16v
Renault
Grand
1.2 heel
Tce apart
Boseen snel..2004
Peugeot
306
1.644.000
............................
1999
uitvoering
volBreak
opties!
km
2017
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
boseIbiza
uitvoering,
leer 49.000 km2016
Seat
1.4 16Vvol
Sensation
... 2006
Renault
Kangoo
1.2...................................
TCe, navi, clima,
Suzuki Jimny
4+4
2000
vol opties,
km km. ..................
2014
Suzuki
Swift57.000
4-drs. 9.000
2010
ToyotaS-cross
Aygo airco
km.automaat,
.................. 2008
Suzuki
1.020.000
jetboost,
Volkswagen
Golf cabriolet
...1994
vol opties, 8.000
km! 85 kW 2.0 aut2018
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Seat
Arosa
86.000
2001
Motor
Yahama
XJR km!
1300 grijs zwart .........
2003

www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl -- www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl --www.autoscout24.nl

Om het wisselschild binnen te
kunnen halen, moet men in alle
groepswedstrijden, waaronder
het groepsvendelen, groepstrommen en korpsschieten, uitmuntend presteren. Met het
jeu de boulen, bazuinblazen en
standaardrijden kan men daarbij
nog extra punten binnenhalen.
De leden van het Heeswijkse
gilde stonden deze dag geladen,
haalden veel prijzen binnen en
haalden zodoende het wisselschild na acht jaar weer terug
naar Heeswijk. Dank aan al de
leden die hiervoor alles gegeven
hebben deze dag.
Het was de twaalfde keer dat
het gilde sinds de oprichting
van de Gildenkring Hoge Schuts
(1926) het schild binnenhaalde.
Ook werden er nog een aantal
zilveren schilden gewonnen.
Standaardrijden en ringsteken:
Rien Verkuijlen met twee 2de
prijzen.

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Renault Megane 1.6i,16V, dynamique, navi, PDC,
enz., 165.000 km, 2010

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• Skoda Rapid 1.2 Tsi 105 PK,
PDC, navi, Cruise-Control 2015

• Nissan Qashqai + 2 2.0i 140 PK, navi, camera,
panoramadak, xenon, enz. 119.000 km, 2011

• Volvo V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC,
dakrail, enz. 151.000 km, 2011

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

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

• Peugeot 2008 1.2i, PureTech. aut., navi PDC,
leder bekleding, stoelverwarming, enz., 2016

• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

VORSTENBOSCH - Zo’n 30 mensen gingen zaterdag 1 juni bij
oud-koning Jan van Grunsven op bezoek. Ze brachten hem een vendelhulde en na het bekijken van de koningsvogel onder het genot
van een hapje en een drankje, werd de terugweg naar het gildehuis
ondernomen. De koningsvogel was gepresenteerd en uitvoerig geïnspecteerd door alle leden.
Grunsven, werd de boom gevrijd
en werden de openingschoten
gelost.

• Renault Captur 0.9 Tce, leder, camera,
PDC V + A , stoelverw., enz., 2015

www.autobedrijflangens.nl

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

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
2007auto’s
€ 2950,- en Cabriolet
•Citroen
In- C1
en1.0-12V
Verkoop van
lichte bedrijfsauto’s
Peugeot 206 CC 2.0-16V Zwart
2002
•Diverse
Wielen
banden
Citroen en
C3 vanaf
€ 1999,Peugeot 206 CC 2.0-16V

Diverse Citroen
C4 vanaf uit voorraad
€ 1999,Een
greep
Peugeot 307 CC 2.0-16V Zwart

Citroen
panoramadak
Alfa
156 C4
jtd Picasso
1.6 impression,
zwart 2009
2003
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001
Citroen
C4
Grand
Picasso
7
pers.
2010
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003
Hyundai Atos Multi
2002
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971
Citroën
Xara
met.
2004
Hyundai
AtosPic.1.8
78 Dkmgr.Airco
2006
Citroen Xara Coupé
1999
MercedesYong
A140yrv
long
Elegance
2005
Daihatsu
zwart
2002
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001
Nissan
Note
1.4
81Dkm
2012
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Ford
Focus
stationcar,
2002
Renault
Clio
1.2-16V 16 16v
2009
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Ford
Ka Megane
meeneemprijs
1998
Renault
Station 1.5 DCi 2013
Ford Transit connect, ex btw
2004
Renault Tucson
Twingo 2.0
1.2 bull
Air en side bars 2008
2005
Hyundai

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

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

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

6999,€€4.950,€ 4.750,€
6500,€ 3.950,€ 3.900,€ 1850,€ 4.950,€€4.950,2750,€ 1.500,3499,€€2.750,€ 1.999,€
8950,€ 1.999,€€3.499,3950,€ 2.750,€€ 7950,650,€ 3.250,4499,€€7.750,-

De Overheid van het gilde bedankt hierbij nogmaals iedereen
van harte met de behaalde resultaten.

Koningschieten
Vorstenbosch

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

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

Groepsbazuinblazen: 1ste prijs.
Bazuinblazenjeugd individueel:
Nienke Oskam 1ste prijs.
Geweerschieten: Raymond van
der Cammen 3de prijs.
Vendelen: Dré van de Wijgert
2de prijs.
Groepsvendelen 2de plaats en
individueel behaalde Nicole
Broeren een 2de plaats.
Groepstrommen een 3de plaats,
trommen klasse B Gerard Oskam
een 4de plaats.
De jeu de boulers wonnen de
1ste prijs (De Landjonker) van
veertien teams.

Peter van den Broek Gildekoning 2019
€ 3450,-

2005

€ 4950,-

2004

€ 5750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Bedrijfswagens
exclusief
BTW
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Mazda Berlingo
MX 5 cabrio,
nette staat2005
1991 €€2750,2.950,Citroen
1.9Dzeer
130DKm
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Citroen
1.6 HDI
2009
PeugeotBerlingo
307 hdi break
2007 €€4499,7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Ford Transit 300s 2.2 TDCi 84DKm 2012 € 7950,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Peugeot
HDI 1.6 16v 2013
Renault Partner
Laguna1.6
break
2000 € 1.450,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013 € 5750,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,-

AUTO VAN DE WEEK:

Kia Picanto 1.0 LXe

€ 2750,-

De 21 deelnemende schutters
werden ingedeeld voor schietvolgorde. Het was nu de beurt
aan Jan van Grunsven om zijn
laatste plicht als koning te voldoen voordat hij van zijn koningsvogel en schildenvest ontdaan zou worden. Hij heeft een
schild laten maken in de vorm
van het aandenken van het EST
2019 in Neer. Op het schild heeft
hij de trofee van de voorronde
laten graveren als symbool van
het behalen van de finale dit jaar.
Onder begeleiding van aanwezige loco-burgemeester Peter van
Boekel en oud-koning Jan van

Voor de lunch werden drie schietronden gehouden waarbij ook
60 obligaties werden uitgeloot.
Er was een heerlijke lunch, verzorgd door de barcommissie. Na
de lunch werd verder gegaan
met schieten op de koningsvogel, maar het zou nog twee
ronden duren voordat de vogel
aanstalten zou maken om omlaag te komen! Na 171 schoten
kwam de vogel in één stuk met
een vleugel er nog aan naar beneden.
Peter van den Broek was voor de
tweede keer de gelukkige die de
titel gildekoning met bijbehorende koningsvogel in bezit kreeg.
Het was 23 jaar geleden dat hij
gildekoning geweest was. De
installatie en vendelhulde werd
bij de nieuwe gildekoning thuis
uitgevoerd, zoals ook in het verleden gedaan werd. Deze traditie werd drie jaar geleden weer
in ere hersteld nadat dit in de ledenvergadering besproken was.
Hierbij werd er nog druk nagepraat onder een natje en een
droogje bij de gildekoning thuis.
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Film ‘Schapenheld’ op televisie Publieksavond bij Halley
HEESCH - Na de bioscoop release in Nederland en België en een kleine zegetocht
langs gerenommeerde filmfestivals, komt
de film Schapenheld nu op tv.
‘Schapenheld’ is een film van de uit Heesch afkomstige 39-jarige filmmaker Ton
van Zantvoort.
Zijn film Schapenheld belicht op indringende wijze de effecten van onze op geld
gerichte maatschappij.

NPO 2 KRO-NCRV 2DOC
Maandag 10 juni om 20.25 uur
Dinsdag 11 juni om 9.55 uur.
Schapenheld gaat over de vrijgevochten
Brabantse schaapsherder Stijn en z’n gevecht om zijn kudde in stand te houden in
een neoliberale wereld vol regels en bureaucratie.

HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 7 juni voor publiek geopend. Het
programma begint om 21.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. Het is leuk en
interessant voor alle leeftijden. Kom op tijd, want het kan druk worden.
we observeren. In de loop van de schemering vertonen zich steeds meer sterren
en uiteindelijk kunnen we sterrenbeelden
onderscheiden, zoals Grote- en Kleine
Beer, Cassiopeia, Leeuw, Tweelingen en
Noorderkroon.
Het moet wel onbewolkt zijn om de
maan, planeten en sterren te kunnen
waarnemen.

Heb je de film nog niet gezien? Ga dan
zeker kijken!

Door de grote telescopen zijn op de
maansikkel zeeën, bergen en kraters
goed te zien. Na lange tijd staat nu ook
de planeet Mercurius aan de avondhemel, evenals Jupiter. Door de telescoop
zie je Mercurius als een klein wit bolletje.
En je ziet met de kijker de wolkenbanden
op Jupiter en de vier grootste manen van
deze reuzenplaneet. Ook Mars kunnen

In het auditorium en het planetarium
verzorgen Halleyleden presentaties over
de sterrenhemel en ons zonnestelsel. Entree op de publieksavond is € 5,-, kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Moeders speelt
‘Tulpen voor Mussolini’
HEESCH - ‘Tulpen voor Mussolini’ vertelt het waargebeurde verhaal van drie Nederlandse zangeresjes, Sandra, Judith en Kitty Leschan, die in het Italië van vlak voor
de Tweede Wereldoorlog furore maken. Zelfs Mussolini is onder de indruk en noemt
hen ‘De gratiën van de microfoon’. Maar in 1943 worden ze gearresteerd omdat ze
“iets teveel Joodse roots“ hebben...
Daarna gaat het snel bergafwaarts. Eenmaal vergeten door de wereld raken ze
ook elkaar kwijt. Maar hun muziek wordt
niet vergeten!
Live muziek gemaakt door Gerard Wolters, Bernard Hoogstede en Carlo van
Sonsbeek zal de zingende zusjes tijdens
de voorstelling begeleiden! De regisseur
en schrijver is Sjef Smid.

Op weer een
verrassende locatie
De voorstelling is op woensdag 12 juni,
donderdag 13 juni en zaterdag 15 juni
om 20.15 uur te zien bij Mostako Staalbouw aan de Cereslaan 13 in Heesch.
Voor deze voorstelling van Moeders
op weer een verrassende locatie kun

je plaatsen reserveren. Kaartjes kosten
€ 7,50 per stuk en zijn te reserveren via
inevkempen@gmail.com of via een van
de spelers van het gezelschap: Mieke van
den Akker, Henny Bens, Ine van Kempen,
Karin Grosfeld, Gerard de Bekker, Wim
Pulles en Harry van Kempen.

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 10 juni 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Welke stichting haalt snoeisel op voor chemotherapieën?

2. Welke expositie vindt er plaats op de Dag van het Kasteel?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wat organiseert IVN voor de zesde keer?

4. Wie gaat er door als hoofdtrainer bij VV Heeswijk?

5. Op welke basisschool vindt Actie Adoptie plaats?
Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

Winnaar vorige week:
Rikie Post
Het antwoord was:
MUZIEK
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Verwondering en moord
bij jeugdgroep toneelvereniging Kantlijn
HEESWIJK-DINTHER - Door haar nieuwsgierigheid belandt Lily in
Verwonderland waar alles anders is dan het lijkt. Ze verdwaalt en
moet de weg terug zien te vinden. Dit verhaal, geschreven door
Gaby Moon en geregisseerd door Gerdie van den Heuvel en Gaby,
zal op de planken worden gebracht door de jeugdgroep van toneelvereniging Kantlijn.
Dit zal geschieden op vrijdag 4
oktober om 19.30 uur en zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober om 15.00 uur. Alle voorstellingen spelen zich af in een
schitterend decor in het Willibrordcentrum in Heeswijk.

selmoord’ van auteur Maurits
Keyzer. Humor en spanning spelen hierin de hoofdrol. Dit speelt
zich ook af in het Willibrordcentrum en wel op 13, 14 en 15 december om 20.30 uur. Verdere
informatie volgt.

Daarnaast zijn de volwassenen
ook begonnen aan de repetities
voor de komische thriller ‘Wis-

Zet deze en bovenstaande data
alvast in je. We verwelkomen je
graag!

Chanteurs Gregoriens
actief op Pinksterdagen
HEESWIJK-DINTHER
Les
Chanteurs Gregoriens zingen op
Eerste Pinksterdag de eucharistieviering in de abdij van Berne.
Gezongen worden de wisselende gezangen van Eerste Pinksterdag waaronder de sequentia
‘Veni Sancte Spiritus’ en de vaste gezangen komen uit de IVe
gregoriaanse mis.
Wim Cöp dirigeert en organist
Jan de Laat zorgt voor de begeleiding en orgelspel op het Adema Schreurs orgel. De viering

begint om 10.30 uur. Je bent van
harte welkom.
Traditiegetrouw gaan de Chanteurs Gregoriens Tweede Pinksterdag naar de bedevaartsplaats
Handel om aldaar de eucharistieviering te verzorgen.
Hier staan de Pinkstergezangen
centraal, maar de vaste gezangen
komen uit de IXe Gregoriaanse
mis; een mis die opgedragen is
aan Maria. De eucharistieviering
begint om 9.30 uur.

Volg onze
sociale media
/pinksterfeestennistelrode

Tweede Pinksterdag: Dag van
het Kasteel - Reizen op stand
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de Dag van het kasteel, maandag 10 juni, opent Kasteel Heeswijk de
expositie Reizen op stand. Reizen was vroeger voor weinig mensen weggelegd. Bijna iedereen bleef
zijn leven lang in het zicht van de kerktorens van eigen dorp of stad. De adel en rijke burgers, zoals de
kasteelheren van Heeswijk, konden zich verre reizen veroorloven of men wilde zich verrijken met het
veroveren van land en handeldrijven. Deze expositie toont een kijkje in het reisverleden van de adellijke
bewoners.
Wie Tweede Pinksterdag het
kasteel bezoekt maakt ook kennis met de dames en heren van
Les Précieuses Ridicules: dit gezelschap komt als een gegoede

PASSEN VAN
VERSCHILLENDE
KOSTUUMS
Engelse familie uit 1800 op bezoek op ons kasteel om te picknicken, dansen te laten zien en
ze aan te leren. Tevens is er de

mogelijkheid tot het passen van
verschillende kostuums en zo op
de foto te gaan.
De hele dag kunnen bezoekers
genieten van muzikale klanken
van zowel het Jeugd- als JongerenOrkest Kasteel Heeswijk en
het Haydn Orkest in de Wapenzaal. Een bezoek aan de Brocante maakt de dag compleet!
Meer informatie over de programma’s, tijden en tarieven is te
vinden op
www.kasteelheeswijk.com.

Derde strand jeu de boules
toernooi in Nistelrode
NISTELRODE - Het is nu al een
evenement dat niet meer weg
te denken is van de activiteiten-

kalender. Na een succesvolle en
drukbezette eerste en tweede
editie staat op zondag 25 au-

gustus de derde editie gepland
van het strand jeu de boules
toernooi. Het toernooi zal deze
keer plaatsvinden bij Blokhut ‘t
Veerhuis, Achter de Berg in Nistelrode.
Meer informatie volgt eind juni
in DeMooiBernhezeKrant en op
www.mooibernheze.nl.
Heb je voor die tijd al vragen?
Stuur ze dan naar het
NIEUWE MAILADRES:
strandjeudeboules@gmail.com.
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tafeltennis

Loosbroekse korfbalsters winnen in moeizame wedstrijd

judo

tennis
schaken

waterpolo

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

golf

BEESEL/LOOSBROEK - Voor de
korfbalsters van Korloo 1 stond
zondag 2 juni de voorlaatste
veldwedstrijd op het programma. De wedstrijd werd gespeeld
tegen ROKA 1.

kano

handbal

Beide ploegen begonnen niet
heel fel aan de wedstrijd. Het
was Korloo dat pas na een minuut of vijf op een 0-1 voorsprong kwam, maar Roka trok
de stand al snel weer gelijk.

Na de vakwissel was het Korloo
dat met een afstandsschot weer
de voorsprong pakte. Korloo
bleef in deze fase de mooiste
tafeltenniskansen missen.

Door het niet afmaken van de
kansen kroop Roka weer dichterbij en pakte zelfs weer de
voorsprong; 3-2. Korloo stond
gelukkig aardig goed te verdedigen waardoor de aanval de
tijd kreeg om de gelijkmaker
binnen te schieten en weer op
voorsprong te komen; 3-4. Roka
kon weer bijkomen, 4-4. Weer
moest Korloo alle zeilen bijzetten
om een doelpunt te maken, het
wilde maar niet lopen. Toch viel
er een schot in voor Korloo maar
voor het rustsignaal klonk kon
Roka weer de gelijkmaker binnenschieten, 5-5.
Na rust was het duidelijk te zien

dat iedereen op scherp stond
en dat de meiden voor elkaar
wilden werken. Halverwege de
tweede helft had Korloo weer
grip op de tegenstander en de
voorsprong bedroeg 5-9.
Het was Roka dat met twee afstandsschoten ervoor zorgde dat
de voorsprong weer was gehalveerd, 7-9. Met nog zo’n vijf
minuten op het scorebord bleef
het een wedstrijd. In de laatste
minuut was het verschil weer
een doelpunt, 8-9. Gelukkig was
er Sophie van de B-jeugd van
Korloo die met een mooie doorloopbal de einduitslag (8-10)
neerzette.

1,2 cm b

korfbal
korfbal

1,4cm b
hardlopen

jeu de boule

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag zag de pupil van
de week, Noor Bosch, Altior de
autosport
karten
laatste wedstrijd spelen tegen
Rosolo.
biljarten
duivensport
Er
stond niks
meer opjudohet spel
want handhaving in de topklasse
was al veiliggesteld dus kon Al-

Uitslagen Altior

paardrijden

wielrennen

darten

gend seizoen nieuwe ronde en
nieuwe kansen...’ Dit weekend
werden ook de Welpen 2, Altior
motorsport
B2 en Altior 4 kampioen van de
veldcompetitie.

LOOSBROEK - Tijdens het jubileumweekend van WHV te Loosbroek in verband met het 60-jarig bestaan, heeft het team van de
JO19-1G alle prijzen gepakt die maar te behalen zijn. Het kampioenschap was al op 18 mei veiliggesteld door HVCH in een spannende wedstrijd te verslaan met 0-1.

skien
kano
Altior 2 - Rosolo
2: snowboarden
8-11
Altior 3 - NDZW 2: 24-6
Altior 4 - De Korfrakkers 5: 7-3
Spes A1 - Altior A1: 6-10
Flamingo’s/Nijnsel A1 - Altior
A2: 8-4
Altior A3 - Avanti A3: 13-7
Altior B1 kaarten/bridgen
- Rosolo B1: 5-11
Altior B2 - Corridor B1: 9-5
Swift C1 - Altior C1: 4-9
Altior C2 - Flamingo’s C1: 6-1
Altior C3 - Odisco C1: 1-4
Tovido D1 - Altior D2: 13-4
Altior E2 - De Korfrakkers E1:
6-5
Altior W2 - BMC W2: 4-4.
Noor Bosch

Tijdens het jubileumweekend
werd ook de Piet van de Braak
trofee gewonnen door WHV
JO19-1G, door de traditionele wedstrijd tegen de jeugdleiders en vrijwilligers van WHV
ruimschoots te winnen. In het
avondprogramma tijdens de
meerkampdagwerdookdeplaybackshow gewonnen door dit team.
Als klap op de vuurpijl werd het
team van WHV JO19-1G zowel
door de leiders/trainers van het
team, als door WHV zelf gekozen tot team van het jaar! Alle
behaalde prijzen worden door

vissen

Volgend seizoen
nieuwe ronde
en
nieuwe kansen
schaken
dammen
tior vrijuit spelen. We zullen deze
laatste wedstrijd maar snel ver1cm b
geten want Rosolo
ging met de
punten huiswaarts en liet Altior
met lege handen staan.
1,2 cm b

Zoals ze wel eens zeggen: ‘Vol1,4cm b

autosport

golf

WHV JO19-1G pakt de triple

Foto: Jan Gabriëls

het team opgedragen aan Jouke, een van de teamgenoten die
vorig jaar op 20 juni door een
noodlottig ongeval om het leven
is gekomen.

KAMPIOENEN
karten

Heeswijk-Dinther - Korfbal - Altior B2

Heeswijk-Dinther - 1ste herenteam van
tennisvereniging De Balledonk

motorsport

Nistelrode - Korfbal - Prinses Irene A2

Loosbroek - Voetbal - WHV JO19-1G

Nistelrode - Korbal - Prinses Irene B1

Heeswijk-Dinther - Voetbal - VV Heeswijk JO15-1
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Vijftig jaar tennis in Heesch

25

voetbal

HVCH Vrouwen 1 levert topprestatie met handhaving eerste klasse
HEESCH - De vrouwen van
HVCH hebben het seizoen afgesloten met een overwinning
tegen Bavel (4-1) en eindigen
hierdoor in hun eerste seizoen
in de eerste klasse op een keurige 5de plaats.

Truus van Oort en Wim van Lith, beiden vijftig jaar lid van
tennisvereniging de Hoef, tennissen nog steeds!

HEESCH - Tennisvereniging de Hoef bestaat vijftig jaar. Dit gouden
jubileum wordt gevierd op zaterdag 15 juni met allerlei feestelijke
activiteiten op het tennispark aan de Hoefstraat.
In 1969 werden de eerste stappen gezet om een tennisvereniging op te richten in de wijk de
Hoef. De nieuwe tennisvereniging is een aanwinst voor Heesch.
In die tijd was tennis een sport in
opkomst. Tom Okker bereikte als
Nederlandse topspeler ongekende successen. Tennisvereniging
de Hoef had destijds twee gravelbanen en een bouwkeet die
werd gebruikt als clubhuis. Tenniskleding was standaard wit en
de ballen ook, er werd gespeeld
met houten rackets. Het seizoen
liep van 1 april tot 1 oktober.
Er is veel veranderd in vijftig jaar
tijd. De twee gravelbanen van
toen zijn inmiddels acht verlichte banen van kunstgras waarop
het hele jaar gespeeld kan worden. Het clubhuis is comfortabel en gezellig en voorzien van
alle gemakken. Wat zeker niet
is veranderd in vijftig jaar tijd is
het plezier dat tennissers beleven
aan hun sport.
Regelmatig worden er bij de
Hoef gezelligheidstoernooitjes
georganiseerd waaraan leden en
introducees kunnen meedoen.
Veel leden van de Hoef spelen

ook mee met de KNLTB-competitie. De wedstrijden die gespeeld
worden tegen teams van andere
verenigingen zijn vaak spannend
en toeschouwers kunnen genieten van mooie partijen.
De vereniging heeft al die jaren
goed gedraaid dankzij de inzet
van vele enthousiaste leden die
vrijwillig hun steentje hebben
bijgedragen. Ook sponsoren zijn
onmisbaar voor een vereniging,
de Hoef heeft veel trouwe sponsoren die de club een warm hart
toedragen. Mede dankzij alle
vrijwilligers en sponsoren is de
Hoef al vijftig jaar een bloeiende
vereniging.
Mooi om te vermelden is dat er
twee leden van de Hoef vanaf
de oprichting lid zijn, dus vijftig
jaar, én nu nog steeds actief zijn
op de baan. Dit zijn Truus van
Oort en Wim van Lith. Beiden
zullen tijdens de jubileumviering
als eregast aanwezig zijn.
Oud-leden zijn ook van harte
welkom tijdens de feestelijke activiteiten op 15 juni. Het volledige feestprogramma is te vinden
op de website van tennisvereniging de Hoef.

pinksterfeestennistelrode
pinksterfeestennistelrode
www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

Bij de wedstrijd, die op 26 mei
gespeeld is, stond er in principe niks meer op het spel. De
vrouwen van HVCH hadden de
handhaving twee weken daarvoor al veiliggesteld. Ondanks
dat heeft HVCH ook de laatste
wedstrijd de winst binnen weten
te halen. Dit was de laatste wedstrijd onder leiding van trainer
Robert Martens. Robert neemt
na vier succesvolle seizoenen afscheid van het trainerschap en
gaat verder als technisch coördinator van de vrouwenafdeling
binnen de club.
De thuiswedstrijd tegen Bavel
was tevens de laatste wedstrijd
bij HVCH Vrouwen 1 voor staf-

leden Robert van Eldijk en Rini
van Lier. Beide mannen zijn de
afgelopen seizoenen onmisbaar
geweest voor het team.
Maar HVCH Vrouwen 1 heeft
niet alleen afscheid genomen
van verschillende stafleden, ook
drie speelsters hebben een punt
achter hun carrière bij HVCH
Vrouwen 1 gezet. Jessie van

Buul verlaat na 15 seizoenen
Vrouwen 1 en gaat samen met
Britt van Uden, die 6 seizoenen
voor Vrouwen 1 gevoetbald
heeft, het tweede vrouwen elftal
van HVCH versterken. Als laatste hebben de vrouwen afscheid
genomen van Marlie van Lier.
Marlie zet haar carrière voort in
de muziek.

voetbal

Overwinning in nacompetitie
voor Prinses Irene Vrouwen 1
NISTELRODE - Op een snikheet
sportpark De Schellen werd afgelopen zondag de eerste nacompetitiewedstrijd voor de
Strijbosch Girls gespeeld. Grote
vrouw met twee goals was wederom Van Os. De einduitslag
was op basis van de tweede
helft meer dan terecht.
De eerste helft kenmerkte zich
door kansen voor beide partijen
waarbij de grootste kansen voor
Prinses Irene waren. Van Os (2
keer) en Donkers (ook 2 keer)
misten wat dotten van kansen.
SDO liet gelijk vanaf de aftrap
zien dat ze haar ziel en zaligheid
in de wedstrijd wilde gooien. Ze
gingen veelvuldig het fysieke
duel aan met succes; Prinses Irene had geen goed antwoord op
dit fysieke, maar wel nette spel,
en liet SDO wat kansen creëeren. Gelukkig stond doelvrouw
Van de Ven geconcentreerd in
de goal.
De ruststand was dan ook een
logische 0-0.

Wat Prinses Irene in rust besproken had weten we niet. Wat wel
duidelijk was dat het antwoord
op het spel van SDO gevonden
was. De goed, maar ongelukkig
in kansen afmakende Van Lin
bleef een plaag voor de verdediging van SDO. SDO kwam eigenlijk niet meer toe aan het creeeren van echte kansen, mede
ook doordat de verdediging
goed stond en met name Van
de Wiel op de juiste momenten
ingreep.

In de 68ste minuut kwam het
eerste wapenfeit van Van Os,
een foutje in de opbouw van
SDO werd meedogenloos afgestraft; 1-0.
In de 73ste minuut werd het de
beslissende 2-0 na een uitstekende corner van Ploegmakers
op het hoofd van Van Os. Hierna was de wedstrijd eigenlijk wel
gespeeld, SDO kon niet meer en
Prinses Irene bleef maar de duels
winnen en wou per se niet dat er
een tegengoal viel.

schaken

dammen
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motorcross

Stef Sijbers verder als hoofdtrainer
bij voetbalvereniging Heeswijk
1cm b

1,2 cm b

nauwelijks ervaring met nieuwe
trainers. Nu hebben we een volledig seizoen met Stef kunnen
werken en naar volle tevreden1,4cm b
heid.”
Ook Sijbers kijkt met een goed
gevoel terug op
zijn eerste seiautosport
zoen in dienst van Heeswijk.
“We mogen niet ontevreden
zijn. Uiteindelijk zijn we op een

‘Volgend jaar proberen
we weer een stapje
te zetten’

Stef Sijbers

HEESWIJK-DINTHER - Ook de
komende twee seizoenen wordt
het eerste team van voetbalvereniging Heeswijk getraind door
Stef Sijbers.
Dit tot grote tevredenheid van
Sijbers zelf en van de voorzitter van VV Heeswijk, Peer Verkuijlen. “We hebben bewust
dit moment gekozen en willen
niet meedoen aan de trainerscarrousel die altijd al vroeg in
het seizoen bezig is. In oktober
begint dat meestal al. Dan is er

zesde plek geëindigd. Volgend
jaar proberen we weer een stapje te zetten.”
Volgend seizoen wil Sijbers met
zijn Heeswijk stappen zetten op
voetbaltechnisch gebied. “We
willen nóg meer gaan voetballen, dat traject hebben we dit
seizoen al ingezet, maar daarin willen we nog meer stappen
gaan zetten. Voetballen en van
daaruit de tegenstanders wat
meer onder druk houden.”

De hoofdtrainer verlengt zijn
contract met twee seizoenen.
Een bewuste keuze van zowel
bestuur als trainer. Peer Verkuijlen hierover: “Als we verder willen bouwen met deze trainer en
met name ook met meer jeugd,
dan is het
goed om daar meer
karten
tijd voor te nemen. Eén seizoen
is dan snel om.” Ook met de
assistent van Sijbers, Niels van
Helvoirt, gaat het prima en daar
is ook mee afgesproken dat die
mee verder gaat. Zowel de trainer als de voorzitter is daar blij
mee.
Sijbers kijkt uit naar de periode
die komen gaat en is enthousiast over de jeugd die eraan zit te
komen. “In de jeugdspelers die
aan de deur kloppen zit heel veel
rek. We hebben die gasten er
het afgelopen seizoen wat meer
bij betrokken en daar willen we
écht iets mee. Ik kijk ernaar uit
om ermee aan de slag te gaan
en om ze te helpen zichzelf te
ontwikkelen, op tweede klasse
niveau en als we een beetje dagdromen misschien nog wel een
stapje hoger”, besluit de ambitieuze oefenmeester.

handbal

Heren Olympia’89/DOS’80
promoveren naar eredivisie
HEESCH - 1 juni 2019 zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de herenploeg
van Olympia/DOS’80 de stap naar de eredivisie zette. Dat gebeurde na een wedstrijd die pas in de
allerlaatste seconde beslist werd met een redding van Rik Horbach: 24-22 (rust: 13-12) bij Bevo2 in
Panningen. Omdat Olympia/DOS’80 thuis won met 22-20 en uitgoals dubbel telden in deze nacompetitiefinale, gaat Olympia’89/DOS’80 promoveren naar de eredivisie.
Venijn in de staart
De eerste helft verliep gelijk opgaand en het venijn zou in de
staart van de tweede helft komen te liggen. Bij 21-16 knokte
Olympia/DOS’80 zich pas echt
terug. Chiel van Iperen mikte raak en Olaf Langens was
ook goed voor twee treffers.
De Heeschenaar kwam erin om
het aanvalsspel vlot te trekken
en dat lukte hem met verve. De
wedstrijd lag weer open.
Bij 23-21 was er lange tijd sprake van een status quo omdat
beide keepers een paar knappe
reddingen verrichtte. De cruciale eerstvolgende goal was voor
Olympia/DOS’80. Jordi van Erp
forceerde een strafworp. Ondanks dat Frank Loeffen even
daarvoor een 7 meter had gemist, bleef hij nu ijzig koel en
scoorde. Achteraf bleek dat be-

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

motorsport

RHENEN/HEESCH - Op het heuvelachtige circuit van Rhenen wist
Glenn Coldenhoff in de training een goede ronde neer te zetten.
Hij kwam uit op een tweede tijd, wat hem een ideale startpositie
bezorgde voor in de manches.
In de eerste manche pakte Glenn
een goede start en kon in de
kopgroep aan de wedstrijd beginnen. Glenn: “De start was super maar ik kreeg al snel last van
harde armen. Ik verloor daardoor
het ritme en wat ik ook probeerde, ik kon dit niet veranderen. Er
zat niet meer in dan een zesde
plaats, wat voor mij zeer teleurstellend was.”

de 10de plaats. Omdat Glenn
te gehaast aan het rijden was,
kwam hij in de tweede ronde
nog een keer ten val, waardoor
hij weer teruggeslagen werd
naar een 15de plaats. In de rest
van de manche, gaf hij alles en
ook het rijden ging beter dan in
de eerste manche waardoor hij
op een 5de plaats over de finish
wist te komen.

Gedreven stond hij achter het
starthek voor de tweede manche
maar helaas reageerde hij te snel
en reed tegen het starthek aan.
In een hoog tempo kwam hij
naar voren en reed aan het einde
van de eerste ronde alweer rond

“Het was een teleurstellende
dag voor mij, maar soms zitten
die dagen er tussen. We moeten het positieve eruit pakken en
hard werken voor Rusland, waar
de volgende Grand Prix op het
programma staat”, zegt Glenn.

DE OPLOSSING

Een juichend team na afloop

slissend te zijn, maar het had
zomaar anders af kunnen lopen.
De laatste anderhalve minuut
werd het nog ongelooflijk spannend.
Hart in de keel
De thriller van jewelste kreeg

voetbal

Video Design Lunenburg

Glenn Coldenhoff kent
moeilijke Dutch Masters

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn
mocht afgelopen (tropische)
zondag beginnen aan de nacompetitie voor een plek in de derde
klasse. Wilhelmina was de tegenstander.
In de eerste helft was Avesteyn
erg slordig en kwam het niet aan
voetballen toe. Wilhelmina wist
het goed vast te zetten. De beste

Foto: Geert Piek

een waardig einde. Voor de supporters had dat niet per se gehoeven, zij hadden hun hart inmiddels in hun keel zitten. Maar
uiteindelijk werd het eind goed
al goed, want keeper Rik Horbach stopte in de laatste seconde de bal.

Avesteyn door naar volgende ronde
kansen waren voor Wilhelmina
voor rust, maar Avesteyn hield
goed stand. Net voor rust was
het Joost Goijaarts die door middel van een prima actie de 1-0 op
het scorebord zette. Dit was dan
ook de ruststand.

omgedraaid, Avesteyn ging doen
wat het doen moest, namelijk de

Na rust begon Avesteyn sterk
met een paar goede kansen. Na
10 minuten werd het spelbeeld

1-0 vasthouden. Wilhelmina ging
aanvallender spelen en Avesteyn
dus ook automatisch verdedigen-

‘De defensie stond
ijzersterk in
het tweede bedrijf’

der. De defensie stond ijzersterk
in het tweede bedrijf en hield dan
ook de 0.
Het was Avesteyn dat nog een
paar niet te missen kansen kreeg
om de wedstrijd te beslissen en
daardoor bleef het billen knijpen.
Maar na het laatste fluitsignaal
was er dan ook de nodige opluchting en blijdschap.

schaken

dammen

kaarten/bridgen
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Nieuwe shirtjes voor de MO11-1

Raivo Dankers
sterk zevende in de Dutch
Masters in Rhenen

1cm b

VORSTENBOSCH - Voordat vorige week zaterdag de laatste
wedstrijd van het seizoen werd
gespeeld, is de MO11-1 verrast
met nieuwe shirtjes.

1,2 cm b

1,4cm b

Edwin en Barbara Bos vinden het
een hele eer om dit meidenteam,
waar ook dochter Silke in speelt,
te mogen sponsoren in de vorm
van shirtjes.
Het bedrijf A.Bos staalconstructie is opgericht door de vader
van Edwin Bos, Jas Bos. Edwin
en Barbara hebben dit bedrijf al
weer jaren geleden overgenomen en gemaakt tot het bedrijf
dat het nu is.

autosport

karten

als hun vader met staal is! Barbara is enkele jaren leidster geweest van het meidenteam van
hun dochter en was dit jaar het
aanspreekpunt voor de MO151. A. Bos staalconstructie heeft
al enkele jaren een reclamebord
hangen langs het veld en is dus
nu ook shirtsponsor bij de Vor-

Edwin en Barbara hebben twee
dochters die beide voetballen bij
de Vorstenbossche Boys, Lara
bij de MO15-1 en Silke dus bij
de MO11-1. En de meiden zijn
heel goed en fanatiek bezig, net

stenbossche Boys.
Barbara en Edwin, namens de
MO11-1 en het jeugdbestuur
hartelijk bedankt voor het sponsoren van de wedstrijdshirts! En
de shirts zullen dan ook de komende jaren met trots gedragen
worden door de meiden van de
Vorstenbossche Boys.

HBV’ers gaan voor regionale titels
HEESCH - Afgelopen week is de vierde tussenstand van de Hebris Junior Tour gepubliceerd door de
Bossche Badminton Federatie; de laatste tussenstand voor de grote finale op zaterdag 15 juni in Vlijmen.
In vijf onderdelen is er het gehele
seizoen op toernooien gestreden
voor ranglijstpunten die aan het
eind van het seizoen de regionale titel kunnen opleveren. De
Heesche Badminton Vereniging
weet die strijd al het gehele seizoen te domineren en hoopt dat
tot en met de laatste speeldag zo
te houden.

Mirne Hoeks en Anne Ruijs

Korfbalsters schrijven historie
NISTELRODE - Onder tropische
omstandigheden werd er door
Prinses Irene en De Korfrakkers
gestreden om een plek in de
biljarten
duivensport
judo
kruisfinale
en het kampioenschap.
Hoewel de wedstrijd door Prinses Irene werd verloren met 7-11
(ruststand 4-3), hebben zij zich
wel weten te plaatsen. De condammen
current
Spes verloorschaken
namelijk,
waardoor Prinses Irene op een
mooie 2de plek is geëindigd in
Topklasse A.
1cm b

Nog nooit eerder hebben de
korfbalsters van Prinses Irene de
1,2 cm b
kruisfinale bereikt.

Raivo voelde zich als een vis in
het water op het harde circuit
van Rhenen. In de tijdtraining
had hij het juiste ritme nog niet
helemaal gevonden en strandde
op een 16de tijd. Wel lagen de
tijden allemaal dichtbij elkaar en
wist Raivo dat er met een goede
start meer in moest zitten.

start en kon beide keren in de
top tien aan de wedstrijd beginnen.
Sterk rijdend ging hij de strijd aan
met verschillende Grand Prix-rijders en wist met een 8ste en 7de
plaats in de manches netjes 7de
te worden in het dagklassement.
In de tussenstand om de Dutch
Masters of Motocross is hij opgeklommen naar een 9de plaats.

www.pinksterfeesten-nistelrode.nl

korfbal
jeu de boule

RHENEN/HEESCH - Raivo Dankers van Hutten Metaal Yamaha Racing is in de 3de wedstrijd van de Dutch Masters of Motocross 250
in Rhenen op een 7de plaats geëindigd. Dankers pakte in beide
manches een goede start en wist uiteindelijk zijn beste Dutch Masters resultaat van het seizoen te behalen.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

ke Brugman. Samen met partner ranglijst strijden de Heesche daBram van Herpen, kan Thijmen mes Meike Brugman en Mirne
ook in de herendubbel nog de Hoeks om de regionale titel, op
regionale titel binnenslepen. Een enige afstand gevolg door Anne
In
het
herenenkelspel
voert
Thijheuse tripple
aan regionale
kamRuijs. In het dames dubbelspel
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
men Schoppema de ranglijst pioenschappen is voor Thijmen is het net andersom, en voeren
regerend regionaal kampioenen
aan. Deze Heesche heer is ook dus nog steeds binnen bereik!
in het gemengd dubbelspel de
Anne Ruijs en Mirne Hoeks sinds
lijstaanvoerder, op geringe af- Ook in het damesenkelspel zijn het laatste toernooi de ranglijst
stand van clubgenoten Sjin Ja- de Heeschenaren goed verte- aan, gevolgd door Meike Brugcobs,
Herpen
en Mei- zwemmen
genwoordigd.
de top van de
beugelen Bram van
boksen
badminton
waterpolo Inhandboogschieten
tafeltennisman.

hardlopen

motorsport

In zowel de eerste als de tweede
manche pakte Raivo een goede

Op dit moment bezetten spelers
van de Heesche vereniging namelijk maar liefst vier van de vijf
eerste plaatsen en wordt er ook
nog volop mee gestreden om
de eerste plaats in het vijfde onderdeel. Ook een aantal andere
podiumplaatsen kan nog door
spelers van de Heesche Badminton Vereniging binnengehengeld
worden.

korfbal

27

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

kaarten/bridgen

darten

snowboarden

golf

kano

28

Woensdag 5 juni 2019

Fotograaf:
@dmbk
Bijenmarkt Nistelrode

DONDERDAG 6 JUNI
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Start: ’t Pumpke Nisseroise
Open 2019
TC Telro Nistelrode

Bevers Steencentrum geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 12

Wandelvierdaagse
Vorstenbosch

Voorverkoop: HGC
eindejaarsvoorstelling
Gymzaal De Lindershof Heesch

DINSDAG 11 JUNI
Kermis
Nistelrode

Alpacafarm open - Alpaca
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Wandeldriedaagse
CC De Pas Heesch
PAGINA 11

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing Veganisme
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Coverband Ruizzz - Wallraver
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Wereldwinkel op school
BS De Beekgraaf Nistelrode

Theo Maassen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Slaapadviesavond
Verbruggen Oss
PAGINA 10

ZONDAG 9 JUNI
1e Pinksterdag

Lezingenreeks: Onze maan in
het zonnetje gezet
Sterrenwacht Halley Heesch

VRIJDAG 7 JUNI
Workshop Amitabha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Excursie: Hof van Lof
Parochie De Goede Herder Heesch
Nistelrode & Vorstenbosch
Wereldwinkel op school
BS De Beekgraaf Nistelrode
Film bij Wmo koffiemiddag
CC De Pas Heesch
Kledingbeurs
De La Sallestraat 3 Heesch
Wandelvierdaagse
Vorstenbosch
Wandeldriedaagse
CC De Pas Heesch
PAGINA11

Kermis & Pinksterfeesten
Nistelrode
Chanteur Gregoriens
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 23
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Dorpszeskamp HDL
Droevendaal 6 Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
The Velvet Roses - DJ Tony
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 10 JUNI
2e Pinksterdag

Lezing: Joodse mystiek
en kabbala
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8
De lievelings DJ’s van
je zusje - DJ Flow
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Lezing: De zes perfecties
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Actie Adoptie
BS ‘t Palet Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
WOENSDAG 12 JUNI
Buitenspeeldag
Bernheze
Tulpen voor Mussolini
Mostako Staalbouw Heesch
PAGINA 22

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Wereldwinkel op school
BS De Beekgraaf Nistelrode
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Youp van ’t Hek
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Tulpen voor Mussolini
Mostako Staalbouw Heesch
PAGINA 22
VRIJDAG 14 JUNI
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Basiscursus ontspanningscoach voor kinderen
Feliz 08 opleidingen Oss
PAGINA 11
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Wandeldriedaagse
Loosbroek
Balletstudio van der
Stappen: ‘Wie is de Mol?’
De Lievekamp Oss
André Hazes live met band
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Wereldwinkel op school
BS De Beekgraaf Nistelrode
ZATERDAG 15 JUNI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek

Gemeentehuis gesloten

Kaartmiddag
CC Servaes Heeswijk-Dinther

50 jaar TV De Hoef
Tennispark Hoefstraat Heesch
PAGINA 25

Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kermis & Pinksterfeesten
Nistelrode

Wereldwinkel op school
BS De Beekgraaf Nistelrode

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

DJ Menno
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Dag van het Kasteel
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

Wandeldriedaagse
Loosbroek

Tulpen voor Mussolini
Mostako Staalbouw Heesch
PAGINA 22

Robin Borneman
en Mercy John
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 22

DJ Menno Smerrig Diskjochies
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

ZATERDAG 8 JUNI
Kermis & Pinksterloop
Nistelrode

Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 13 JUNI
Wandeldriedaagse
Loosbroek

IVN Slootjesdag
Hondstraat 6 Vorstenbosch
PAGINA 3
Balletstudio van der
Stappen: ‘Wie is de Mol?’
De Lievekamp Oss
ZONDAG 16 JUNI
Vaderdag

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

www.mooibernheze.nl

