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Nieuwe kleding brandweer
BERNHEZE - Alle vrijwilligers van de brandweer Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode zijn 6 mei voorzien van nieuwe
uitrukkleding. De brandweer stapt af van de bekende zwarte pakken en heeft bewust gekozen voor een licht pak.

BRANDWEER HEESCH

Door de lichte kleur is het
makkelijker te zien als een pak
vervuild is en schoongemaakt
moet worden. Op de post is
een reservepak voor iedereen
aanwezig, dus de brandweerman (m/v) heeft altijd een
schoon pak beschikbaar. Er
is ook gekozen voor een wat
dunner en daardoor lichter pak
dan het vorige. Het voordeel
van een dunner en lichter pak
is dat de drager het gevaar van
brand beter kan inschatten.
Je kunt de hitte van de brand
beter waarnemen. Daarnaast
is het pak minder warm bij andere klussen die de brandweer
doet, zoals hulpverlening. Bij
de traditionele kleding waren
er klachten over hittestuwing.
Deze klachten zullen met deze
kleding minder worden.

Wij zijn op
zoek naar
nieuwe
collega’s!
Dit jaar worden alle brandweerposten van Veiligheidsregio
Brabant-Noord voorzien van
deze pakken. De kleding wordt
centraal gewassen en rouleert
door de hele regio.
De posten Heeswijk-Dinther
en Nistelrode zijn nog op zoek
naar nieuwe collega’s! Heb je
interesse en kun je met name
overdag snel in de kazerne zijn,
neem dan contact op met de
betreffende postcommandant.
BRANDWEER HEESWIJK-DINTHER
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Krant niet ontvangen?
Laat het ons weten via
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Meer informatie:
Dick van Breda,
postcommandant Heesch,
06-45112552.
William van Zutphen,
postcommandant
Heeswijk-Dinther,
06-11626027.
Hans van der Heijden,
postcommandant Nistelrode,
06-55107581.
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Jumbo Wiegmans Heesch
BRANDWEER NISTELRODE

Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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NISTELRODE – Met de Uitsmijter sluit CC Nesterlé op 2 juni dit
theaterseizoen af en wordt vooruitgeblikt op het theaterprogramma
seizoen 2019/2010.
Om 15.00 uur opent CC Nesterlé haar deuren voor het publiek
en nodigt eenieder uit om te genieten van de mooiste gedichten
en verhalen over de Maashorst
tijdens de prijsuitreiking van de
Bernhezer gedichten- en verhalenwedstrijd die in de theaterzaal
plaatsvindt. De winnaars ontvangen van burgemeester Moorman
een creatie van één van de makers van de kunstwerken bij Loo
en Menzel. Kyra Haerkens verzorgt de muzikale omlijsting van
deze inspirerende middag.
Muziek en ondernemers
In de foyer en patio kun je, tot
ongeveer 18.30 uur, genieten
van Brabantse muziek, worden
bezoekers getrakteerd op koffie
en koek én is er gelegenheid om
kennis te maken met (de producten van) Maashorst Ondernemers. De toegang is gratis.
Het verhalendiner
Vanaf 19.00 uur serveert CC Nesterlé in de theaterzaal, in samenwerking met Eetcafé ’t Pumpke,
een speciaal driegangen verhalendiner. Terwijl je geniet van
de lekkerste gerechten, trakteert
de verteller, Ria van Zeeland,
de aanwezigen op een pakkend

verhaal. Die avond is er ook een
verrassingsact met bekenden die
terugkeren in hun oude rol. Wie
dat zijn? Laat je verrassen!
De prijs voor het driegangenmenu (inclusief wijn) bedraagt
€ 30,-. Aanmelden is mogelijk via
info@nesterle.nl. Er zijn circa 70
plaatsen beschikbaar. Vol=vol!
Muzikale afsluiting band Click
Vanaf 20.30 tot circa 23.00 uur
is iedereen welkom in de foyer
voor een muzikale afsluiting van
de Uitsmijter met de band Click.
Ook hiervoor is de toegang gratis.

Het antwoord op de prijsvraag
‘Welke bekende presentator van
een talkshow was tot 2014 lid
van Op Sterk Water?’ is Arjan
Lubach. De winnaars van twee
vrijkaarten voor de voorstelling
op 11 mei zijn Ineke Ketelaars en
Twan Verhoeven. Proficiat!

BAKKERIJ
COLUMN

A CHANGE IS
GONNA COME!
Voor iedere ondernemer is
elk jaar een enerverend jaar.
Er gebeuren dingen die je
vooraf niet aan zag komen,
die je verrasten in negatieve of
positieve zin, mooie uitdagingen
die zich plots voordoen, et
cetera. En dat is natuurlijk ook wat het ondernemer zijn zo leuk
maakt: altijd in beweging zijn. Maar ja, wat wij zeker wisten is
dat 2019 een zéér bewogen jaar zou gaan worden. En nu staan
een paar grote stappen zo ineens voor de deur. Heel veel uren
aan voorbereiding, gesprekken en plannen gingen eraan vooraf
en nu zijn we bijna zover dat we eigenlijk haast niet kunnen
wachten om die laatste stappen te zetten.
De nieuwe bakkerij is bijna klaar en op 18 mei gaat de grote
verhuizing plaatsvinden! Deze dag gaan we onze bakkerij
(dus nog niet onze winkel!) in Oss verlaten en zullen we vanaf
maandag 20 mei bakken in onze fonkelnieuwe bakkerij. Ja, een
flinke operatie wordt dat, maar ook een uitdaging. Vanaf deze
dag gaan we alle producten die gebakken moeten worden,
maken in deze bakkerij en gaan we alle patisserie maken in onze
locatie in Heesch. En vele mensen vragen mij: ‘Verandert er
verder nog iets dan?’ Nou, voor ons veel want eindelijk hebben
we dadelijk meer ruimte... en dat kwamen we, erg veel, tekort.
Maar qua product natuurlijk niet. Sterker nog; deze zullen alleen
maar beter worden omdat de omstandigheden in onze nieuwe
bakkerij vele malen beter zijn om dat perfecte brood te maken.
O ja, en door dit alles heen loopt ook even de aanstaande
verhuizing van onze winkel naar winkelcentrum De Ruwert in Oss.
Ook daarmee zijn we volop bezig en zal het pand de komende
weken gereed worden gemaakt voor onze komst. Na 45 jaar
zullen we dus vertrekken uit winkelcentrum De Heihoek maar in
de Ruwaard blijven wilden we sowieso en dat is gelukt!
We ontvangen echt zoveel hartverwarmende reacties van onze
klanten dat we natuurlijk hopen dat u allen met ons mee verhuist.
Mensen vragen ook vaak of het niet moeilijk is om de plek te
verlaten waar alles met onze ouders begonnen is. Ik vind het zo
jammer dat ze dit niet meer kunnen zien en meemaken, maar
één ding weet ik wel zeker: zij hadden exact hetzelfde gedaan.
Doe wat je moet doen, wat goed is voor het bedrijf. Dat is ons
ook met de paplepel ingegoten.
Tot slot: komt er een open dag? Reken maar! We kunnen niet
wachten het u allemaal te laten zien. Noteer 6 oktober maar in
uw agenda, dan zal de nieuwe bakkerij voor iedereen te zien
zijn. Nu de laatste loodjes…maar die wegen niet zwaar.
Groet, Bart Lamers

Aardbeien bewaartip
Vrijdag 10 mei: een avond vol
traditionele Ierse muziek gebracht door Jigsaw. Aanvang
20:00 uur. Let op: deze avond is
UITVERKOCHT.
Woensdag 15 mei geeft Jeanne Albers een presentatie over
Ismakogie, ‘Bewust Beter Bewegen’. Ismakogie is een houding- en bewegingsleer voor
het dagelijks leven, ontwikkeld
door professor Anne Seidel uit
Wenen. De essentie is je bewust
worden van het verloop van de
spierkettingreactie door je héle
lichaam. Met Ismakogie leer je

je lichaamsgevoel te ontwikkelen en je lichaam met aandacht
te kunnen sturen. Hierdoor leer
je om werkelijk naar je lichaam

kan deelnemen. Gezeten op een
stoel laat Jeanne je Ismakogie
ervaren. Let op: aanvang 19:30
uur, entree € 10,- contant.

EEN GOED FIGUUR
EN LEVENSVREUGDE

Opgave via 06-82350099 of
margarethbloemen@home.nl.

te luisteren. Het integreren van
de Ismakogie in je dagelijks leven leidt tot een goed figuur en
een ongekende levensmoed en
levensvreugde.
De avond wordt afgesloten met
een workshop waaraan iedereen

Noteer alvast in je agenda: donderdag 6 juni geeft Kirsten Bloemen een lezing over haar veganistisch leven en haar uitdaging
voor veganistische recepten.
Aanvang 20:00 uur.
Neem vast een voorproefje op
www.geenblaadjesla.nl.

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

Als je de aardbeien iets langer wilt
bewaren kun je ze het beste in de
koelkast leggen. Haal ze uit het
oorspronkelijke doosje en leg in een
bakje met een laagje keukenpapier
om zo eventueel vocht op te
vangen. Bedek het bakje met een
deksel, maar druk niet dicht zodat
er nog lucht bij kan.

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer
begonnen.
Diverse soorten fruit 7 dagen per
week verkrijgbaar via de automaat.
Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

Fruit voor het maken van jam en saus
graag telefonisch bestellen.
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MTB Streetrace voor ALS

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Here comes the sun…
Natuurlijk was het niet zo dat ik de geboortekaartjes van mijn
pasgeboren dochter zelf wilde bezorgen om ‘er even uit te zijn’.
Natuurlijk wilde ik niet het hele dorp door fietsen om kaartjes in de
bus te doen om even weg te zijn van mijn dochter, want het liefst
wilde ik ook het uur dat ik nu zou gebruiken om postbode te zijn,
gebruiken om gelukzalig naar haar te staren. Ik moest en zou het
zelf doen, omdat ik hoopte dat het hele dorp zou zien hoe trots ik
ben op onze prachtige dochter.

‘Aankondigen dat mij zojuist het mooiste is
overkomen wat ik in mijn leven heb meegemaakt’

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdagavond 25 mei organiseren enkele enthousiaste wielrenners van
fietsclub TWC de Kachelders de MTB Streetrace. De organisatie is onder de vlag van Actief Burgerschap. Bij dit sportief gebeuren wordt een relatief kort parcours van circa twee kilometer afgelegd op
mountainbikes. Het parcours gaat over verharde en onverharde paden met daarin een aantal hindernissen. Hierdoor biedt de Streetrace over het gehele parcours uitdaging voor de deelnemers en is heel aantrekkelijk voor het publiek. Omdat het evenement samenvalt met de kermis kunnen kermisbezoekers
genieten van dit spektakel.
Iedereen die wel eens op een fiets
zit en het leuk vindt om eens mee te
doen aan zoiets spectaculairs, kan
deelnemen. Voor de jeugd is het
een mooie gelegenheid om kennis
te maken met de wielersport.
Er wordt gestart in drie
categorieën:
17.00 tot 17.15 uur: kinderen
van 6 tot en met 10 jaar.
17.05 tot en met 17.20 uur:
kinderen van 11 tot en met 15
jaar.
17.45 tot en met 18.30 uur:

ALS de
wereld uit.
Iedereen kan
deelnemen

Ga de uitdaging aan

funklasse. Voor iedereen vanaf
16 jaar.
19.00 tot en met 20.00 uur:
licentiehouders.
Deelname voor de jeugd is gratis
of een vrije bijdrage voor Stichting ALS. Voor de overige deelnemers geldt een inschrijfbedrag
van € 6,- (vooraf inschrijven) of
€ 7,50 (inschrijven op de dag
zelf). Dit is exclusief een borg
van € 2,50 voor het stuurbord.

De inschrijvingen in Heeswijk-Dinther komen dit jaar ten
goede aan de stichting ALS Nederland. ALS is een dodelijke
zenuw- spierziekte die iedereen
kan treffen. Eén voor één vallen
je spieren uit. Jaarlijks overlijden
er 500 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Met een
gemiddelde levensverwachting
van 3 tot 5 jaar is er geen hoop
op een toekomst. Met uw steun
financieren wij wetenschappelijk
onderzoek, om zo ALS de wereld
uit te krijgen!
Start: Ridder Robertstraat.
Finish: Graaf Wernerstraat.
Parcours: Ridder Robertstraat,
Zijlstraat, Abt Moorsstraat,
Gymnasium Bernrode, Laverhof
Pastoor Maasstraat, Graaf
Wernerstraat.
Schrijf je nu in via
www.mtbstreetracecup.nl/
contact.

Lezing het Belgisch trekpaard
NISTELRODE - HKK Nistelvorst organiseert woensdag 15 mei een lezing die gegeven zal worden door
Wim van Lankveld uit Schijndel. Een lezing over zijn grote passie: Het Belgisch trekpaard.
Tijdens de Romeinse bezetting
van het gebied dat nu België is,
werd het Belgisch trekpaard al
vernoemd. Van de elfde tot de
zestiende eeuw werd het trekpaard gebruikt als oorlogspaard
in Brabant. Daarna werd het
Belgisch trekpaard gebruikt om
zware werktuigen te trekken op
het platteland, in de mijnbouw,
de bosbouw en in de haven. Ook
trokken ze (post)koetsen, de
paardentram en schepen.
In 1886 werd het stamboek van
de ‘Sociëteit van het Belgisch
Trekpaard’ opgericht. In 1910
werden ongeveer 35.000 Belgische trekpaarden geëxporteerd
vanuit België naar de Verenig-

de Staten, Canada, Rusland,
Zweden, Duitsland, Frankrijk,
Groot-Brittannië,
Nederland
en Italië om de daar aanwezige
paarden te verbeteren.
COMPILATIE SAMENGESTELD
WAARIN HET TREKPAARD
DE HOOFDROL SPEELT
Uit zijn rijke filmarchief heeft
Wim een compilatie samengesteld van anderhalf uur waarin
het trekpaard de hoofdrol speelt.
Door middel van uniek historisch
filmmateriaal neemt hij je mee
naar tijden die beginnen in het
begin van de vorige eeuw en ein-

digen in het heden. Mensen die
een warm gevoel hebben bij het
boerenleven van vroeger en het
trekpaard van toen en nu mogen
deze avond absoluut niet missen.
De vergoeding die Wim ontvangt
voor deze lezing schenkt hij aan
de stichting voor bestrijding van
en onderzoek naar alvleesklierkanker van Casper van Eijck, oncoloog in het Erasmus Ziekenhuis
in Rotterdam.
Ook niet-leden zijn van harte
welkom op deze avond, zij betalen € 3,- inclusief een kop koffie/
thee. De avond vindt plaats in de
heemkamer van HKK de Nistelvorst, Maxend 3. Aanvang is om
20.00 uur.

Ik had ook in mijn hoofd dat het zou voelen als een triomftocht. Een
beetje zoals een rondvaart door de grachten van Amsterdam van het
Nederlands Elftal na het EK van 1988, dat idee. Dat er mensen langs
de kant van de weg vrolijk lachend naar me zouden zwaaien en me
schreeuwend zouden feliciteren. Ik hoopte op iemand die smekend
mijn pas verworven trofee wilde zien, al was het maar een foto op
mijn smartphone. Ik hoopte dat mijn tocht als een lopend vuurtje
door het dorp zou gaan en dat er voordeuren open zouden gaan om
maar een glimp op te vangen van dit heuglijke feit.
Helaas was het vrijdagochtend en was ik waarschijnlijk te vroeg
van start gegaan, want het dorp was nagenoeg leeg. Er waren
een paar hondenbezitters die me vriendelijk groetten tijdens hun
uitlaatrondje, maar allesbehalve een mensenmassa langs de kant
van de weg, gehuld in het roze.
Maar ook al was mijn tocht zonder publiek en is het
waarschijnlijk voor veel mensen een overdreven
roze-wolk-verhaal, ik heb me desondanks nog
nooit zo trots gevoeld in mijn leven. Ik mocht
aankondigen aan al mijn vrienden en familie
dat mij zojuist het mooiste is overkomen wat
ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik mocht
aankondigen dat mijn dochter Puck eindelijk in
mijn leven is.
Here comes the sun!

blieker@bernhezemedia.com
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
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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Mijn geheugen laat mij in de steek...
is er sprake van ‘dementie’?
Informatiemiddag CC Nesterlé Nistelrode over dementie
NISTELRODE - De werkgroep Dementie Vriendelijk Bernheze en
Burenhulp Nistelrode organiseren gezamenlijk deze themabijeenkomsten in samenwerking met Alzheimer Nederland. De middag
vindt plaats op maandag 17 juni vanaf 14.00 uur.
We hopen dat er zoveel mogelijk belangstellenden naar deze
informatiebijeenkomst kunnen
komen. Steeds meer mensen
krijgen immers te maken met
een vorm van dementie. Je vader of moeder, je buur, je vriend.
Iedereen kan ermee te maken
krijgen.
Eén op de vijf mensen krijgt een
vorm van dementie. Omdat we
steeds ouder worden stijgt dit
aantal. Daarnaast moeten ouderen steeds langer zelfstandig
thuis blijven wonen. Informatie
over en aandacht voor het onderwerp ‘dementie’ is dus erg
belangrijk.
Kennis vergroten over dementie en inzicht in de ziekte kun-

nen bijdragen aan meer begrip
en aandacht voor betrokkenen
en hun mantelzorgers/naasten.
In Bernheze willen we een gemeente zijn waar mensen met
dementie zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen blijven meedoen.
Alice Liedenbaum van Alzheimer
Nederland afd. Oss-Uden-Meierijstad laat met praktische voorbeelden zien wat het verschil
is tussen vergeetachtigheid en
dementie, op welke signalen je
kunt letten, welke vormen van
dementie er zijn en zij geeft tips
hoe om te gaan met iemand met
dementie.
Tevens is er gelegenheid voor
het stellen van vragen.

Medewerkers
van
Dementie Vriendelijk Bernheze Hilma Kraan, Mieke v.d. Boom en
Franca Bekkers zijn ook aanwezig. Zij zullen uitleg geven over
Dementie Vriendelijke Bernheze
en wat zij doen. Daarnaast zijn
medewerkers van de bibliotheek
Nistelrode aanwezig om informatie te geven over de Dementheek die in Nistelrode in de bi-

bliotheek aanwezig is.
De toegang is gratis en iedereen,
ook van buiten Nistelrode, is van
harte welkom!
Burenhulp
Nisseroi/Dementie
Vriendelijke Gemeente
De koffie en/of thee staan klaar
vanaf 13.45 uur.
Voor meer informatie kun je bellen met Franca Bekkers:
0412-454451.

Goede Doelen Week Vorstenbosch
VORSTENBOSCH -De collectematerialen liggen weer klaar om te worden verspreid, mede dankzij onze
sponsor Complement reclame uit Vorstenbosch. En daarmee is de vijfde Goede Doelen Week, die loopt
van 17 tot en met 24 mei, klaar voor de start!
In 2015 werd, op initiatief van
de coördinatoren van de op dat
moment collecterende doelen,
een start gemaakt met de Goede
Doelen Week in Vorstenbosch.
Gezamenlijk eenmalig collecteren bleek een goede zet te zijn.
De opzet van de Goede Doelen
Week werd positief ontvangen,
zowel door de inwoners van

Vorstenbosch als door de collectanten.
En wat goed gaat, daar ga je
mee door! Dit jaar mogen we
een nieuw doel verwelkomen:
Nationaal Fonds Kinderhulp.
Daardoor komen we op een
totaal van acht goede doe-

Specialist
in acne,
laseren en
oedeem

Nieuw in Heesch - Huidtherapie

Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum
aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode:
De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode
073-7113193
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
• Gratis intake op beide locaties

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

len, te weten: de Nederlandse
Brandwonden stichting, Epilepsiefonds, Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding, Longfonds,
Nierstichting, Reumafonds en
Nationaal Fonds Kinderhulp. Al
deze doelen zijn CBF erkend en
hun coördinatoren nemen deel
aan de organisatie van de Goede
Doelen Week.

Wij gaan weer voor een succesvolle collecte en willen de collectanten alvast bedanken voor
hun inzet en de inwoners van
Vorstenbosch voor hun donatie.
Goede Doelen Week: Een extra
steuntje in de rug voor het goede doel van jouw keuze!
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Van nostalgie naar nu in Heeswijk-Dinther
Neem oude foto’s/films mee!
BERNHEZE - Hou jij van mooie verhalen en wil je even terug in
de tijd en herinneringen ophalen over hoe het vroeger was? Dan
hebben we goed nieuws! Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) strijkt woensdag 29 mei neer in Heeswijk-Dinther. De
KBO’s van Heeswijk en Dinther organiseren samen met het BHIC
een gezellige en nostalgische middag voor alle belangstellenden
uit Heeswijk-Dinther en alle andere kernen van Bernheze: Heesch,
Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch.
De bijeenkomst vindt plaats van
14.00 tot 16.30 uur in de KBO
ruimte van CC Bernrode aan de
Zijlstraat 1a. De toegang is gratis en de zaal is vanaf 13.30 uur

open voor het publiek.
Programma
- Welkomstwoord en inleiding
door René Bastiaanse.

René Bastiaanse, uw gastheer in Heeswijk-Dinther!

Groep kinderen bij de abtswijding in juni 1968 in Heeswijk

Foto’s: collectie BHIC, Fotopersbureau Het Zuiden

- ‘In ganzenpas door vier decennia’, Marilou Nillesen, historisch reporter van het BHIC,
neemt je op een vermakelijke
manier mee terug naar de jaren
’50, ’60, ’70 en ’80.
- Gelegenheid om je meegebrachte foto’s op een groot

scherm te laten zien, samen
herinneringen op te halen en
informatie uit te wisselen.
- Gezellige ‘Petje op Petje af’
quiz door René Bastiaanse
met voor iedereen herkenbare
filmpjes, muziek en foto’s van
weleer.

- Afsluiting.
Je bent van harte welkom! Vergeet niet oude foto’s van en/of
films over Heeswijk en Dinther
mee te nemen (en van de overige
kernen van Bernheze).
Graag tot ziens!

Nationale Molendagen bij De Kilsdonkse Molen
HEESWIJK-DINTHER - Een bijzonder feestelijk weekend voor De Kilsdonkse Molen, want het is precies
tien jaar geleden dat de geheel gerestaureerde molen weer in bedrijf werd gesteld. In 2003 werd een
stichting opgericht met het doel om de molen te herstellen. Vier jaar later verleende de gemeente Bernheze de vergunning voor de restauratie en op 8 mei 2009 mocht prins Friso, als Beschermheer van De
Hollandsche Molen, het gerestaureerde molencomplex in gebruik nemen.
Tijdens de Nationale Molendagen zijn de molenaars aan het
werk en zullen de rondleiders je
meenemen door dit unieke molencomplex. Het Bezoekerscentrum is geopend voor een heerlijk
drankje en de fluisterboot vaart
zijn route naar het kasteel en terug over de rivier de Aa.
Zaterdag 11 mei gaan de Vrienden van De Kilsdonkse Molen dit

jubileum vieren. Er worden twee
interessante lezingen gegeven
tussen 13.00 en 14.00 uur in
het Bezoekerscentrum door Leo
Endedijk en Hans de Mars. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!
Leo Endedijk houdt zich bezig
met de belangenbehartiging
voor molens en monumenten
op landelijk niveau. Daarnaast

adviseert hij moleneigenaren
en anderen over uiteenlopende
onderwerpen. Ten tijde van de
restauratie van de molen was
hij directeur van De Hollandsche
Molen en heeft hij het prachtige
boek van De Kilsdonkse Molen
geschreven. Dit boek is in 2011
uitgebracht en te koop in de molenwinkel. Zijn lezing gaat dan
ook over de restauratie en hij zal

ons meenemen in de geschiedenis van de wederopbouw.
Hans de Mars zal een lezing geven over het watermolenlandschap. In het stroomgebied van
de Maas stonden ooit maar liefst
450 watermolens. De rol die watermolens speelden en nog spelen in de vorming van het landschap is volgens Hans de Mars
volkomen vergeten.
Zaterdag 11 en zondag 12 mei.
Meer informatie over openingstijden en vaartijden kun je vinden
op www.kilsdonksemolen.nl.
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KBO NISTELRODE

KBO Bernheze

Online bankieren
met krentenbrood en onder het
genot van een consumptie was
wethouder Rein van Moorselaar
de eerste spreker. KBO-Dinther is
natuurlijk apetrots op het feit dat
hij haar website roemde.
Noud van Vugt, lid van het
hoofdbestuur van KBO-Brabant,
gaf aan hoe verrast hij was met
de actieve en veelzijdige invulling
die gegeven wordt aan de vele
activiteiten én speciaal de manier
waarop invulling gegeven wordt
aan het 60-jarig bestaan.



KBO-Dinther
60 jaar
HEESWIJK-DINTHER - Bevrijdingsdag 5 mei: wat een mooie
dag om je 60-jarig bestaan te
mogen vieren!
Dat deed KBO-Dinther allereerst
met een eucharistieviering in de
Sint Servatiuskerk, voorgegaan
door pastoor Joost Jansen en
pastor Isabel van Baal. De viering
werd opgeluisterd door Gildekoor

Foto’s: Jan van den Bosch

Sint Barbara en het Bernhezer Senioren Orkest. Bij het uitgaan van
de kerk werden de aanwezigen
verrast met een fraaie serenade
door leden van Muziekvereniging Servaes, die daarbij een ontzettend koude wind trotseerden.
In CC Servaes volgde een feestelijke bijeenkomst voor leden
en genodigden. De sfeer werd
meteen goed neergezet door
S”cool”band
Zwijsencollege.
Mooi en verfrissend hoe jonge mensen en senioren samen
kunnen optrekken. Na koffie

Natuurlijk liet Willy van der Steijn
in zijn woordje blijken hoe blij hij
is met leden en vrijwilligers van
KBO-Dinther en de goede samenwerking met de gemeente. Hij
refereerde natuurlijk ook aan het
feestweekend op 11 en 12 mei.
Daarna was het tijd voor de presentatie en overhandiging van de
duo-fiets door penningmeester
André Verstegen aan de gebruikers (twee vrijwilligers), Anny
van den Broek en Harry van de
Ven én een gast Gerda van Nistelrooij.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

lé op donderdag 23 mei, aanvang
14.00 uur. Deelname is gratis, ook
als je geen KBO-lid bent.
Na afloop kun je veel geldzaken
zelf regelen via je tablet, smartphone of laptop; waar en wanneer je maar wilt. Tijdens deze
middag:
* krijg je uitleg over het online
regelen van jouw bankzaken
* ga je onder begeleiding direct
zelf aan de slag
* krijg je tips en adviezen over
veilig online bankieren.
Breng je eigen smartphone, tablet of laptop mee, want daar ga
je zelf mee aan de slag. Vergeet
ook niet je Raboscanner en bankpas mee te nemen. Het is belangrijk dat je bekend bent met de
werking hiervan en dat je apparaat verbinding kan maken met
wifi en voldoende is opgeladen.
Om te kunnen zorgen voor voldoende begeleiders dien je je
vooraf aan te melden. Deponeer
de aanmeldstrook of een briefje
met je naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus van het
KBO-secretariaat, Hoogstraat 14,
5388 EC Nistelrode.
Of stuur een e-mail naar
kbonistelrode@gmail.com.
Je aanmelding dient uiterlijk 16
mei binnen te zijn.

Workshop
mobiel bankieren
voor senioren
Dorpsfeest
NISTELRODE - Op verzoek van met KBO-Dinther
KBO Nistelrode komen medewerkers van Rabobank Oss Bernheze
een workshop mobiel bankieren
geven. Dit gebeurt in CC Nester-

HEESWIJK-DINTHER - KBODinther bestaat 60 jaar. Wij
gooien het over een andere

boeg; niet met een feest enkel
voor onze leden, maar met een
dorpsfeest voor jong en oud in
en rondom CC Servaes.
Het weekend van 11 en 12 mei is
het toneel van presentaties, optredens van dansgroepen, koren,
dj’s, muziekgezelschappen en
een orkest, films en powerpoint
presentaties, duo-fietsen, een
informatiemarkt en workshops.
Speciaal voor kinderen zijn er
kinderactiviteiten zoals een luchtkussen, een spelcircuit, schminken, een snoephuisje en ranja. Er
is op zondag ook een goochelaar
en ook is er een friettent. ConsulTante Sybille praat alles los en
luchtig aan elkaar, improviseren
is haar tweede natuur.
Nog niet vermeld in het programma van zaterdag zijn de
Dansmariekes met hun showdans. De feestavond op 11 mei in
zaal Kerkzicht start om 19.00 uur
met luisterliedjes van ’t Kumt van
Eiges en Lya de Haas gevolgd
door dj Sudi van Doorn. Vanaf
20.00 uur draait in de feesttent dj
Verdraaid Vinyl, komt feestzanger John de Bever en speelt Orkest Crazy Cadillac. Na de moederdaglunch op 12 mei starten
om 13.00 uur de puzzelfietstocht
en de puzzelwandeltocht.
Voor een uitgebreid overzicht
van het geheel hebben velen het
Feestprogramma al in huis. Maar
je kunt het ook helemaal inzien
op www.kbo-dinther.nl.
KBO-Dinther heeft er zin in! Kom
je ook?

Avondvierdaagse Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - Laverhof organiseert 20 tot en met 23 mei een avondvierdaagse voor haar bewoners. Dit wandelevenement zal elke dag om 18.30 uur starten vanaf Laverhof. De bewoners wandelen
iedere avond een route van drie tot maximaal vijf kilometer. Om de sfeer te verhogen zal er onderweg
iedere avond muziek te horen zijn, zoals ook op donderdag tijdens de intocht.
Voorheen namen we vanuit
Laverhof deel aan de jeugden gezinsvierdaagse in Heeswijk-Dinther die in augustus
wordt georganiseerd. Deze
wordt nog steeds in augustus
gehouden.

EEN HOOGTEPUNT IN HET JAAR
Voor Laverhof is de vierdaagse
altijd een hoogtepunt in het jaar,
maar doordat deze in augustus,
midden in de zomervakantie valt
is deze steeds moeilijker te organiseren.
We leggen in deze periode extra
druk op de medewerkers en ook
zijn er veel familieleden op vakantie en kunnen daardoor niet
met hun familielid wandelen.
Daardoor ontstond er extra belasting voor onze medewerkers
en vele vrijwilligers.

Vandaar dat Laverhof, na goed
overleg met de organisatie van
de jeugd- en gezinsvierdaagse
Heeswijk-Dinther, heeft besloten om van 20 tot en met 23 mei
een avondvierdaagse te organiseren in plaats van deel te nemen aan het wandelevenement

in augustus.
We kijken terug op een fijne samenwerking met het bestuur van
de jeugd- en gezinsvierdaagse
en we hopen dat in de toekomst
onze wegen elkaar weer kruisen
en er mogelijk nieuwe ideeën
ontstaan.
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Kom, we gaan kunst kijken!
10.05 uur: vertrek uit
Nistelrode, Plein Eetcafé
‘t Pumpke.
10.15 uur: vertrek uit Heesch,
CC De Pas.
Ga mee met de BKK en ontdek
de prachtige collectie van More.
Meer informatie vind je op onze
Facebookpagina en op
www.debkknl. Aanmelden kan
via info@debkk.nl.

BERNHEZE - De Bernhezer
Kunstkring (BKK) organiseert
voor de inwoners van Bernheze
weer een busreis naar een museum.
Dit jaar gaan we op zaterdag 25
mei. Beleef samen met de BKK
het grootste museum voor Modern Realisme; museum More in
Gorssel.

De entreekosten voor het museum zijn voor eigen rekening.
De BKK regelt gratis vervoer
naar het museum en je hebt de
keuze uit vijf opstapplaatsen:
9.30 uur: vertrek vanuit
Heeswijk-Dinther, Plein 1969.
9.45 uur: vertrek uit Loosbroek,
CC De Wis.
9.55 uur: vertrek Vorstenbosch,
gemeenschapshuis De Stuik.

Theaterwandeling: Efkes Anders
wandelt door het dorp
NISTELRODE - Toneelvereniging Efkes Anders loopt zondag 26 mei weer met een theaterwandeling
door het dorp. De route start bij CC Nesterlé en voert een groep van 30 deelnemers door een stukje
van het dorp. In totaal, inclusief de korte voorstellingen, duurt de wandeling twee uur. Onder leiding
van een gids doen de wandelaars verschillende, verrassende locaties aan waar genoten kan worden van
korte, grappige sketches en zang. We zijn weer heel blij dat enkele dorpsgenoten hun deur voor ons
openzetten! Dat doet goed!

gaan op 26 mei! Efkes Anders
sluit hiermee met alle bezoekers
het toneelseizoen van 2019 lachend af. Zeker weten!
Kaartjes zijn vanaf 13 mei voor
€ 6,- te koop bij CC Nesterlé of
op 26 mei aan de kassa.
Er zijn kaartjes voor de theaterwandeling die om 13.30 uur
start en voor die van 19.00 uur.
Twee keer die dag start Efkes

Anders dus met een wandeling,
’s middags en ’s avonds. Er kunnen per keer 60 wandelaars mee.
In totaal dus maar liefst 120!

Theaterwandeling Efkes Anders
26 mei om 13.30 uur en om
19.00 uur.
Start: CC Nesterlé Nistelrode.

De spelers van Efkes Anders hebben er zin in! We hopen met veel
dorpsgenoten aan de wandel te

Kaartjes te koop á € 6,-, inclusief
koffie/thee, bij CC Nesterlé vanaf 13 mei.

Bestel een

aardbeienvlaai

en maak kans op
1 van de 10 Luxe
verwenpakketten
t.w.v.

00
25,

Van Mook

De Echte Bakker

Aanstaande zaterdagochtend
worden de winnaars bekend
gemaakt. Geldt voor bestellingen
via onze winkels en online!

Aanbiedingen geldig van
9 tot en met 15 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

NICOLA AARDAPPELS per kilo€ 0.99
SPERZIEBONEN 500 gram € 1.49
MANGO per stuk € 1.79
Moederdagtip ‘De gezonde cadeaubon’
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Bij aankoop van
4 kogelbiefstukken
350 gram biefreepjes gratis
Gekookte
gelderse worst
100 gr.

Varkenshaas
gepaneerd

€ 1,20

100 gr.

Weekendknaller!

Moederdag
Aardbeienvlaai

€ 1,50

11,95

Bodem van zanddeeg, gevuld met room en luchtige
aardbeienmousse. Met aardbeien van Jan & Birgitte
uit Uden
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

4 mini croissants
voor
Voor de liefste mama

1,50

Moederdagcake
Gevuld met frambozen,
bestrooid met witte
chocoladevlokken

5,95

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
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

PAROCHIENIEUWS
Lourdesreis 2019
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In augustus zal hotelen reisleidster Helma Jansen uit
Berlicum voor de achtste keer
vanuit deze regio een reis naar
Lourdes organiseren. Dit jaar is
het een zevendaagse treinreis.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
steunbetuigingen na het overlijden van

Jan Lucius
Ria Lucius-van Dijk

Vertrek is op zaterdag 17 augustus en de terugkeer op vrijdag
23 augustus. De reis begint per
bus vanaf het Mercuriusplein in
Berlicum tot het noorden van
Frankrijk. Daar staat in Tourcoing
de TGV klaar die de deelnemers
verder naar Lourdes brengt.
Naast ervaren Lourdesgids Helma Jansen zal Lonneke van Vessem, pastoraal werker, zorgen
voor een onvergetelijke bedevaart. Het is in Lourdes aan de
oevers van de Gave dat Maria
achttien keer aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous

verscheen.
Maria verzocht Bernadette om
een kapel te laten bouwen en zo
geschiedde. De crypte werd in
1866 voltooid en sindsdien bezoeken jaarlijks miljoenen mensen de Franse bedevaartplaats
in de Pyreneeën. De aanmelding
voor de Lourdesreis 2019 is nu
geopend.
Alle informatie over deze reis bij
de volgende contactpersonen:
Helma Jansen,
helmajansen@live.nl of
06-30725302
(Berlicum-Middelrode)
Ria Verkuijlen,
verku36@hetnet.nl of
0413-291211
(Heeswijk-Dinther)
Ria van der Wijst,
anrvdwijst@ziggo.nl of
0413-229411 (Loosbroek).

Kinderen en kleinkinderen.
Heeswijk-Dinther

Met parochie De Goede Herder
het klooster in
BERNHEZE - Diverse kloosters
in het hele land openen zondag
19 mei weer hun deuren. De
zusters, paters en broeders nodigen je van harte uit.

Naviering communicanten
NISTELRODE - Zondag 7 april
ontvingen 24 kinderen in Nistelrode hun eerste Heilige Communie. Zij hadden in deze periode
geld gespaard voor een nieuwe
koffer ten behoeve van stichting
de Zonnebloem.

Zij gaan graag met je in gesprek
over de vraag ‘Wat beweegt je?’
en willen je vertellen en laten
zien wat hen bewogen heeft om
te kiezen voor een leven als religieuze; om zich in te zetten voor
anderen en om hun leven te wijden aan mensen en aan God.
Maar ze horen ook graag van
jou wat jou beweegt. Waarom je
naar hen toegekomen bent, wat
jou beweegt in jouw dagelijks leven.

Tijdens de naviering in de kerk
mochten zij hun spaardoosje inleveren. Het gespaarde bedrag
was € 180,26,-. We wensen alle
ouderen die meegaan met de
Zonnebloem veel plezier en we
bedanken de communicanten!

Ieder klooster biedt een eigen programma, variërend van
workshops, rondleidingen en ge-

sprekken tot de mogelijkheid om
mee te vieren en te bidden.
Op www.openkloosterdag.nl zie
je een overzicht van deelnemende kloosters. Wil je vanuit de
parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel en Vorstenbosch) mee
naar Megen (Clarissen óf Fran-

ciscanen) óf naar Heeswijk (Norbertijnen)? Dan kan dat! Laat
ons dit dan vóór 14 mei weten,
dan nemen wij na deze datum
hierover contact met je op.
Voor aanmelding en informatie
bel of mail, 0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Geslaagde inzamelingsactie oud gereedschap
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het in onbruik geraakte gereedschap dat door de kerken in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch tussen 19
maart en 1 mei werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen.
De parochie De Goede Herder
zamelt ieder jaar vanaf de feestdag van Sint Jozef als bruidegom
tot die van Sint Jozef de arbeider,
vanuit de diaconie oud gereedschap in om te worden hergebruikt in de Derde Wereld.
De Solidariteitswerkplaats is de
organisatie die in Uden dit ge-

bruikt gereedschap voor allerlei
beroepen repareert, reviseert en
verstuurt.
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het
elders minder goed hebben en
nu met dit gereedschap beter
in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.

De diaconie van de parochie De
Goede Herder vraagt aandacht

MET GEREEDSCHAP BETER
IN EIGEN LEVENSONDERHOUD VOORZIEN
voor misstanden in de wereld
en komt hiervoor in actie. Het

gaat daarbij zowel om de directe
wereld om ons heen, als om de
wereld verder weg.
De diaconie richt zich op hulpverlening, maar ook op belangen van mensen. Wil je meer
weten over of meewerken aan
inzamelingsacties vanuit een
van bovengenoemde kerken ten
bate van mensen die het in ma-

terieel opzicht minder hebben
dan anderen, in de Derde Wereld of hier in Nederland?
Neem dan contact op met de
pastoraal werkster, Annemie
Bergsma via 0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.
Meer informatie: www.
solidariteitswerkplaatsuden.nl.

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

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
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Vijftiende foto-expositie van Fotoclub
Bernheze in natuurtheater de Kersouwe

Tekst: Carlijn van de Ven

BERNHEZE – Natuurtheater de Kersouwe zal op 12 mei weer het decor zijn voor de
jaarlijkse fototentoonstelling van Fotoclub Bernheze. Zoals elk jaar wordt de expositie
gehouden op Moederdag en daarom worden alle moeders gratis op de foto gezet.
Dit jaar is het alweer de vijftiende editie van de tentoonstelling.
De zestig leden van de club mogen op deze dag allemaal een
eigen hoekje met hun pronkstukken inrichten. Ook dit jaar staan
er twee foto’s centraal op deze
dag. Als eerste hebben alle leden
voor elkaars camera moeten poseren om een letter in beeld te
brengen. Al deze letters samen

vormen een zin die de bezoekers bij elkaar kunnen puzzelen.
Daarnaast is er de jaarlijkse rode
draad-opdracht. Dit maal was
het de opdracht aan de leden van
de club om een babypop te fotograferen. Naast de twee vaste
opdrachten, is er ook ruimte voor
vrije expositie.

Al vijftien jaar succes
Ton Wijnen en Marijke Voets zijn
nu ongeveer vijf jaar bij de club.
“Het succes van de tentoonstelling komt door de diversiteit”,
vertelt Ton. Marijke vult aan:
“En de mooie locatie maakt het
plaatje af.” De groep spreekt
ongeveer twee keer per maand
af om de foto-opdrachten te bespreken. “Soms zijn er opdrachten die je zelf niet zult verzinnen

Berne-Anders activiteit: Lezing door
Berthilde van der Zwaag
“Christusverschijning? Vertel mij wat!”
HEESWIJK-DINTHER - Berthilde van der Zwaag geeft op maandag
13 mei een lezing in de Abdij in Heeswijk. Zij vertelt vanuit haar
eigen onderzoek over mensen die zeggen een Christus-verschijning
te hebben ervaren. De lezing begint om 20.00 uur.
Wat is het dat mensen dan meemaken, als zij in deze tijd een
verschijning van Christus hebben
waargenomen?
In welke situatie staan deze mensen en wat betekent het daarna
voor hun leven?
Ook komt de vraag naar voren
hoe wij dit kunnen begrijpen in
deze huidige wereld, waarin wij
denken voor alles een verklaring

en bewijzen te hebben.
De theologe Berthilde van der
Zwaag is werkzaam als geestelijk
verzorger in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en
Veldhoven.
De entree bedraagt € 10,- inclusief koffie/thee in de pauze.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
berne-anders@abdijvanberne.nl.

en dat is juist het mooie aan deze
hobby. Zo kun je van elkaar leren”, stelt Ton trots.
Mystery guest
Op 12 mei is iedereen welkom
om de expositie te komen bekijken. Tussen 10.00 en 17.00 uur
zijn de deuren geopend voor be-

zoekers. Om 10.30 uur wordt de
tentoonstelling officieel geopend
door een mystery guest. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Ook aan de kinderen is gedacht;
voor hen is een fotospeurtocht
opgesteld waarbij een prijsje te
winnen is.
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Box2000, verschillende maten
boxen veilig en vertrouwd!

HEESWIJK-DINTHER - Wanneer u tijdelijk of permanent een opslag nodig heeft bent
u bij Box2000 aan het goede adres. Gaat u verhuizen, kunt u de kerstspullen niet meer
kwijt of moet u de uitzet van de kinderen kwijt? Dan biedt Box2000 een box binnen
handbereik aan.
Box2000 is er niet alleen voor de particuliere klant, maar ook voor de zakelijke
klant. Bent u nog steeds op zoek naar een

ONZE BOXEN ZIJN SCHOON,
DROOG EN VEILIG
opslag voor uw bouwmateriaal, reclame
artikelen en/of promotiemateriaal? Ook
dan biedt Box2000 de perfecte oplossing.
Onze boxen zijn schoon, droog en veilig.
Box2000 is gevestigd aan de Brouwers-

straat 15 in Heeswijk-Dinther en heeft 12
verschillende boxen!
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact
op via info@box2000.nl of 0413-724965.
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Derde vestiging van Mirza Haarmode
geopend aan Stationsplein in Heesch
HEESCH – Een kapsalon waar je graag komt, omdat het ervaren en deskundige team tegen een betaalbare prijs zorgt voor een mooie look
waar je blij van wordt; dat is waar eigenaresse Tuba voor staat. Na haar succesvolle kapsalon aan de Schaepmanlaan en de barbershop aan
de Kromstraat in Oss, opende ze op woensdag 1 mei haar derde vestiging, in Heesch.

Tuba (midden) met haar medewerkers

Kapsalon Mirza heeft haar bijzondere naam te danken aan het
zoontje van Tuba, dat ook Mirza
heet. Dat nu de derde vestiging
is geopend komt onder andere
door het enthousiaste team. “Ik
ben ontzettend blij met mijn huidige personeel. De vaste klanten
delen die mening, de meesten
hebben een vaste kapster binnen
ons team.”

Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Marcel van der Steen

in: “Het is een ontzettend mooi
pand in een levendige omgeving
én makkelijk bereikbaar met
openbaar vervoer. Daarnaast is
ook het parkeren gratis.”

Iedereen is welkom; mannen en
vrouwen en van jong tot oud.
Van tevoren een afspraak maken
is bij Mirza Haarmode niet nodig. Naast een nieuw kapsel, kan
ook make-up verzorgd worden.

Goed bereikbaar
Tuba en haar team hopen in de
kapsalon aan het Stationsplein
vanaf nu ook Heeschenaren met
een mooie look te verblijden.
Vertrouwen hebben ze er zeker

Waarom kapsalon Mirza?
Het geheim achter de goed
draaiende kapsalon en barbershop denkt Tuba wel te weten. “Kwaliteit staat bij ons hoog
in het vaandel en we houden de
prijzen bewust laag. Hiernaast
vinden wij gastvrijheid en service
ontzettend belangrijk. We heten
onze klanten welkom met een
kopje koffie en zorgen dat ze met
een glimlach de deur uit gaan.”

Stationsplein 2f Heesch
06-49170893
mirzahaarmode
mirzahaarmode

Het pand

Tuba in aktie

Een medewerker

PRIJSLIJST DAMES
Knippen & drogen
17,50
Wassen & knippen & drogen
19,50
Wassen & knippen & drogen
60+
17,00
Knippen & drogen
t/m 12 jaar
14,00
Model föhnen v.a
15,00
Watergolf v.a.
25,00
Permanent deel v.a.
30,00
Permanent compleet v.a. 40,00
Uitgroei v.a.
22,00
Kleuren v.a.
30,00
Kleurspoeling v.a.
20,00
Highlights deel v.a.
30,00
Highlights volledig v.a.
40,00
Blonderen v.a.
35,00
Voorpigmenteren v.a.
18,00
Schoonmaak blondeer
wassing
20,00
Wenkbrauwen epileren
(met touw)
7,00
Wenkbrauwen kleuren
9,00
Epileren hele gelaat
(met touw)
12,00
Bovenlip epileren
4,00
Masker
7,00
Lotion Serum
10,00
PRIJSLIJST HEREN
Knippen
Wassen & knippen
Haren trimmen
Kinderen knippen
t/m 12 jaar
60+ knippen
Baard trimmen
Baard scheren
Baard scheren in model
Knippen & baardscheren
Wenkbrauwen epileren
Haren wassen

14,00
16,00
10,00
11,00
13,00
5,00
7,00
8,00
20,00
7,00
2,00

Twee herenkappers Mo en Kadir

Handwerkverkoop Horizon goed bezocht
HEESCH - De handwerkverkoop
van ziekenvereniging Horizon
vond zondag 28 april plaats.
De handwerkgroep zet zich het
hele jaar in om op deze zondag
een veelzijdig assortiment aan

voor zieke en eenzame dorpsgenoten.
De Horizon bedankt de handwerkgroep voor haar inzet. De
groep gaat nu al weer aan de
slag om de volgende keer weer
veel moois te kunnen bieden.

Weer mogelijk om activiteiten te organiseren
te bieden. En dat is ook dit keer
weer goed gelukt! Er was voor
ieder wat wils. Vele bezoekers
gingen met gevulde tassen naar
huis. Hun bijdrage maakt het
voor de Horizon weer mogelijk
om activiteiten te organiseren

Op 10 november zal er weer een
handwerkverkoop
plaatsvinden. Zet deze datum alvast in je
agenda en bezoek die dag tussen 11.00 en 16.00 uur de dagkerk van de Petrus’ Bandenkerk
in Heesch.

Lotenverkoop
ten behoeve
van Zonnebloem

HEESWIJK/DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Vanaf
1 mei komen de vrijwilligers van
de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch weer aan de deur met
loten ten behoeve van de Zonnebloem à € 2,- per stuk. Dat doen
zij in het kader van de Nationale
Zonnebloemloterij.
Deze loterij vormt één van de
belangrijkste inkomstenbronnen
voor De Zonnebloem. De opbrengst is volledig bestemd voor
het bezoekwerk, de dagjes uit,
de vakanties en de andere activiteiten die de Zonnebloemvrijwilligers elk jaar verzorgen voor
mensen met een lichamelijke
beperking. Mogen zij op jouw
steun rekenen?
Namens Zonnebloem H.D.L.V.
alvast bedankt voor je steun!
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Stil ziet de dood eruit
leeg en tegelijkertijd zo volledig
het is als ‘thuiskomen’
in de oorsprong van het Al
de cirkel wordt rondgemaakt
maar voor jullie
allemaal te vroeg
Wij herinneren.
Dodenherdenking 4 mei 2019

(Meerdere antwoorden mogelijk)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=294)

90%
61%

56%
28%
4%

2%

2%
Weet niet

Stil spreken harten
om jullie heen
een niet uit te
spreken taal
Wij herinneren.

3 Wat vind je belangrijk bij het herdenken van de Tweede
Wereldoorlog?

Ik vind herdenkingen niet
belangrijk

Stil zijn in het amen
zonder woorden
Wij herinneren.

Jullie levensdraad is zo
krachtig
en
mooi gekleurd
in het weefsel der mensheid
geweven.
Wij herinneren.

BERNHEZE - Dat Nederland bevrijd werd in de Tweede Wereldoorlog is inmiddels
bijna 74 jaar geleden. Op 4 mei hebben we in Nederland de slachtoffers herdacht van
de oorlog. Hoe denk jij over herdenkingen? Dat was de vragenlijst die we door onze
Dit jaar is het 74raadplegers
jaar geledenhebben
dat het laten
zuideninvullen,
van Nederland
werd bevrijd
van de Duitsers.
ingeschreven
zie hieronder
de uitslag.

Anders

Stil met jullie verbonden
want zo voelen we dat
zonder hardop gezegd
Wij herinneren.

Stil luisteren
naar verhalen
waarin jullie namen klinken
Wij herinneren.

Dat mensen die de oorlog
bewust hebben
meegemaakt hun verhaal
vertellen

Stil bij jullie staan
verlegen met onze eigen kracht
Wij herinneren.

Dat mensen beseffen dat
vrijheid niet
vanzelfsprekend is

Wij herinneren

Resultaten Bernhezer
Burgerpanel:
Meepraten over herdenkingen?

Dat jongeren worden
betrokken bij herdenken

gemeentedichter

Dat de herinnering aan de
oorlogsslachtoffers levend
wordt gehouden

Column Hieke Stek

1.3 Lokale herdenking in Bernheze

Niet alleen op de Dam in Amsterdam is een herdenking, ook in onze gemeente wordt een
herdenking georganiseerd.
Op vraag "3 Wat vind je belangrijk bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog? " antwoordt 90%
van de respondenten:
mensen beseffen
dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is".
4 ‘Het is"Dat
belangrijk
dat lokale
dodenherdenkingen,
zoals in

Anders, namelijk:

Herdenking
Heeswijk-Din
ther
Foto’s: Miche
lR

oefs

Bernheze, blijven bestaan’

(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=285)
 Bewustzijn van onze geschiedenis
43%
45%
 Dat er op het moment nog steeds oorlog is en dat we dat ook njet mogen vergeten. Want ook
40%
die oorlog36%
eist zijn slachtoffers ....
 35%
Dat het nooit meer moet gebeuren
 30%
Dat men weet hoe een oorlog kan ontstaan en wat de gevolgen zijn van rare afwijkende
denkbeelden.
25%
 Dat niet wordt vergeten dat mensen voor onze vrijheid hebben gevochten en dat ons land weer
20%
is opgebouwd tot de welvaart waarin we16%
nu leven
 15%
Dat ook 'buitenstaanders' zich voor ons hebben opgeofferd
 10%
Dat we ons moeten blijven verzetten tegen welke vorm van onderdrukking dan ook
 5%
Er samen over praten en dat iedereen zijn best zal doen2%
dat dit nooit meer gaat gebeuren
3%
0%
 Hoe wij ons gedragen hebben in wo2
0%
 Nie wieder!
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Zeer mee
Weet niet
 Vrijheid is niet vanzelfsprekend
oneens
 Wanneer leert de mensheid van de verschrikkingen van een oorlog.. De oorlogen blijven
Op stelling
"4 ‘Het is belangrijk dat lokale dodenherdenkingen, zoals in Bernheze, blijven bestaan’"
doorgaan.
antwoordt in totaal 79% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 2% van de respondenten
antwoordt: "mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

‘Dat mensen beseffen dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is’

Toelichting
Zeer mee
eens
60%
50%
40%

Mee eens
Neutraal
30%









20%

Weet niet

Herdenking
Heesch

Foto’s: Marcel
van der Steen

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

5 Ga je naar
de dodenherdenking
in onze gemeente?
Belangrijk
voor onze
geschiedenis
(n=294)
Dit mag nooit vergeten worden !!!
10
56%
Dit nooit vergeten
Ik vind dat het zeker onder de aandacht moet blijven vooral omdat jongeren zich er
ook bewust van worden
Verhalen van slachtoffers blijven vertellen
Staat wat dichterbij
28% gemeente zijn die de tweede wereldoorlog bewust
Zolang er bewoners in onze
hebben meegemaakt, vind ik dat er een herdenking in de gemeente moet blijven
bestaan.
15%

Zelfde ambivalentie als bij de herdenking in het algemeen. Wel denk ik dat het hier
10%
misschien wat relevanter is dan gemiddeld doordat er volgens mij veel ouderen
wonen die er nog persoonlijke ervaringen mee hebben. Maar eigenlijk1%
zou je dan
mensen met persoonlijke ervaringen ook specifiek moeten vragen of zijzelf ook echt
0%
vinden
dat het ieder Misschien
jaar herdacht moet worden,
voor
hen
Ja
Needat kan ik niet echt
Weet
niet
invullen.
Op vraag "5 Ga
naar
dodenherdenking
onze
gemeente?"
56% van
de lijken
 jeZie
ookde
vorige
vraag. DaarbijinDe
meeste
jongeluiantwoordt
die uitgenodigd
worden
respondenten:
"Nee".
onder
indruk; zeker wanneer
er nog
was die er over
Bernheze
Media
endeTop-Onderzoek
willen
deiemand
betrokkenheid
vankon
deverhalen.
inwoners van


Bernheze vergroten. Via het panel TipMooiBernheze.nl kunnen alle inwoners van BernToelichting
heze
hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun omgeving en 12
de
Ja
 Op
Of indit
eenmoment
andere gemeente
of in850
Limburg,
waar ikdie
vandaan
samenleving.
zijn er al(Oss
ruim
inwoners
vijf totkom)
zes keer per jaar
een vragenlijst ontvangen.
Misschien  Als ik in de gelegenheid ben.
Wil jij de volgende
keer ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderelders
werpen die inOfBernheze
spelen? Meld je dan nu aan voor ons burgerpanel via www.
tipmooibernheze.nl. Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een
Nee
 Andere verplichtingen
paar minuten!
 Doden herdenking in andere gemeente
 Helaas ivm verjaardag partner
Lees de volledige resultaten op www.tipmooibernheze.nl.
 Ik ga elk jaar naar Eindhoven op begraafplaats de oude toren om daar de herdenking
bij te wonen
Wil jijde Ikvolgende
keer ook je mening geven en meepraten over belangrijke
ga met ons Gilde naar de jaarlijkse dodenherdenking bij de fusiade plaats in Vught
onderwerpen die in Bernheze spelen? Meld je dan nu aan voor ons burgerpanel
 Ik ga na de 2 minuten stilte wel naar de film "de Bankier van het verzet"
via www.tipmooibernheze.nl.
Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten
 Ik moet helaas werken,
anderseen
waspaar
ik waarschijnlijk
kost maar
minuten! wel gegaan.
 Ik woonde toentertijd niet in Noord-Brabant maar in Utrecht.
Voel me niet betrokken bij de herdenking in Heesch
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Vogelvierdaagse: vogels
kijken in de Maashorst
MAASHORST - Vogelwacht Uden organiseert weer de vogelvierdaagse in het kader van de Nationale
Vogelweek van donderdag 16 mei tot en met zondag 19 mei. Op donderdag- en vrijdagavond starten
we om 19.00 uur. De wandelingen van zaterdag en zondag starten om 9.00 uur. We vertrekken vanaf
het grote parkeerterrein van Natuurcentrum De Maashorst, gelegen op de hoek Maashorstweg en Slabroekseweg. De deelname aan de wandelingen is gratis.
rik, gekraagde roodstaart en
grasmus; kenmerkende vogels
van de Maashorst! Of misschien
spot je wel de zeldzame grauwe
klauwier, die we vorig jaar fraai
te zien kregen. Na afloop van
de wandeling op zaterdag en
zondag kun je een bezoek brengen aan het Natuurcentrum De
Maashorst waar veel informatie
over het natuurgebied te verkrijgen is.

Geelgors

Vogelwacht Uden doet al jaren
mee aan deze week en wel in de
vorm van een vogelvierdaagse.
Vier opeenvolgende dagen gaan
we vogels kijken in het prachtige natuurgebied de Maashorst.
Gidsen van Vogelwacht Uden
leiden je rond en een verrekijker
is hierbij een praktisch hulpmid-

Foto: John Hermans

del. De ervaren gidsen hebben
per groep ook een telescoop bij
zich, zodat ook degene die geen
verrekijker bezit, de vogels vaak
goed in het vizier krijgt. Via de
telescoop zijn vogels mooi te bewonderen van redelijk dichtbij.
Wat te denken van de boompieper, geelgors, boomleeuwe-

Opgave om deel te nemen is niet
nodig, maar mag wel. Als je wel
van tevoren wilt opgeven kan dit
via www.vogelweek.nl.
Hierop staan ook alle andere activiteiten die in Nederland
plaatsvinden. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Jan-Willem Hermans,
0413-269804. Of kijk op
www.vogelwachtuden.nl.
Laarzen of stevige schoenen zijn
aan te bevelen als je wilt deelnemen aan de tocht!

Op pad met je rolstoel bij
Natuurcentrum De Maashorst
Weer bloembakken in
centrum Heesch
taarnpalen in het centrumgebied. Nu zien de bakken er nog
een beetje schraal uit, maar over
enkele weken kunnen de bezoekers volle bloembakken als verwelkoming tegemoet zien.
Het Centrummanagement heeft
tot doel het centrumgebied
aantrekkelijk te maken voor
bezoekers en de bloembakken
maken daar jaarlijks deel van
uit. Het Centrummanagement
krijgt hiervoor jaarlijks van de
gemeente een gedeelte vergoed.
De plantenbakken moeten nog volgroeien de komende weken.

HEESCH - In het voorjaar wordt
het centrumgebied in Heesch
opgefleurd met bloembakken
ter verwelkoming van de bezoekers in het centrum.
Na de afronding van de reconstructie van ‘t Dorp aan het
eind van 2018, waarbij wegen,
stoepen en parkeerplaatsen vernieuwd werden, heeft Stichting
Centrummanagement Heesch
inmiddels 68 bloembakken op
laten hangen aan bijna alle lan-

Ook het plein bij de fontein ziet
er, met aangepaste plantenbakken met rondom zitjes, aantrekkelijk uit. De bomen die de
parkeerplaatsen afschermen zijn
een aanwinst voor het Heesche
centrum. Voor de oudere bezoekers worden er door de gemeente nog een paar banken met
rugleuning geplaatst.
Al met al gaat het centrumgebied
er de komende maanden prima
uitzien en kunnen de plaatselijke
ondernemers hun klanten netjes
verwelkomen.

MAASHORST - Natuurcentrum
De Maashorst organiseert op
zaterdag 11 mei een wandeling
voor rolstoelgebruikers. Beleef
de natuur vanuit een ander perspectief! Vertrek is om 11.00
uur bij het natuurcentrum.
Al meer dan 25 jaar is er een
mooi rolstoelpad bij Natuurcentrum De Maashorst waar volop
gebruik van wordt gemaakt. Het
is erg leuk om als rolstoelgebruiker eens een andere route te
ontdekken met een ervaren IVN
natuurgids. Ook de boswachter
gaat mee tijdens deze wandeling en beiden kunnen je van
alles vertellen over het ontstaan
van en de ontwikkelingen in de
Maashorst. Uiteraard wordt ook
aandacht besteed aan de planten en dieren die in het gebied
leven. Met name de vogels heb-

Familie de Vink

gaan en te kijken hoe de lente
zich op haar mooist laat zien. Na
afloop kan een kopje koffie of

De kosten voor deze wandeling
bedragen € 3,50 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen.

‘Het is erg leuk om als rolstoelgebruiker eens een andere
route te ontdekken met een ervaren IVN natuurgids’
ben het in deze tijd van het jaar
erg druk. Misschien is dit te zien
en anders zijn ze zeker te horen!
Waarschijnlijk kan de gids aan
de hand van de zang vertellen
welke vogels er in de buurt zijn.
Ook vanuit rolstoelperspectief is
het heerlijk om de natuur in te

een andere consumptie gekocht
worden en kan men de tentoonstelling in het natuurcentrum
bekijken. Ook kan er gebruik
worden gemaakt van het rolstoeltoilet. Meer informatie is te
vinden op www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Per rolstoelgebruiker kan één
begeleider gratis meewandelen.
Voor deze leuke activiteit is het
noodzakelijk om van tevoren te
reserveren.
Dit kan op www.natuurcentrumdemaashorst.nl
of via 0412-611945.
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Auto & Motor

NIEUWS

Veiligheid voor alles

Appen vanaf 1 juli verboden
tijdens het fietsen of autorijden
BERNHEZE – Het is al sinds 2002 verboden om je smartphone in de auto, vrachtwagen, op de motor
of brommer te gebruiken. Vanaf 1 juli 2019 gaat het appverbod ook voor fietsers in. En dat is niet voor
niets. De kans op een ongeluk in het verkeer stijgt met 25 procent zodra iemand zijn mobiele telefoon
gebruikt.
achter het stuur door de politie
betrapt met ‘handheld bellen’,
dan is de verkeersboete € 240,- .
Dit verbod geldt overigens ook
voor motorrijders, bestuurders
van gehandicaptenvoertuigen
en bromfietsers.
Campagne ‘Rij Mono’
Naast het verbod zet de overheid ook de verkeerscampagne
‘Rij Mono’ in om verkeersdeelnemers bewust te maken van de
gevaren van appen in het verkeer. Mono staat voor ‘alleen’.
Het doel: zorgen dat mensen
alleen bezig zijn met het verkeer
en niet met bellen, appen en social media. Je telefoon gebruiken
voor handsfree bellen of als navigatie is volgens de campagne
geen probleem.

Het is zo verleidelijk. Je zit in de
auto en je hoort een whatsappje binnenkomen. Even checken
wie dat berichtje heeft gestuurd.
Ondertussen heb je je aandacht
niet op de weg en als je opkijkt
van het scherm kun je nog net
op tijd remmen voor een onverwachte situatie! En je bent echt
niet de enige die ‘even’ afgeleid
is door een appje...
Maar liefst 62 procent van de

Nederlandse bestuurders gebruikt zijn of haar smartphone
weleens tijdens het autorijden
volgens de gegevens van de
SWOV, een instituut voor onderzoek naar verkeersveiligheid.
Onder fietsers in de leeftijd van
12 tot en met 80 jaar is dit percentage 54 procent.
Het is sinds 2002 verboden om
tijdens het autorijden een smartphone beet te houden. Word je

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
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Audi A1 1.2 Tfsi Admired wit two tone
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
vol opties 66.000 km
2013
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Ford
Ghia
55000km ..2006
OpelFocus
AstraC-Max
station,1.8i
1.016V
turbo
edition
Ford
Fusion 1.4
16V 5-drs.
2006
zonnedak,
66.000
km .......................2016
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Opel Insignia
2.0, CDTidikke
sports,
tourer
Honda
Civic sportwielen
uitlaat
.......2015
2001
Mazda
6
1.8
Clima
77.000
km.
................
2003
Opel Meriva 1.4 turbo, airco, 55.000 km 2014
Mini Cooper ............................................. 2007
OpelCooper
Mokka1.6
X 1.4,
black edition 2008
Mini
16Vturbo
.................................
navigatie,
km!km ........................2018
Opel
Agila 1.06.000
10.000
2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel Zafira 1.8 Cosmo navigatie
2009
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Peugeot
1.2 allure,
panoramadak,
Opel
Corsa2008
1.2 5-drs
20.000
km. airco .... 2010
Opel
Omega
2.0ikmaut. 141.000 km. airco ..2016
1999
navi,
33.000
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003

Renault Megane station, 1.4 Tce airco,
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
navigatie, 113.000 km
2011
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005

PeugeotMegane
206 2.0 1.2
16VTce,
GTI 23.000
.........................
2001
Renault
km,
Peugeot
206 1.4i 16V
85.000 km. ............
2006
bose uitvoering,
vol leer
2016

Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004

Seat
Ibiza
2011
Peugeot
2061.2
rally car 20i 16v heel apart en snel
..2004
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999

Suzuki S-cross 1.0 jetboost, automaat,
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
vol opties,
km!airco ........................
2018
Renault
Clio8.000
1.6 16V
2003
Seat Ibiza
1.4 16V
49.000
Renault
Kangoo
1.2Sensation
TCe, navi,
clima,km... 2006
Suzuki
Jimny
4+4 ...................................
2000
vol opties,
57.000
km
2014
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Wordt
verwacht:
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Renault Clio 1.2 Tce airco 5-drs
2011
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
MotorMokka
Yahama
130036.000
grijs zwart
2003
Opel
1.4XJR
turbo
km! .........
2014

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

Zet je telefoon op ‘niet storen’
Maar hoe zorg je ervoor dat je
niet wordt afgeleid tijdens het
autorijden of fietsen? Er zijn verschillende opties.
- Zet je telefoon op stil of in de
vliegtuigmodus.
- Zet je smartphone op de ‘niet
storen functie’.
- Voor de IPhone kies je in ‘instellingen’ voor de optie ‘niet
storen tijdens autorijden’.
- Heb je een Android toestel?
Dan moet je bij elke fietsrit/
autorit handmatig de functie
‘niet storen’ instellen.
- Of kies voor een app bijvoorbeeld: de Samsung In-Traffic
Reply app.
- Uiteraard kun je ook gewoon
je telefoon op de achterbank
leggen of in je tas stoppen.
Bron: Unive nieuwsbrief

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

Wij halen het beste
uit uw motor!

* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

s de
Ondanakamwerkz aan
heden baan
Graafsewij
zijn
ar
bereikba

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl
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‘In een gesprek van een uur
een half jaar werk besparen’
ZOTTE

ZATERDAG

EXTRA*
KORTING

op
Nu ook
RDAG
DONDE

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nachtblind?

BERNHEZE – Doelen stellen, een bijpassende strategie kiezen en de plannen realiseren aan de hand
van een businessmodel. Geen eenvoudige opgave voor een startende ondernemer, maar essentieel om
resultaat te boeken. Vandaar dat Paul van Workum, coach bij Starters Succes Oss Bernheze, bij zijn
begeleiding van starters hierop inzet.
De negen coaches van Starters
Succes zijn thuis in alle aspecten
van het ondernemerschap én
kunnen op eigen terrein de diepte in. Zo is er voor iedere vraag
passende hulp beschikbaar. Van
Workum, die zelf onderneemt
met Smarpshare Nederland en
5Pro Nederland, neemt de capaciteiten van de kandidaat als
vertrekpunt bij het maken van
de vertaalslag naar doelen.

Zo herken je nachtblindheid
- Bij nachtblindheid zie je niets, of bijna niets, in het donker terwijl je
bij voldoende licht wel prima kunt zien.
- Kom je uit een helder verlichte ruimte en heb je moeite om te wennen aan het donker dan ben je waarschijnlijk nachtblind.
- Ben je nachtblind dan heb je dat aan beide ogen. Heb je het aan
één oog, dan wijst dat op een mogelijke oogziekte.
Dit kun je doen
- Nachtblindheid en verkeer zijn een slechte combinatie. Het is uiteraard verstandig om bij nachtblindheid niet in het (half)donker te
gaan autorijden.
- De nachtzichtbril kan het zicht in het donker verbeteren. Hij heeft
gele glazen die contrasten duidelijker maken en fel licht dimmen.
Als je deze bril draagt wordt het zicht scherper.
- Een gebrek aan vitamine A kan nachtblindheid veroorzaken. Gezonde voeding in combinatie met een voedingssupplement is dan
een goede behandeling van nachtblindheid.
- Nachtblindheid is niet te voorkomen wanneer het de erfelijke variant betreft.
- Het risico op de niet-erfelijke variant van nachtblindheid kan wel
worden beperkt. Goede, gevarieerde voeding en de ogen rust geven, kunnen helpen om niet-erfelijke nachtblindheid te voorkomen.
- Komt de nachtblindheid door een onbehandelde bijziendheid, dan
biedt de juiste bril de oplossing.
- Bij staar kan een nieuwe lens de klachten laten verdwijnen.
- Bij glaucoom kunnen andere medicijnen de nachtblindheid soms
behandelen en verminderen.

Brouwersstraat
Brouwersstraat 19 19
5473 HBHB
Heeswijk-Dinther
5473
Heeswijk Dinther
T. 0413-29
2441 24
T.
(0413)4129
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• 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
BMW Z3 Widebody 6 Cyl.
•Diverse
Wielen
banden
Citroen en
C3 vanaf
€ 1999,Ford Street Ka

Diverse Citroen
C4 vanaf uit voorraad
€ 1999,Een
greep
Peugeot 206 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
stationcar,
16 16v
2002
OpelFocus
Meriva
1.6 Automaat
2005
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Ford
Ka Clio meeneemprijs
1998
Renault
1.2-16V
2009
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

7950,€€4.950,€ 4.750,€
6750,€ 3.950,€ 3.900,€ 1850,€ 4.950,€€4.950,2750,€ 1.500,3499,€€2.750,€ 1.999,€
8950,€ 1.999,€€3.499,4499,€ 2.750,€€ 3950,650,€ 3.250,4499,€€7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje

Peugeot
CC 2.0-16V
Mazda 2206
automaat,
28dkm

€ 6950,-

2004

€ 3750,-

2002

€ 3450,-

1987 € 8.250,-

2005
2005 €€4950,6.450,-

verlaagd,
2002 €€5750,3.800,Mazda 323
Peugeot
307 fCCzwart,
2.0-16V
Zwartdiv opties
2004

Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Mercedes 250exclusief
TD autom.youngtimer
1996 € 5.950,Bedrijfswagens
BTW
Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroen Berlingo 1.6 HDI Automaat 2011 € 4950,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,RenaultBerlingo
Clio 1.4 bebop
1994 €€4499,750,Citroen
1.6 HDInieuwe apk2009
Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Peugeot Partner 1.6 HDI
2013
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,RenaultKangoo
Twingo1.5
grijsDCi
metalic
2003 € 2.750,Renault
2013
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:

Citroen C4 Picasso Panoramadak 2009 € 6999.-

Voor iedere
vraag is
passende hulp
beschikbaar
Die doelen moeten zich uitkristalliseren. “In het begin zie je
vaak veel twijfel en weinig focus.
Die focus creëer je door hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Door te constateren
dat er maar twee soorten uren
zijn, bijvoorbeeld: uren waarin
je werkt voor de klant én uren
waarin je klanten zoekt. Hoe
besteed je die uren zo effectief
mogelijk? Gaat die acquisitie je
moeizaam af? Dan moet je daarover nadenken en je handelen
bijsturen.”
Van Workum ziet waar winst te
behalen valt – soms door radicale keuzes. “We kunnen in een
gesprek van een uur een half jaar

Paul van Workum

werk besparen. Veel tijd steken in
een website, bijvoorbeeld, heeft
geen zin als er geen vraag naar je
product is.” Ga daarom eerst in
gesprek met je doelgroep, weet
hij uit eigen ervaring. Zo prikkelt
hij zijn gesprekspartner om groot
te denken. Van passief geld verdienen tot het uitbesteden van
inpakwerk: de ondernemer barst
van de ideeën.

Ben je korter dan vijf jaar
ondernemer?
Starters Succes helpt!
www.starterssucces.nl

Naar buiten allemaal, de Wandel3daagse Heesch 2019 komt eraan!
HEESCH - De voorbereidingen zijn volop aan de gang en de routes van de vijf, tien en vijftien kilometer
zijn weer in en rondom Heesch uitgezet. Van woensdag 5 juni tot en met vrijdag 7 juni kan iedereen
een geschikte afstand voor hem of haar uitzoeken en heerlijk wandelen. Misschien zelfs nieuwe stukjes
Heesch ontdekken!
Wij als organisatie kijken ernaar
uit om er voor alle wandelaars
weer drie mooie dagen van te
maken. Op de laatste dag zal Via
Gladiola vol staan met enthousiaste vrienden, familie en allen
die de binnenkomende wandelaars een warm hart toedragen.
Op weg naar CC De Pas zullen
de laatste meters muzikaal ondersteund worden en daar zullen
de welverdiende medailles worden uitgereikt.
Kaart voorverkoop: maandag
3 juni en dinsdag 4 juni van
18.30 tot en met 20.30 uur in
CC De Pas, pin aanwezig.
Kosten kaarten op een rijtje
Startkaart 3 dagen, voorverkoop
€ 4,-, alle afstanden.
Startkaart 3 dagen, niet in de
voorverkoop € 5,-, alle afstanden.
Losse dagkaart € 2,-, alle afstanden.

Zet deze data in je agenda en
poets je wandelschoenen vast
op!
Tot ziens bij de start op woensdag 5 juni.
Mochten er enthousiaste wandelliefhebbers zijn die tijd hebben om ons te komen verster-

ken, dan horen wij dat graag!
Stuur een mailtje naar
teankabannenberg@outlook.com
of diana.ankersmit@gmail.com.
Met vriendelijke wandelgroet
van de werkgroep Wandel3daagse Heesch,
Teanka, Diana, Anke en Ronnie
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Perkplantenverkoop voor ALS

FILMHUIS DE PAS:
DE DIRIGENT

Amerika 1926; de 24-jarige Nederlandse Antonia Brico is als
kind met haar ouders geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt
ervan om dirigent te worden,
maar haar ambitie wordt niet serieus genomen.
Ze keert terug naar haar geboorteland waar ze de beroemde dirigent Mengelberg smeekt om
dirigeerlessen. Mengelberg ziet
dat niet zitten en stuurt haar door
naar Berlijn, waar ze tegen alle
verwachting in als vrouw meer
kans maakt. Na haar tweejari-

Maandag 13 en dinsdag
14 mei, 20.00 uur, € 5,-.
ge studie aan de Rijksacademie
voor Muziek zal ze daar als eerste vrouw het beroemde Berlijns
Philharmonisch Orkest dirigeren.
137 minuten, drama/biografie.
Extra voorstelling: A STAR IS
BORN VRIJDAG 10 MEI
Verwacht
maandag 8 juli Doris.

Méér?... Zie www.de-pas.nl/agenda/film

Liederentafel
HEESCH - In mei vindt zoals
gebruikelijk weer de laatste liederentafel voor de zomerstop
plaats.
Nog een keer dus de gelegenheid voor een avondje gezellige ontspanning. Het liederentafelorkest speelt en zingt de
nummers uit de uitgereikte liedjesbundel en de bezoekers kunnen naar believen meezingen of
dansen. De foxtrot, tango, Engelse wals, line dance, et cetera;
het komt allemaal aan bod. Deze

mix blijkt een breed publiek en
in het bijzonder senioren aan te
spreken. De bediening verzorgt
koffie, thee en andere consumpties naar keuze. Deelname verplicht tot niets.
Datum: woensdagavond 15 mei.
Plaats van handeling: zaal de
Misse in CC de Pas. Het orkest
speelt van 20.00 tot 23.00 uur
en de entree bedraagt € 2 -.
Iedereen is welkom. In september wordt er weer gestart met
een nieuwe serie.

Miranda Smits met ALS bloemenmarkt

HEESWIJK-DINTHER - Al verschillende jaren nemen wij deel
aan diverse evenementen voor
het goede doel. Zo hebben we
al meermaals deelgenomen aan
de Amsterdam City Swim en ‘A
Local Swim’ in het Westland.

is enorm. Met het opgehaalde
sponsorgeld ondersteunen we
het onderzoek naar de oorzaak
van deze ziekte en hopen we dat
er op korte termijn een geneesmiddel gevonden kan worden!

Miranda Smits is daarnaast al
enkele jaren actief als vrijwilligster tijdens de ‘Tour du ALS’ in
Frankrijk. De opbrengsten van
deze evenementen zijn voor
stichting ALS Nederland. ALS is
een verschrikkelijke spierziekte
die helaas nog niet te genezen is.
De levensverwachting van een
ALS patiënt ligt tussen de drie
en vijf jaar. Wij hebben dit van
dichtbij meegemaakt, de impact
voor de patiënt en zijn omgeving

ZATERDAG 11 EN
WOENSDAG 15 MEI
Om geld in te zamelen voor dit
goede doel organiseren wij op
zaterdag 11 mei en woensdag 15
mei weer een verkoopactie van
perkplantjes. Tussen 10.00 en
16.00 uur kun je terecht op Laverdonk 4b in Heeswijk-Dinther,
bij de rotonde op de ontslui-

tingsweg, voor mooie en sterke
planten voor perk of pot, vers uit
de Westlands kassen. Het assortiment bestaat uit bacopa, lobelia, petunia, plectranthus, scaevola, verbena en vlijtige liesjes
in vele vrolijke kleuren. Let wel:
op = op dus kom bijtijds voor de
meeste keus!
Steun ons in onze strijd tegen
de vreselijke ziekte ALS, en fleur
tegelijkertijd je tuin op met deze
prachtige plantjes.
De opbrengst gaat volledig naar
het goede doel.
TIP: ook een bijzonder leuk
cadeau voor moederdag,
zondag 12 mei.

Boek &
Babbel mei

Maak jij binnenkort
je Centrale Eindtoets?
Open dan nu een JongWijs rekening
bij Financieel Centrum Heesch en
ontvang een bioscoopbon gratis!

élf
kinderen z
:
s
ij
W
g
n
o
J
n
n en betale
leren spare
Loop gewoon binnen,
zonder afspraak,
de koffie staat klaar

JongWijs
begint met een
spaarrekening.
Vanaf 8 jaar
komt daar een
betaalrekening
bij. En met
toestemming van
de ouder ook een
Jeugdpas mét
weeklimiet en
Internet Bankieren
en Mobiel
Bankieren

BERNHEZE - Désirée de Rooij,
bibliothecaris in Heesch, nodigt je weer uit voor de nieuwe
BOEK & BABBEL bijeenkomsten
in de bibliotheken van Heesch
en Heeswijk-Dinther.
Bibliotheek Heesch: donderdag
16 mei van 14.45 tot 15.30 uur.
Bibliotheek Heeswijk-Dinther:
vrijdag 17 mei van 11.00 tot
11.45 uur.
ONGEDWONGEN BIJEENKOMST
Per jaar verschijnen er in Nederland ongeveer 20.000 nieuwe
boeken. Welke moet je daarvan
kiezen? Désirée laat je kennismaken met een gedeelte van
de nieuw binnengekomen titels
in de bibliotheken van Bernheze om je te helpen een keuze te
maken uit het aanbod van zowel
romans als informatieve boeken.
Deze ongedwongen bijeenkomst vindt plaats aan de leestafel van jouw bibliotheek met
een kopje thee of koffie. Aanmelden voor Boek & Babbel is
niet nodig.

Woensdag 8 mei 2019
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis bijenbloemenmix

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

Bernheze Zoemt! Wij zijn een
bij-vriendelijke gemeente, daarom krijgt iedere bezoeker van
het gemeentehuis vanaf 8 mei
een zakje bloemzaad voor bijenbloemen.

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

Zolang de voorraad strekt!

Werkzaamheden Laar Nistelrode
De herinrichting van het Laar in Nistelrode is bijna klaar. Het wegvak van Laar tussen de Parkstraat en Raadhuisplein is aan het eind
van week 19 (10 mei) weer open voor verkeer.
Laatste gedeelte
Het laatste deel van het werk is
bij Van Tilburg Sport bij de ingang van de parkeerplaats aan
de Beekgraaf. Voor dit laatste
deel zijn het Laar en de Heuvelstraat vanaf 20 mei afgesloten
voor doorgaand verkeer. Het

verkeer wordt omgeleid door
Nistelrode volgens de gebruikelijke omleiding. De werkzaamheden starten maandag 20 mei
en zijn waarschijnlijk woensdag
29 mei afgerond. Winkels en bedrijven blijven via de omleiding
bereikbaar.

AGENDA
19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe,
Heeswijk-Dinther
23 mei 2019
Verkiezingen Europees
parlement
23 mei 2019
Gemeenteraadsvergadering
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch
29 mei 2019
Gemeenteraadsvergadering
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch

Oerfestival De Maashorst 2019

Eikenprocessierups
Binnenkort komen de eikenprocessierupsen weer uit hun eitjes
gekropen.
De dieren veroorzaken overlast
en vormen een risico voor de gezondheid. Daarom gaat de gemeente tot bestrijding over. We
bestrijden
eikenprocessierups
niet overal, maar langs wegen
en fietspaden zorgen we wel dat
er zo min mogelijk eikenprocessierups voorkomt.
Info over de bestrijding vindt u
op www.bernheze.org. Meer

over de eikenprocessierups en de
risico’s op www.oakie.info.

‘Groen is goed voor je gezondheid en geeft plezier en ontspanning’

In de herfstvakantie, van 13 tot en met 20 oktober 2019, is er weer
een Oerfestival vol stoere en spannende activiteiten. De organisatie
is op zoek naar beschikbare locaties voor de Oer-events en naar
mensen of organisaties die willen bijdragen of meedoen.
Op zondag 13 oktober is de grote festivaldag op Herperduin. Een
dag vol sport en spel in de natuur, maar ook met theater, muziek en lekker eten. Voor de andere vakantiedagen is er nog van
alles te organiseren. De Maashorst zoekt ondernemers/verenigingen/organisaties die daarbij willen helpen.

22.00 uur is er in D’n Oven, Verbindingsweg 1 in Zeeland een
bijeenkomst voor iedereen die
een bijdrage wil leveren aan het
Oerfestival. U bent van harte
welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via
info@demaashorst.nl,
onder vermelding van ‘Aanmelden interesse Oerfestival 2019’.

Bijeenkomst voor
initiatiefnemers
Op 14 mei 2019 van 19.30 tot

Zet in het bericht uw naam,
adres en met hoeveel personen
u komt.

GEMEENTEBERICHTEN
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Openbare bekendmaking
Op woensdag 15 mei 2019 komt
de commissie Bezwaarschriften
Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De commissie behandelt dan
de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door Adviesbureau Zeker Bouwen BV is ingediend namens een inwoner
in Vorstenbosch. Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2019 tot weigering van een
omgevingsvergunning voor het
tijdelijke gebruik van de bijgebouwen bij een woning aan de
Kampweg voor een kleinschalige
tweewieler-ontwerp-, ontwikkeling- en onderhoudsbedrijf.
19.45 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door een
bewoner uit Loosbroek is ingediend. Het bezwaarschrift richt
zich tegen het besluit van het
college van burgemeester en
wethouders van 23 januari 2019,
waarbij hij onder oplegging van
een dwangsom is gelast om diverse voorwerpen binnen en buiten het bouwvlak van zijn perceel
aan de Turfweg te verwijderen
en verwijderd te houden.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- L. Piekut, geboren 04-07-1994
Besluitdatum: 29-03-2019
- P.W. Makówka,
geboren 22-05-1995

- M.J. Polec,
geboren 08-07-1985
Besluitdatum: 02-04-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Lunchroom en cafetaria Halte 5
voor het plaatsen van een
feesttent met live muziek en
dj’s tijdens de kermis op 24, 25
en 27 mei 2019 van 18.00 tot
01.00 uur en op 26 mei 2019
van 14.00 tot 01.00 uur op de
locatie Plein 1969 82, Heeswijk-Dinther. De beschikkingen
zijn verzonden op 3 mei 2019.
- Stichting Dorpszeskamp HDL
voor het organiseren van een
Dorpszeskamp op 9 juni 2019
van 10.00 tot 17.00 uur, Droevendaal 4, met aansluitend een
Playbackproef van 18.00 tot
01.00 uur, Heilige Stokstraat 1,
Heeswijk-Dinther. De beschikkingen zijn verzonden op 6 mei
2019.
- Stichting Cultuur en Voorzieningen voor het organiseren
van Vorstenbosch Pakt uit op
29 mei 2019 van 20.00 tot
01.00 uur, 30 mei, 1 en 2 juni
2019 van 11.00 tot 01.00 uur
en op 31 mei 2019 van 12.00
tot 01.00 uur. Op 2 juni 2019
van 6.00 tot 20.00 uur zijn
de Oude Veghelsedijk (vanaf
De Helling) en de Kerkstraat
(vanaf de Schoolstraat) Vorstenbosch afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers.
De beschikkingen zijn verzonden op 6 mei 2019.
- Stichting Ranja voor het organiseren van een Kindervakantieweek op een terrein aan de
Schaapsdijk/Donatusstraat,
Loosbroek en op een terrein

aan de Heibloemsedijk, Heeswijk-Dinther van 12 augustus
tot en met 15 augustus 2019
van 09.00 tot 16.00 uur en
16 augustus 2019 van 09.00
tot 13.00 uur. Een gedeelte
van Donatusstraat (tussen Jan
Dobbelsteenstraat en Schaapsdijk) en Schaapsdijk (tussen
Donatusstraat en Molenhoeven) wordt dagelijks tussen
09.00 en 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers. In een gedeelte
van de Heibloemsedijk (tussen
Zandkant en Zandkant) wordt
van 12 tot en met 15 augustus
2019 van 09.00 tot 10.30 uur
en 15.30 tot 16.30 uur en 16
augustus 2019 van 09.00 tot
10.30 uur en 13.30 tot 14.30
uur eenrichtingsverkeer ingesteld. De beschikkingen zijn
verzonden op 6 mei 2019.
- AW4D Vorstenbosch voor het
organiseren van een wandelvierdaagse van 4 tot en met 7
juni 2019 dagelijks van 18.00
tot 21.00 uur in de omgeving
van Vorstenbosch. Op 7 juni
2019 wordt een gedeelte van
de Kerkstraat, Vorstenbosch
(tussen Kapelstraat en Schoolstraat) van 18.00 tot 22.00 uur
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op
6 mei 2019.
- Gemeente Bernheze voor het
organiseren van het evenement ’25 jaar Bernheze’, op
19 mei 2019 van 11.00 tot
21.00 uur in Natuurtheater
De Kersouwe, Kersouwelaan
1, Heeswijk-Dinther met een
hardloopwedstrijd op verharde
en onverharde wegen rondom dit natuurtheater. De Heibloemsedijk, Lariestraat, Kaathovensedijk en Dopheiweg
zijn van 11.00 tot 14.30 uur
afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op
6 mei 2019.
- Voetbalvereniging
Heeswijk
heeft een ontheffing van de
Zondagswet gekregen op zondag 26 mei 2019 van 14.00
tot 19.00 uur om tijdens de afsluiting van het voetbalseizoen
gebruik te maken van geluidsversterkende apparatuur in de
open lucht. De beschikking is
verzonden op 3 mei 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Toneelvereniging Efkes Anders
voor het organiseren van een
Theaterwandeling op 26 mei
2019 van 13.30 tot 21.00 uur

vanuit Cultureel Centrum Nesterlé, Parkstraat 2, Nistelrode.
De toestemming is verzonden
op 6 mei 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
Achterste Groes 9a Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat de
gemeenteraad in de vergadering
van 18 april 2019 het bestemmingsplan ‘Achterste Groes 9a
Heesch’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPAchtersteGroes9a-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan
verankert in planologische zin de
aanwezige activiteiten (specifieke vorm van bedrijf – loonbedrijf,
kantoor, opslag, stalling van auto’s, boten en caravans). Eén bedrijfswoning is toegestaan.
Inwerkingstreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
bestemmingsplan treedt de dag
na afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Vastgesteld exploitatieplan
Rodenburg, 1e herziening,
structureel
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 april 2019 het
‘exploitatieplan Rodenburg, 1e
herziening, structureel’ is vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
EPRodenburg001str-vg01.
Inhoud: Het plangebied omvat de gronden gelegen tussen
de Hommelsedijk, Koffiestraat,
Rodenburgseweg, Dintherveldsestraat en Nieuwlandsestraat
in Heeswijk-Dinther. Het terrein
wordt ontwikkeld tot woongebied voor de bouw van ca. 130
woningen. Het ontwerpbestemmingsplan zorgt voor de planologisch-juridische binding van
de
woningbouwontwikkeling.
Het exploitatieplan is herzien en
maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en biedt de gemeente de mogelijkheid om kosten die zij maakt te verhalen op
de eigenaren binnen het exploitatiegebied. Het exploitatieplan
waarborgt daarmee de economische uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan.
Inwerkingstreding: Het vast-

stellingsbesluit en daarmee het
bestemmingsplan treedt de dag
na afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.
Vastgesteld bestemmingsplan
Tramstraat 13a Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat de
gemeenteraad in de vergadering
van 18 april 2019 het bestemmingsplan ‘Tramstraat 13a Nistelrode’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPTramstr13aNTR-vg01. De gemeenteraad besloot tevens geen
exploitatieplan vast te stellen.
Inhoud: Het plangebied ligt in de
kern van Nistelrode aan de rand
van het centrum. Het plan maakt
de bouw van maximaal twee
woningen mogelijk op een voormalige bedrijfslocatie.
Inwerkingstreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
bestemmingsplan treedt de dag
na afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Eeuwsel ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 25-04-2019
- Laar 29
Oprichten 10 appartementen
boven bestaande detailhandelruimten en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 01-05-2019
- Bedrijvenweg 12b
Oprichten garage/berging
Datum ontvangst: 02-05-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Heisewal 2a
Verbouw zorgboerderij
Verzenddatum: 29-04-2019
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- Monseigneur Dubbelmanstraat 33
Oprichten berging (reeds gerealiseerd)
Verzenddatum: 29-04-2019
- Heeswijkseweg 5
Verbouw woning
Verzenddatum: 29-04-2019
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- Zandkant 7b
Realisatie bed & breakfast in
bestaand bijgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 30-04-2019
Heesch
- De Gerst 11 en 13
Vernieuwen nokken

Verzenddatum: 29-04-2019
- Deken van der Cammenweg 21
Verbouw woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 02-05-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

De
Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant heeft de volgende
ontwerpbeschikking afgegeven:
Heesch
- Pater van den Elzenstraat 25
Beoordeling nader onderzoek
en saneringsplan
Verzenddatum: 29-04-2019

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Tegen de ontwerpbeschikking
kunnen gedurende de zes weken dat deze ter inzage ligt
zienswijzen worden ingediend.
De zienswijzen kunnen worden
ingediend bij Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant, Postbus 8035,
5601 KA Eindhoven.

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.BERNHEZE.ORG
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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

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.

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:
Annie van den
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
Jeroen Verlind
Heuvel
uit Heesch
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Soorten Brood

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

MOOIBERNHEZERTJES

KIPSALON BERNHEZE
De allerlekkerste kip.
We hebben meer dan
20 soorten kipproducten
en snacks in ons assortiment.
Elke woensdag geopend van
14.00-18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden.
06-12033685/0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

Datum _____________________

ij alle verborgen woorden vinden in deze

WOORDZOEKER:

D Q P M D D W H W B E
F T M R O W N

I

F F U M

D N U W O H A E M
O A E E R A

I

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

I

EETTAFEL MET 4 STOELEN

D M

Q C Z O B

B

I

I

T

I

B A E

I

I

H B A

E O B T A R C P D G T B
W R O E M O O N P R L A
R C L N X O F F R Q E T
A D O A G D C

I

N H P T

Ikea, witte tafel, metalen
onderstel. Onbeschadigd.
125x75x74 cm.
Ikea 4 eetkamerstoelen.
inclusief nieuwe kussentjes.
€ 60,-. Meer info: 06-11450588.
Ophalen in Heeswijk-Dinther.

T A C P D H C O N G S A
MUESLIBOL, MUFFIN, PANETTONE, SPELTBROOD, TARWEBROOD

CIABATTA

CROISSANT

FOCACCIA

HARDBROOD

MAISBROOD

MUESLIBOL

MUFFIN

PANETTONE

SPELTBROOD
MOEDERDAG
Tekst?

e woordzoeker is Vrijwilligerspunt
uitgeprintBernheze
op WoordzoekerMaken.nl
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilligers
Stichting de Kilsdonkse Molen is op zoek naar vrijwilligers voor
behoud en beheer van het molencomplex. Hiervoor zoeken zij
vrijwilligers die graag met mensen omgaan, technische mensen
maar ook natuurliefhebbers.
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Femke Prince: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
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.
LAST VAN ONGEDIERTE/
PLAAGDIEREN?
Bel dan met PD Ongediertebestrijding: 06-13703234.
Veilige en effectieve oplossing
bij (preventieve) bestrijding van
ongedierte.

Geboren

Puck

Geboren op 1 mei 2019
Dochter van
Ella van de Graaf en Tim Wijnen
Maalsteen 6
5388 DC Nistelrode

GEVRAAGD
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

OPSLAGUNITS NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
250 M2 OPSLAGLOODS
+ 20 M2 ZOLDER.
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

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

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

Zoek: CIABATTA, CROISSANT, FOCACCIA, HARDBROOD, MAISBROOD,

TARWEBROOD

AANGEBODEN

GEBOREN

TE HUUR

O S S N B R C X L U O C
R S L O S D C R N D R

ENGELSE SPRINGERS
Met en zonder stamboom.
Hele lieve sociale honden.
Heeswijk-Dinther. Meer
informatie: 06-53811687.
Kom gerust even kijken.

Zie oplossing pagina 34
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Integriteit in
de politiek
Petra van der Dussen, burgerlid commissie
Maatschappelijke Zaken VVD-Bernheze
Integriteit – wat is dat nou precies? Is het
voor iedereen verschillend? Betekent het
iedere keer wat anders, afhankelijk van de
situatie?
Volgens Wikipedia is integriteit:
‘de persoonlijke eigenschap,
karaktereigenschap, van een
individu, die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en
niet omkoopbaar. De persoon
beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij of zij
doet, en doet wat hij of zij zegt,
heeft geen verborgen agenda en
veinst geen emoties’.
Dan denk ik – iedereen is toch
integer? En zeker in de politiek,
waar je de vertegenwoordiger
bent van de burger. Het belang
van de burger, de inwoners van
Bernheze, staat toch voorop?
Op 13 mei is er voor alle raadsen burgerleden van de gemeente
Bernheze een integriteitstraining.

Overbodig? Misschien, maar ik
denk het niet. Ik vind het een
goed initiatief van het college
om hier voortdurend aandacht
aan te blijven besteden. Het is
belangrijk om met elkaar van
gedachten te wisselen over wat
onze normen en waarden zijn,
wat de normen en waarden zijn
van onze gemeente en hoe integer handelen in onze functies bij
de gemeente zorgt dat wij deze
goed en zorgvuldig uitoefenen.
Dat is een verantwoordelijkheid
die wij op ons nemen en die onze
inwoners van ons mogen verwachten. Wij bij de VVD-Bernheze zijn van DOEN, dus ook
integriteit. Fatsoen moet je doen!
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Zorgen om de
jeugdzorg
Jan Prinssen, SP Maatschappelijke Zaken
Wist u dat 1 op de 10 jongeren in aanmerking komt voor jeugdzorg? Uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) blijkt dat in 2018 bijna een op de tien
jongeren jeugdzorg kreeg. Met een stijging
van 8.000, krijgen in 2019 nu 428.000 jongeren in totaal hulp. Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jongeren
tot 23 jaar.
De budgetten uit Den Haag
schieten tekort. Als gemeente
Bernheze passen we fors geld bij.
Het gaat om zo’n € 800.000,- uit
de reserve.

23 jaar met opvoedings- en opgroeiproblemen en voor hun ouders of opvoeders. In het verleden lag de beoordeling van deze
zorg bij de diverse jeugdzorgin-

Groot tekort op jeugdzorg
In het Regeerakkoord van 2012
is vastgelegd dat jeugdzorg in
2015 werd gedecentraliseerd
naar gemeenten. Vanaf 2015
zijn gemeenten bestuurlijk en
financieel verantwoordelijk voor
jeugdhulp. Gemeenten zouden
beter in staat zijn om maatwerk
te leveren en verbinding te leggen met andere terreinen zoals
zorg, onderwijs en veiligheid. Het
uitgangspunt is één gezin, één
plan, één regisseur. Daarnaast
ligt er meer nadruk op preventie en eigenkracht. Jeugdzorg is
er voor kinderen en jongeren tot

MEER GELD NODIG
DAN DEN HAAG AAN
BERNHEZE GEEFT
stanties. Om de hulp centraal te
coördineren is in 2005 de Wet op
de Jeugdzorg ingevoerd. Hiermee is Bureau Jeugdzorg de centrale toegang geworden. In deze
regio krijgen negen tot elf procent van de jongeren jeugdhulp.
Daar is veel geld voor nodig! Veel
meer dan Den Haag aan Bernheze geeft. Daarom is het moeilijk
om het goed uit te voeren.

In vrijheid kiezen
Eugène Theunissen, Progressief Bernheze
Dit jaar bestaat het Algemeen Kiesrecht 100 jaar. We hebben dit jaar ook
twee verkiezingen: Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement.
Teveel mensen maken geen gebruik van dit kiesrecht, terwijl je dat in een vrij
land kunt uitoefenen. Zo rond mijn achttiende zat ik in het laatste jaar van de
HBS-A. Onze leraar geschiedenis bereidde ons voor op de eerste keer dat we
verplicht moesten gaan stemmen. Verplicht? Kom daar nog maar eens om.
Omdat ik een goede geschiedenisleraar had die mij de waarde
van een land in vrijheid en het
kiesrecht bijbracht, maar ook liet
zien dat de Tweede Wereldoorlog
die vrijheden had afgepakt, werd
er in mij een stevig fundament
gelegd om democratie bewust
te gaan beleven. Ik heb de stemplicht nooit als plicht ervaren, ik
vond en vind het een voorrecht.

Het zou juist in deze tijd waarbij elk onderwerp zeer snel gepolariseerd wordt, een goede
zaak zijn terug te keren naar de
stemplicht. Niet om boetes uit te
delen als je niet gaat, maar het
als een morele plicht te zien, als
een erkenning dat we dit recht in
vrijheid mogen gebruiken. Kiesrecht behoort bij onze democratie, hoort bij vrijheid. Laten we

daar dan ook gebruik van maken
en dit recht doorgeven aan elke
generatie die achttien jaar oud
wordt.
Geven om vrijheid is een leerproces, voor ieder van ons, voor ons
samen. Vrijheid vraagt om een
stem van jou en van mij; geef
de stem van de vrijheid door aan
wie wil horen en luisteren. Laat je
stem steeds luider horen.

Altijd in de buurt!
Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze
De komende weken kijken we als gemeenteraad naar het perspectief voor de komende jaren. Voor ons als CDA-fractie ook een moment om even terug te blikken. We gingen het afgelopen jaar veel
op bezoek bij u thuis aan de keukentafel, soms om te horen welke
zorgen of bezwaren er waren. Maar ook om goede ideeën te horen,
met elkaar mee te denken of tips te geven.
Er gebeurt veel in Bernheze, diverse dorpscentra worden of zijn
al aangepakt, we bouwen voor
de toekomst met een mix aan
woningtypen en sturen daar ook
actief op bij. Er is aandacht voor
sport en de veiligheid, we pakken actief de handschoen op om
ons buitengebied vitaal te houden en zo nog heel veel meer.
Naar de toekomst toe willen wij
als CDA de ingezette lijn voortzetten, samen werken aan de
buurt en deze mooie gemeente.

We blijven gepast investeren,
maar zo dat de lastenstijging
voor inwoner en ondernemer
beperkt blijft. Helaas stijgen de
lasten op afval, maar daar kunnen we echter allemaal wat aan
doen: door beter afval te scheiden blijven de verwerkingskosten beheersbaar.
We schakelen een tandje bij met
de bouw voor starters en senioren, zodat wie wil blijven hier
ook kan blijven. Door bij elkaar
in de buurt te blijven wonen

krijgt eenzaamheid minder kans
in de toekomst. Want u woont
toch ook in de buurt?
CDA: Altijd in de buurt!

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl
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Verrassingsbezoek voor 101-jarige vader
en dochter bij JASNO creations

Maria legt haar vader uit wat voor werk ze doet

Meneer Langens met dochter Maria bij de Mercedes-Benz 170V uit 1950

Foto’s: @DMBK

NISTELRODE – Nietsvermoedend worden opgehaald met een prachtige oldtimer om vervolgens te
arriveren bij het werk van je dochter. Het overkwam de 101-jarige Giel Langens afgelopen dinsdag.
Net als zijn dochter Maria van der Heijden werd hij blij verrast met een onverwacht bezoek aan JASNO
creations in Nistelrode.
Aanleiding hiervoor was het
jaarlijkse
beoordelingsgesprek
waarin de Nistelrodese Maria vol
lof over haar vader vertelde.
Een man op leeftijd, maar met
nog altijd veel interesse in alles
wat er om hem heen gebeurt. Zo

ook in het werk van zijn dochter. De directie van JASNO zag
in wat voor unicum dit was en
regelde een verrassingsbezoek.
Collega’s en familie zaten in het
complot, terwijl de dag volledig
geheim bleef voor Maria en haar
vader.

Verrassing
In een prachtige Mercedes-Benz
170V uit 1950 werd meneer
Langens opgehaald. Waar de
reis naartoe zou gaan was voor
hem nog een verrassing.
Begeleid door zijn dochter
Lidwina en zoon Frank maakte

Een man op
leeftijd, maar
met nog altijd
veel interesse
in alles wat er
om hem heen
gebeurt

hij een mooie rit, met als eindbestemming JASNO creations.
Bij aankomst opende Maria de
deur en was de verrassing voor
beiden compleet. Na even bij
te zijn gekomen met een kopje
koffie en een warme kersenflap
kreeg meneer Langens de kans
om met eigen ogen te zien waar
zijn dochter werkt. Van het bedienen van een laser, tot het
nalopen van het eindproduct;
Maria liet haar vader vol enthousiasme zien wat ze allemaal doet
op haar werk.
JASNO creations is een onderdeel van het raamdecoratiemerk
JASNO uit Eersel, bekend van
onder andere shutters.
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl/albums
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The Winning Mood heeft
kaart- en biljartseizoen
afgesloten
NISTELRODE - Ontspanningsvereniging The Winning Mood
heeft het geslaagde kaart- en
biljartseizoen 2018/2019 afgesloten.
De eindstanden
Bij het rikken is met 385 punten
Piet Jacobs eerste geworden, op
de tweede plek eindigde Miet
van Kesteren met 352 punten en
als derde eindigde Jan van Nuland met 337 punten.

straten. Aan de regio biljartcompetitie hebben we met 19 personen succesvol deelgenomen.
In het zomerprogramma staat
ook het fietsen in groepsverband
weer op het programma. Op de
donderdagen 20 en 27 juni, 4,11
en 18 juli en 1, 8 en 15 augustus
wordt er gefietst en ten slotte is
op 22 augustus de grote fietstocht in Oost-Brabant.
Hierbij is rekening gehouden

In zomerprogramma ook weer
fietsen in groepsverband
Bij het jokeren was Thea van der
Wijst eerste met 277 punten en
op de tweede plaats eindigde
met 137 punten Gerrie van der
Wijst.
Bij het libre/biljarten eindigde
Cees van Gestel als eerste, plek
twee was voor Johnny Bloks en
de derde plaats ging naar Marien de Wit. Bij het bandstoten/
biljarten was de eerste plaats
voor Johnny Bloks, op plek twee
eindigde Harrie van Dijk en de
derde plek was voor Theo Ver-

Antieke fietsen van Veghel
naar Heeswijk-Dinther

met de Bernhezer fiets driedaagse. De tochten worden door
diverse leden van The Winning
Mood uitgezet. Deelname aan
de tochten is op eigen risico.
Tijdens de jaarvergadering is
Joke de Wit herkozen en is Geert
van Dijk gekozen als nieuw bestuurslid. Het bestuur wordt verder gevormd door Rini Cuijpers,
Hans Zwaan (penningmeester)
en Theo Verstraten, secretaris en
waarnemend voorzitter.

Leuk om mee te doen en om naar te kijken

Foto: Angeline Swinkels

HEESWIJK-DINTHER - Leden van vereniging De Oude Fiets organiseren 12 mei een historische fietstocht in de omgeving van Veghel en Heeswijk-Dinther. Leuk voor bezitters van een oude fiets om aan
mee te doen en misschien nog wel leuker om naar te kijken. Want wie kent ze niet, die stoere Nederlandse fietsen van merken als Fongers, Simplex, Gazelle en Burgers? Ze werden gemaakt om een leven
lang mee te gaan en worden nu gekoesterd door verzamelaars.
Publiekslieveling tijdens de fietstocht is altijd de ‘hoge bi’ uit
circa 1880. Die heeft zo’n heel
groot voorwiel en een klein achterwieltje, zodat de fietser net zo
hoog kon zitten als een ruiter te
paard. Waarschijnlijk zijn er op
12 mei enkele te bewonderen,

zorgvuldig gerestaureerd of juist
in de oude, originele staat. Veel
deelnemers dragen bovendien
historische kleding.
Heb je een fiets van voor 1979
en wil je meefietsen? Vraag dan
even informatie op bij Maarten

Bokslag, maarten@bokslag.com.
of 013-4678687.
Tijdens de Nationale Molendagen
zal een veertigtal fietsers rond
14.00 uur haar rustpunt hebben
bij De Kilsdonkse Molen. Een
extra bezienswaardigheid dus tijdens je bezoek aan de molen.

Plantjes- en stekjesmarkt in
Ontmoetingstuin Servaes

Voorzaaibak Ontmoetingstuin heeft goede opbrengst

HEESWIJK-DINTHER - Nooit eerder was het zelf zaaien en kweken van groenten en bloemen zo populair als nu. Met veel toewijding en een beetje geduld kweek je zo je eigen sla, groente, kruiden en
bloemen. Maar dikwijls heb je dan weer te veel of gaat het juist weer niet zo simpel als je zou willen.
Als je dan toch eenvoudig plantjes wilt hebben, dan slaag je heel goed op de planten- en stekjesmarkt
in de Ontmoetingstuin in Heeswijk-Dinther. Die wordt aanstaande zaterdag 11 mei gehouden tussen
14.30 en 16.00 uur.
Hier kun je plantjes ruilen of voor
weinig geld verkopen en kopen. Planten voor de moestuin,
bloemplanten, kruiden en allerlei aparte planten. Ook worden
er meteen tips gegeven over de
manier waarop je de plantjes het
beste kunt verzorgen. De tipgevers kennen de planten goed,
want zij hebben ze zelf ook in
hun tuin staan. Die adviezen
krijg je er gratis en voor niks bij!
Kinderen kunnen onder begeleiding zelf plantjes (bloemen
en groente) in potjes uitzaaien

die op de vensterbank kunnen
ontkiemen en later in de grond
kunnen worden uitgezet. Jong
geleerd is oud gedaan! Mocht
je zelf planten, stekjes of zaadjes hebben die je wilt aanbieden,
dan kan dat. Neem dan contact
op met ontmoetingstuinservaes@hotmail.com.
De markt is in de Ontmoetingstuin, achter de Dintherse kerk.
Volg de bordjes vanaf het kerkplein. De toegang is gratis, er
is koffie of thee, je kunt gratis
parkeren én het is altijd gezellig

om te kletsen met andere tuinliefhebbers.
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‘Waar KSP een speelveldje aanlegt,
staan kinderen te trappelen’
een grasveld. “We werken in
teams van twee of drie personen.
Voor de opdrachtgever, die we
ontzorgen, zijn we benaderbaar.
Opleverpunten blijven niet liggen.
Zien we dat het nodig is, dan wijzen we hierop. Iets mooier maken
dan het is, is niet onze stijl.”

VINKEL – Met de opening van
een nieuwe vestiging in Vinkel,
afgelopen maart, wil KSP Kunstgras de regio beneden de grote
rivieren van Nederland beter bedienen en hoopt het bedrijf aanwas te vinden voor het team.
Geregeld staan er kinderen te
trappelen op locaties waar de
vaklieden van KSP, “onze ambassadeurs”, een nieuw openbaar
trap- of speelveldje van kunstgras
aanleggen. Niet gek, want de
veldjes spreken tot de verbeelding
van de doelgroep. Het materiaal
- kunstgras of een EPDM gietvloer - maakt het immers mogelijk
de vloer onderdeel te maken van
de speelomgeving. Zo waant een
gebruiker zich in een kurkdroge
woestijn of een stromende rivier.
“Het materiaal kan werkelijk alle
kleuren en vormen aannemen.
Ook kun je er makkelijk twisteren
hink-stap-sprongsymbolen
mee aanleggen”, vertellen Dirk
de Brouwer en Jasper Lankhaar,
samen bij KSP verantwoordelijk
voor regio zuid.
Volgens hen kiezen scholen, fabrikanten van speeltoestellen en gemeentes steeds vaker voor kunstgras of gietvloeren, in plaats van
rubberen tegels of zand als ondergrond. “Je neemt geen zand meer
mee naar binnen en het veldje is
na een flinke regenbui snel droog.
Bovendien zijn onze velden on-

Kinderen de ruimte geven om te
sporten, te bewegen en zich te
ontwikkelen. Dat is de missie van
de Cruijff Foundation. Volgens
Lankhaar en De Brouwer bevat
de werkwijze van KSP dezelfde
ingrediënten. Het personeel krijgt
immers evenzeer de gelegenheid
zich te ontplooien.

Personeel KSP Vinkel 

Een overzicht van de machinerieën en het personeel

Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

derhoudsarm en voorzien van valdemping. Zo’n investering betaalt
zich dus uiteindelijk terug.”
Van de aanleg van fitness- en
tennisveldjes tot Cruyff Courts
met het bijbehorende grond- en
infrawerk: KSP, dat is aangesloten
bij de Cruyff Foundation, regelt
het. Dat wil zeggen; aanleg, onderhoud en renovatie. De werklocaties zijn divers. Momenteel
zet een team zijn tanden in een
project in Den Bosch, waar een
voetpad twee speelveldjes en een
trapveldje met elkaar verbindt.
Het geheel wordt omzoomd door

“De bereidheid om aan te willen
pakken is het belangrijkste. Heb
je nog nooit kunstgras gelegd?
Of ben je stratenmaker en zoek
je iets nieuws? Misschien vind je
dat hier. Dat hoeft niet per se het
leggen van kunstgras te zijn. Ook
als je graag een trottoirband zet of
met machines werkt, ben je aan
het juiste adres. We hebben een
degelijk machinepark, waardoor
de jongens met de juiste machines
op pad kunnen.”

Vinkelsestraat 147A
5383 KK Vinkel
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BERNHEZE BOUWT
Voorjaarsbeurt
voor het gazon
Een gazon krijgt aardig wat te
verduren in een jaar. Wil je een
mooi en stevig gazon dan is
goede gazonverzorging belangrijk. Gazon verzorging bestaat
de volgende taken:
- Bekalken in de winter, gelijk
met de borders.
- Oudere gazons hebben een
verdichte laag die bestaat uit
plantenresten, mos, grasresten. Bij een slechte grasmat
tweemaal per jaar het hele
gazon te verticuteren.
Dit kan handmatig maar ook
met een speciale verticuteermachine. Zo krijgt het gras
weer voldoende licht, lucht en
de ruimte om voedingstoffen
tot zich te nemen:
- Op plekken waar veel mossen stonden kunnen na het
verticuteren kale plekken
zichtbaar worden. Deze moet
je bijzaaien.

MAATWERK
IN STAAL
OOK
STALEN
DEUREN

Maxend 59, 5388 TW Nistelrode
06-13668268

info@vdleestaal.nl
www.vdleestaal.nl

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl

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 13 mei 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 streetrace is er in Heeswijk-Dinther voor ALS?

2. Waar begint 17 mei de Goede Doelen week?

3. Welke toneelclub gaat een theaterwandeling uitvoeren?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

4. Wat is de achternaam van motorcrosser Glenn?

5. Wat is er weer opgehangen in het centrum van Heesch?

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)

6. Welk seizoen is begonnen bij Heerkens?

Winnaar vorige week:
Gertie van Extel
Het antwoord was:
VIOOL
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LUCHTPOST
STICHTING
FREEKENYA
Met regelmaat schrijven Annemieke
van de Ven, voorzitter Stichting
FreeKenya en Freek Spits van de
Freekenya Foundation in Kisumu
Kenia elkaar over de ervaringen
binnen de stichting.

Hallo Freek,
Een bericht vanuit Nederland….
We zijn met een enthousiaste groep mensen ingestapt in
de Nederlandse Stichting, met als doel deze op een hoger
niveau te tillen. Inmiddels hebben we een presentatie
gemaakt, waarmee we bedrijven en andere organisaties
willen gaan bezoeken om ons verhaal te vertellen. Onze
website is helaas even uit de lucht, maar die willen we zo
snel mogelijk weer online zien te krijgen.
In ons bestuur is Martijn van Hovell actief met het
secretariaat en de financiën. Ria Smits-Molenaar gaat zich
voornamelijk inzetten om de donateurs en sponsors mee te
bezoeken en warm te maken voor het mooie en dankbare
werk, waar jij en je mensen je dagelijks voor inzetten in
Kisumu in Kenya. Jouw vader Ronald, met je moeder Ans
als zijn steun en toeverlaat, is in ons bestuur een mooie
aanvulling. Hij zal onze stichting vertegenwoordigen tijdens
de jaarmarkt in Nistelrode op 2 juni aanstaande. Wim
Manders uit Dongen staat ons als adviseur terzijde met zijn
grote financiële kennis.
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Inschrijfdagen KinderVakantieWeek HDL Stichting Ranja
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De laatste week van de zomervakantie, 12 tot en met 16 augustus,
zal de KinderVakantieWeek in HDL in het teken staan van KVW in de ruimte! Een week vol sport en
spel. Natuurlijk zal er ook weer geknutseld, gelachen en getimmerd worden. Kinderen zullen met pallets
hun eigen raketten of zelfs spacestations gaan bouwen, wie weet lanceren we ook nog wel raketten!
Nieuwe afsluiting KVW
Afgelopen jaren heeft Stichting
Ranja geëxperimenteerd met
een leuke afsluiting voor de
KVW. Vanaf 2019 sluit de KVW
dan ook af op een andere manier
dan de afgelopen jaren. In Loosbroek worden de hutten van de
kinderen op donderdag afgebroken. Alle kinderen uit Loosbroek
zijn op vrijdagochtend welkom
op het terrein in Heeswijk. In
Heeswijk-Dinther starten we
pas op vrijdag met afbreken van

de hutten, hierna is er een leuke afsluiting voor alle kinderen
uit HDL waarbij iedereen nog
even alles van zichzelf kan laten
zien en helemaal uit zijn bol kan
gaan.
Inschrijfdagen
Deelnemers en vrijwilligers kunnen zich op donderdag 23 mei
en zaterdag 25 mei inschrijven
voor deze geweldige week. Je
vult vooraf een inschrijfformulier in op onze website, print de

bevestigingsmail uit en komt
daarna naar de inschrijfdag om
te betalen. Voor meer informatie
kijk op www.stichting-ranja.nl.

Jongste leerlingen Heeswijkse Balletschool dansen met ouderen
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zaterdag dansen de kleintjes van de Balletschool tijdens het feest
van de KBO Dinther ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan gezamenlijk met de ouderen van de
Volksdansgroep en de Linedancegroep in CC Servaes.
Dit gebeurt tijdens de openingsdans om 13.00 uur. Er wordt
dan dus met drie dansgroepen
uit Heeswijk-Dinther samen
gedanst, waarvan de jongsten
vrolijk tussen de oudsten door
dansen.
Er is al hard geoefend door alle
deelnemers en dat viel niet altijd
mee, want niet iedereen is gewend aan het gefladder van de
ballerina’s en de meisjes moesten juist weer wennen aan al die
grote mensen!
Uiteindelijk is het een vertederend gezicht om jong en oud
zo bezig te zien, ieder met volle
overgave!

De balletdanseressen laten ook
nog een eigen dans zien én er
kan zelfs meegedanst worden
door iedereen die wil, met een

bekend optreden.
Dus laat je verrassen en zet je
beste beentje voor! Tot zaterdagmiddag in CC Servaes.

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Mijn mama/Annemarie van Haeringen
Het zou fijn zijn als we nog meer mensen weten te vinden,
die ons bestuur aanvullen. We denken aan iemand met
als specialisatie PR/communicatie en een financiële man
of vrouw. Ook vrijwilligers, die ons verhaal willen gaan
vertellen aan ondernemers en bijvoorbeeld voor een jaar
met ons mee willen denken, zijn zeer welkom. Wij denken
dat dit een mooie manier kan zijn om een bijdrage te
leveren aan onze stichting.

In dit prentenboek tekent en beschrijft de vaak bekroonde illustrator Annemarie van Haeringen liefdevol de relatie tussen een
ondeugende kleine olifant en zijn moeder.
Klein olifantje vertelt over zijn mama: “Mijn mama wil altijd spelen, ik duw haar heel hard als ze op de schommel zit en dan
mag ik weer paardjerijden op haar rug. Ook help ik haar met het
dragen van de boodschappen en geven we samen de planten
water. Mijn mama is bijna nooit boos, maar als ze boos is, gaat
ze uitleggen waarom, en dat duurt heel erg lang.”

FreeKenya Foundation zoekt voortdurend naar
mogelijkheden om de kleine boeren in Kenya
bestaanszekerheid te geven. Het is belangrijk dat zij hun
eigen land zodanig weten te bewerken dat ze duurzaam
geld genereren. Zo wordt voor hun kinderen bijvoorbeeld,
naast het basisonderwijs, ook het voortgezet onderwijs
haalbaar. Dat biedt hen toekomstperspectief.
Daarom is er nu samenwerking gezocht met Sweet World
Stevia. Zij produceren grote hoeveelheden stevia, wat
een suikervervangende plant is. Een heel mooi en gezond
product. De kleine boeren wordt de kans geboden hierbij
aan te haken en FreeKenyaFoundation biedt hen opleiding,
verkoopt stekjes en zaailingen en doet onderzoek.
Freek, zou jij de volgende keer wat willen vertellen over
wat jou zoal bezig houdt in Kisumu en de regio?
Groeten vanuit Nederland, Annemieke van de Ven –
voorzitter Stichting FreeKenya

Voor veel mama’s zullen de situaties herkenbaar en grappig zijn,
met een conclusie die helemaal past bij Moederdag: ‘Mijn mama
is de liefste mama van de wereld!’

Video Design Lunenburg

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

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand:
11.00-12.00 uur.
Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de
maand: 19.00-20.00 uur.
Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen
Behartiging
’t Dorp 142,
5384 ME Heesch
0412-763700
Inloopspreekuur:
Maandag- en
woensdagavond:
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van
de maand: 11.00-12.00 uur.
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Forse investeringen in pand en nieuwe technologie
VETIPAK NU OOK ACTIEF IN PERSONAL CARE

OSS - Vetipak heeft een vliegende start gemaakt in een nieuwe markt: Personal
Care. Daarvoor heeft de Osse verpakkingsspecialist ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd
in een volledig geconditioneerd pand en hoogwaardige nieuwe technologieën,
waaronder volautomatische productielijnen en robottechnologie. Een van de eerste
opdrachtgevers van de nieuwe dochteronderneming is het home & body-merk Rituals.
Vetipak Personal Care verpakt
met name de wat complexere
promotionele
verpakkingen en seizoensverpakkingen.
Daarnaast ontwikkelt het innovatieve bedrijf oplossingen
voor onder meer luxere geschenkverpakkingen,
zoals
‘rigid boxen’. Hiervoor wordt
state of the art technologie (onder andere van Emmeci) gecombineerd met handmatig werk.
Ook is het pand hiervoor volle-

Medewerkers aan het werk

dig aangepast aan de eisen van
deze nieuwe markt, onder meer
op het gebied van temperatuur,
luchtkwaliteit en de opslag van
(gevaarlijke) goederen.
Meteen toonaangevend
Daarmee verovert het bedrijf
wederom een nieuwe markt op
de ‘Vetipak-manier’: met volle
overtuiging. Chief Commercial
Officer Mark van der Burgt: “Als
we kansen zien die passen bij

Foto’s: by RuudRocks2019

Schaalvergroting
biedt enorme
voordelen
onze strategie, dan durven we
de lat hoog te leggen en fors te
investeren om meteen toonaangevend in die markt te worden.
In dit geval doen we dat vooral
door achterwaarts te integreren.
Dat verlaagt de complexiteit van
het proces aan de kant van onze
opdrachtgevers, evenals hun
kosten. Daarnaast leveren we
als superspecialist ook met onze
kennis veel toegevoegde waarde. Bovendien worden onze opdrachtgevers minder afhankelijk
van de arbeidsmarkt.”
Van 60 naar 100 medewerkers
De activiteiten voor de Personal
Care-markt zijn ondergebracht

op een van de bestaande Vetipaklocaties in Oss. Daar is vorig
jaar opgestart met 60 medewerkers en inmiddels worden alle
voorbereidingen getroffen om
op te schalen naar 2 diensten
met bijna 100 mensen, maar de
verwachtingen zijn dat het aantal
medewerkers nog verder zal stijgen. De activiteiten die op deze
locatie plaatsvonden - grotendeels handmatig werk - hebben
een plek gekregen op drie andere
Vetipak-locaties: in Oss, Veghel
en Zeewolde.
Groeistrategie
De nieuwe activiteit is een bewuste stap in de groeistrategie
van Vetipak. Het bedrijf is nu
actief in vijf markten: Food, Confectionary, Petfood, Consumer

Electronics en nu dus Personal
Care. Van der Burgt: “We groeien niet om de groei, maar omdat
schaalvergroting enorme voordelen biedt. Mede daardoor kunnen we immers stevig investeren,
blijven innoveren en uitgroeien
tot de nieuwe standaard in elke
markt die we betreden. Daar
profiteren onze opdrachtgevers
van én het biedt de nodige extra
werkgelegenheid.”

Menhirweg 15
5342 LS Oss
0412-455815
www.vetipak.com
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WAAROM WĲ?
Bernheze Media is een mediabedrĳf met een
enorm netwerk aan specialisten. Vanuit Nistelrode
zorgen we dat jĳ je kunt laten zien aan je doelgroep. Enthousiast en klantgericht door middel
van persoonlĳk contact met korte lĳnen. Met
een goede bereikbaarheid werken we samen aan
relaties. Wĳ helpen ondernemers en organisaties
om hun doelgroep te bereiken, onder het motto
‘Ondernemers laat je zien!’.

Communicatie werkt.

ONS AANBOD
Koopzondag
14 april

OPEN DAG
Heeft u altijd al eens willen weten wat er
dagelijks gebeurt in al die
bedrijven op RETSEL?

HET ADRES
VOOR
ONBEZORGD
NOTEBOOK- OF
PC-GEBRUIK

Zondag 14 april heeft u een unieke kans
om eens een kijkje te nemen bij de
meeste bedrijven
De Morgenstond / De Dageraad / en een
gedeelte van de Retselseweg zullen
worden afgesloten voor verkeer
Er is een parkeerplaats voor fietsen en
voor auto’s, op de plattegrond
aangegeven met

Wanneer u met de auto het
bedrijventerrein op rijdt:
LET AUB GOED OP

NIEUWE COLLECTIE 2019

WAAROM BIJ UCE KOPEN

Wij staan voor service en gebruiksklaar opleveren van Notebook of PC:

FIETSplezier-Michel-vande-Wetering

Zondag 14 april
van 11.00 tot 17.00 u

bedrijventerrein

Instellen van de mail.
Overzetten van data.

’t Dorp 108 Heesch - 0412-451523
www.fietsplezierheesch.nl

Een boodschap overbrengen die begrepen
wordt, is niet altĳd makkelĳk. Wĳ staan voor
doeltreffende teksten en accuraat redigeerwerk.

KOMT U OOK?

De Doorgang 11
5473 HZ Heeswijk-Dinther
T: 0413-293131 E: info@uce.nl

12.00 tot
17.00 uur

Website
nodig?
Of is jouw
website aan
vernieuwing
toe?

Installatie Kaspersky virusscanner voor 1 jaar.
Bij aankoop of aanlevering van MS ofﬁce wordt dit door UCE gratis
geïnstalleerd en ingeregeld.
Garantie afhandeling wordt door UCE verzorgd.

het retsel
DOE MEE MET HET LETTERSPEL EN WIN!

fietsplezier_heesch

De ondersteuning door Microsoft voor Windows 7 loopt af op 14 januari 2020
Stap daarom nu over naar Windows 10 met een nieuwe notebook of PC.
Klanten met UCE onbezorgd krijgen nu ofﬁce 365 voor 1 jaar gratis bij aankoop
van een notebook of pc.
UCE onbezorgd is een onderhoudsovereenkomst voor € 8,99 per maand incl.
virusscanner voor 1 jaar.

U vindt een letter bij elk deelnemend bedrijf tijdens de open dag. Vul deze letter in op de achterzijde van
deze flyer om de oplossing te vinden. Als u de goede oplossing samen met uw naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres invult, maakt u kans op een van de 4 waardebonnen van €25,- te besteden bij deelnemende bedrijven. uw emailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

E-mail adres:

Alles wat geprint of gedrukt kan worden,
van briefpapier tot gevelbanner, van
autobelettering tot marketingmaterialen.

Lever deze strook na invulling bij een van de deelnemende bedrijven in. Max 1 deelname per persoon toegestaan!

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL 21% BTW

Voor je website heb je hosting en een unieke
domeinnaam nodig, dat en je e-mailadres heb
je in no-time online én 24/7 bereikbaar.

Realiseren van een Wordpress website en/of
contentbeheer kun je met een gerust hart aan
ons overlaten.
Lariestraat 8
5473 VL Heeswijk-Dinther
06 82 58 23 28
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

Totaalpakket installatie
Zelfstandig ontwerp, realisatie en beheer

Zoggelsestraat 75
5384 VD Heesch
06 46 38 38 86

• Elektrotechniek Installaties
• Centrale verwarming
• Loodgieterswerken

info@rgloudemans.nl
www.rgloudemans.nl

www.installatietechniek-heesch.nl

Vormgeving voor (startende) ondernemers
die een re-design willen; wĳ ontwikkelen de hele
huisstĳl. Logo, visitekaartjes, briefpapier
et cetera.
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Sem, Ryan en Mats op weg naar de top
‘Het wordt zwaar en onvergetelijk’
natuurlijk gedaan want de reis
en verblijfkosten zijn voor hen.
Daarbij is het de bedoeling dat
er geld ingezameld wordt. “Aan
elke deelnemer wordt gevraagd
€ 2.500,- in te zamelen. Dat hoeven wij niet, maar we proberen
natuurlijk wel zoveel mogelijk
geld in het laatje te brengen”,
zeggen de heren.

V.l.n.r.: Sem,
Ryan en Mats

BTW nr. 1501.68.846.B.01 - KvK nr. 67301134 - IBAN NL 48 KNAB 0255 6220 74

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

NISTELRODE/VORSTENBOSCH – Onder de noemer ‘Opgeven is geen optie’ nemen duizenden mensen
fietsend en lopend donderdag 6 juni deel aan de Alpe d’HuZes, waarmee ze geld inzamelen voor onderzoek naar kanker en verbetering van kwaliteit van leven. Onder hen de 15-jarige jongens Ryan van
Bakel uit Vorstenbosch en Mats Romme en Sem de Reuver uit Nistelrode. De derdejaars vmbo-leerlingen
van Team Bocht 5 van het Udens College zijn volop in training en in de weer om met uiteenlopende
activiteiten hun KWF-bijdrage zo hoog mogelijk te maken. Uiteraard willen zij graag gesteund worden.
De jongemannen Sem, Mats en
Ryan bedachten zich geen moment toen zij zich via hun middelbare school aan konden sluiten voor deelname aan de Alpe
d’HuZes. De heren zijn jong,
actief, maatschappelijk betrokken en hebben allemaal hun eigen motivatie waarom zij zich
hiervoor in willen zetten. “Het
lijkt me een geweldige ervaring
en gelijk ook een uitdaging om
met zoveel mensen die berg te
beklimmen”, vertelt Sem. De
route naar de top is circa 14 ki-

lometer, telt 21 bochten en heeft
een stijgingspercentage van 7,9.
Hij en Mats stappen op de fiets.
De tocht naar boven duurt gemiddeld 2 uur. Deelnemers mogen op één dag proberen tot zes
keer de berg te bedwingen. Mats
heeft zijn eigen motivatie waarom hij, naast de gezamenlijke
training van school, ook in eigen
tijd probeert zoveel mogelijk kilometers in de benen te krijgen.
“De vaders van enkele vrienden
hebben kanker. Mijn tante heeft
het en mijn oma en nicht zijn

eraan overleden”, somt hij op.
Geen leuke score.
Ook Ryan zag en ziet het in zijn
omgeving. “Mijn oma is eraan
overleden en mijn opa heeft het
nu”, vertelt hij. Ryan gaat lopen.

‘OPGEVEN IS
GEEN OPTIE’
De tocht omhoog duurt ongeveer 4 uur. Hij vervolgt: “Ik heb
me, na overleg thuis, direct opgegeven.” Dat hebben alle jongens

De jongemannen komen hiervoor in actie. Deze week gaat de
retouremballage bij de plaatselijke Jumbo in Nistelrode naar Sem
en Mats en ook Fietsplus Rini en
Groente- en Fruitspeciaalzaak
Ceelen steunen hen. Bij eerstgenoemde komt een collectebus te
staan en laatstgenoemde biedt
donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 mei een Alpe d’HuZes salade aan waarbij de helft van de
opbrengst gedoneerd wordt aan
KWF.
Ryan heeft zo zijn eigen manier.
“Vanaf maandag 6 mei ben ik
‘in te huren’ voor kleine klusjes
rondom huis in Vorstenbosch.
Het gras maaien, de tuin schoffelen, snoeien, een struik uit- of
ingraven en dat soort zaken”,
legt hij uit, om lachend toe te
voegen: “Alleen buiten. Ik ga
niemands huis poetsen.” Wie
zijn hulp wil, mag hem bellen via
06-21221426. Sem, Ryan en
Mats kunnen tot slot ook gesponsord worden via
www.opgevenisgeenoptie.nl,
waarbij na het invullen van hun
naam, een bedrag overgemaakt
kan worden.
De jongens zijn volop in training
en zien uit naar de week. “We
weten zeker dat het zwaar én
onvergetelijk wordt.” Dat ze die
top gaan halen is iets wat zeker is
want: “Opgeven is geen optie.”

EXTRA BIJLAGE DEZE WEEK

65 jaar geknipt voor het vak
pag. 5

Lintjesregen
pag. 10

Gerard op bezoek bij...
pag. 21

Fietsknooppuntenkaart
pag. 26

Van fruitteler tot boekhouder, van restaurant
tot installateur. Van logo tot website, van
brochuremap tot jubileumkrant. Een breed
assortiment voor een brede doelgroep.

Akker zonwering

alle remmen los
29 en 30 mei 2019

FESTIVALTERREIN AAN
DE LAAGEINDSEDIJK IN LOOSBROEK

SOLAR ECO B.V. DEN DUNGEN
Bernheze

FOLDER DEZE WEEK

rolluiken & buitenleven

FESTIVALTERREIN AAN
DE LAAGEINDSEDIJK IN LOOSBROEK
Boomrooierij

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

CREATIEF COMMUNICATIEF
TEAMWORK
www.mooibernheze.nl
www.bernhezemedia.nl
www.demooibernhezekrant.nl

www.facebook.com/BernhezeMedia/
www.instagram.com/BernhezeMedia/
www.twitter.com/MooiBernheze/

LAAR 28 NISTELRODE - 0412-795170 - VERKOOP@BERNHEZEMEDIA.COM
WWW.BERNHEZEMEDIA.COM
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Kom jij roefelen op 22 juni?

Spring Rock
HEESCH - Op zaterdag 18 mei vindt de eerste editie van SPRING ROCK plaats in CC De Pas. Vier
steengoede tribute bands spelen deze avond voor een razend enthousiast publiek. We vieren de
lente, op naar de zomer! De optredende Bands zijn ‘LikeU2 – a tribute to U2’, ‘the ultimate Guns
N’ Roses tribute’, ‘the Unforgiven’ (De grootste Metallica tribute) en ‘AC/DC UK’. De zaal gaat
open om 19.30 uur waarna om 20.30 uur het eerste optreden begint en het feest écht losbarst.
AC/DC UK wordt beschouwd als de beste AC/DC coverband van Europa.
Ze verzorgen energieke live shows, waarbij je kunt rekenen op een berg aan
hits. Maar ook de hardcore AC/DC fan wordt niet vergeten met songs die je
normaal gesproken niet zo snel live hoort. The Unforgiven staat deze avond
ook op de planken. De band is achttien jaar geleden opgericht door vrienden in de plaatselijke kroeg. Inmiddels is de band niet meer weg te denken
in poppodia en op festivals in Nederland, maar ook in de rest van Europa.
Ze zijn zelfs uitgegroeid tot dé grootste Metallica tribute van Europa. Ook
U2 fans kunnen deze avond genieten van hun favoriete muziek. LikeU2 is een strakke liveband die
een ode brengt aan haar vier helden uit Dublin en
is vaak te vinden in de theaters. Laat je meevoeren door hun geweldige sound en enthousiasme.
Samen met the ultimate Guns N’ Roses verzorgen
deze vier bands een spetterende avond. Ben je
ook zo enthousiast? Koop dan snel je kaarten via
www.de-pas.nl.
De Early bird tickets zijn helaas helemaal uitverkocht maar de reguliere tickets zijn nog verkrijgbaar voor
€ 16,- via www.de-pas.nl.

T-SiNG, Just Us en Mi Canto
in één concert
HEESWIJK-DINTHER - Het Meerkorenconcert dat Kamerkoor Mi Canto om de twee jaar organiseert, is
een heuse traditie aan het worden. Op 18 mei vindt de twaalfde editie plaats van het concert dat eerder
werd aangekondigd als ‘Muzikaal Vertier’ of ‘Muzikaal Verblijf’. Ditmaal kiezen we eenvoudigweg voor
de term ‘Meerkorenconcert’.
Convention in Bournemouth,
Engeland.
Met veel genoegen verwelkomen we daarnaast Vocal Group
Just Us uit Veldhoven. Al meer
dan dertig jaar brengt Just Us
Close Harmony op topniveau. Zij
brachten in de afgelopen decennia zes cd’s uit met hun muziek.
‘Experience 3.0’ is de titel van
hun laatste show.

Mi Canto in Friezenkerk Rome

De inhoud van het concert is er
echter niet minder om. Integendeel! Ditmaal ontvangt Kamerkoor Mi Canto twee zeer gerenommeerde en gewaardeerde
koren.
We zijn bijzonder verheugd

dat we T-SiNG uit Tilburg kunnen aankondigen. T-SiNG is het
beste Barbershopkoor van Nederland! Naast het Nederlands
kampioenschap behaalden ze
afgelopen jaar een vijfde plaats
tijdens de European Barbershop

Dit Meerkorenconcert wil je dus
niet missen! Het is zoals altijd
een luchtig lenteavondconcert,
dus ook de ‘afterglow’ zal de
moeite waard zijn, zeker met
deze drie koren!
Het concert vindt plaats om
20.00 in de Aula van Gymnasium Bernrode (ingang via Zijlstraat 1). De entree bedraagt
€ 5,-. Kaarten kun je reserveren
via www.micanto.nl.

Succesvol Keeztoernooi
NISTELRODE - Het was vorige
week vrijdag een druk bezocht
keeztoernooi met maar liefs
28 tafels! Het goede doel waar
voor werd gespeeld was Samenloop voor Hoop.
Daarom hierbij een grote dank
voor de deelnemers en de personen die mee hebben geholpen
om er een gezellige avond van
te maken.
Ook hartelijk bedankt Tonnie en
Everista, dat we gebruik mochten maken van jullie gastvrijheid
om het keeztoernooi bij jullie
te organiseren. Het volgende
keeztoernooi is op 21 juni in

‘t Tramstation, het goede doel is
dan stichting Opkikker. Informa-

tie en opgeven via
keezetoernooi@gmail.com.

Roefeldag 2018

BERNHEZE - Wij nodigen alle kinderen van de basisschool bovenbouw uit om mee te roefelen. Wij organiseren in alle kernen weer de
roefeldag. Deze week zijn/worden alle kinderen in hun klas geïnformeerd. Vul het inschrijfformulier in of ga naar www.stichting-ranja.nl.
Het wijst zich allemaal vanzelf! Op de website vind je ook de deelnemende bedrijven van 2019, ingedeeld per categorie. Meld je aan
voor 18 mei en dan gaan we op 22 juni met z’n allen genieten!
Roefelen
Voor ons als vrijwilligers is roefelen een begrip, maar weet iedereen wel wat roefelen is? Roefelen
is het Belgische woord voor

SNUFFELEN BIJ BEDRIJVEN
EN INSTELLINGEN
snuffelen. Zo bieden wij de oudste kinderen van de basisschool
de gelegenheid om een kijkje te
nemen bij een aantal bedrijven
en instellingen in hun directe
woonomgeving. Na afloop ontvangen we de kinderen per kern

op de roefellocatie, waar we
alle enthousiaste verhalen direct
kunnen horen.
Al jaren is de sportkantine van
de Overbeek de roefellocatie in
Nistelrode. Zo verzamelen alle
kinderen uit Vorstenbosch bij het
kwart-over-12-gebouw. Imeet
is de roefellocatie voor HDL. En
bij Checkpoint staan de deuren
open voor de kinderen uit Heesch. Deze plekken zijn echt de
centrale plekken voor de roefelaars, waar al heel veel genoten
is van alle verhalen en reacties.
En ook dit jaar starten en eindigen we op deze bekende plekken.

Prijswinnaars cadeaubon
Open dag Retsel
HEESWIJK-DINTHER - Ruim duizend bezoekers kwamen op zondag
14 april naar ’t Retsel om één of meerdere of soms zelfs alle bedrijven te bezoeken. Zowel de bezoekers als de deelnemende bedrijven
waren erg enthousiast over de open dag.
Er was ook een letterspel waarbij bij elk deelnemend bedrijf een
letter hing.
De oplossing was: ‘Een kijkje
achter de schermen is fijn!’
De volgende vier personen hebben een cadeaubon gewonnen
ter waarde van € 25,- te besteden bij een van de deelnemende
bedrijven:
Lian van de Laar, Sille en Isa van
Zutphen, T. Selten en Meike van
Aarle zijn de gelukkige winnaars!
De overige prijswinnaars kunnen
de bon ophalen bij Tweewielerservice Dinther.

Rita van Beek overhandigt de prijs
aan Lian van de Laar
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dansen

beugelen

HANAU/NISTELRODE - Enorm
trots kijkt Dance Team Nistelrode terug op het weekend naar
het Europees Kampioenschap
voor garde- en showdansen in
Hanau (Duitsland). Met veel ouders, broertjes en zusjes aanwezig en een actief eigen Holland
House, was het aan de dansers
om hun eer te verdedigen in het
internationale veld van dansers.
Op vrijdagochtend startten de
junioren in een categorie van vijftien deelnemers, met Pip van Son
als debutant op het EK en eindigden op een mooie 10de plaats.
Lindsey Wassenberg en Lise

Miracle 2de

badminton

zwemmen

EK Dance Team Nistelrode

korfbal

Maxime 1st

boksen

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

Judokamp Gokyo

HEESCH - Het weekend van
3 tot en met 5 mei was Budovereniging Gokyo Cuijk met
verschillendedarten
leden uit Heewielrennen
golf
sch weer met een grote groep
jeugdleden en begeleiders op
judokamp gegaan.

Jumbo Bosmans Cuijk, Aypen
Cuijk, Renske Natural Petfood
BV, Klerksgroep en Autobedrijf
Cor Beelen. In de avond was er
een mooi kampvuur en werd er
lekker gebarbecued. Die barbecue werd mogelijk gemaakt door
Automaterialen Heesch en HB
Foods Heesch. Na de barbecue
werd er gedanst en gezongen
met de grote playbackshow.
Zondag werd alles weer netjes
opgeruimd en gingen we met de
kinderen naar Marvys Speelwereld waar de kinderen zich binnen lekker konden uitleven.

Het gros van de begeleiders
komt uit Heesch. Ook nu waren we weer naar De Wijsthoeve in Heesch geweest. Na
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
aankomst werden
de vlaggen
gemaakt waarna de kinderen
lekker frietjes konden eten die
afkomstig waren van Cafetaria
Conny’s Corner. Nadat de magen gevuld waren werd er in Aan de reacties van de kinderen
een bosrijk gebied levend stra- te zien en te horen gaan ze voltego gespeeld. Zaterdag wer- gend jaar weer! Budovereniging
den er verschillende spellen en Gokyo Cuijk wil alle sponsoren,
schaken
kaarten/bridgen
dammen
activiteiten volleybal
gehouden. Gelukkig
vrijwilligers en de kinderen bevoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
handbal
kwamen de kinderen niets te- danken voor een zeer geslaagd
Heusschen werden respectieve- uur de wekker voor de laatste kort dankzij de sponsoring van judokamp.
lijk knap 5de en 4de. Maud Koks- dag EK. Marsgroep Untouched
hoorn behaalde brons, de 3de moest al vroeg het podium op.
plaats. Gardegroep Miracle,1cminb Al vele jaren zijn ze vice-Euromotorcross
een categorie van twaalf deel- pees kampioen; zouden ze dat
nemers, behaalde de 2de plaats, weer kunnen halen, ook met
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
ofwel vice-Europees kampioen! een groep met veel nieuwe, joncm b
Moderne groep Spirit, in 1,2een
gere danseressen erbij? Na een
categorie met acht deelnemers, spannende uitslag werden zij
behaalde de 4de plaats.
opnieuw voor de 6de keer viceEuropees kampioen!
Op zaterdag dansten alleen twee
1,4cm b
jeugdsolo’s. Van de 15 deelneOnze
drie hoofdklassesolo’s;
paardrijden
wielrennen
darten
golf
hardlopen
jeu de boule
korfbal
mers eindigden Gwen Opstal Jade Duijs en Maxime Bouop de 6de plaats en Sascha van mans dansten alle drie erg goed.
Munster op deautosport
11de plaats.
Guusje karten
van Thiel maakt een fout motorsport
en eindigde daarmee op de 8ste
Zondagochtend ging om 5.00 plaats. Jade behaalde een 4de
plaats en Maxime behaalde het
hoogst haalbare en daarmee de
titel Europees kampioen!
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
Gardegroep Touch, in een categorie met negen deelnemers,
wist ondanks de zware concurrentie uiteindelijk een hele mooie AXEL/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Standing Construct KTM
2de plaats te bereiken en was vi- team heeft in de tweede wedstrijd om de Dutch Masters of Motocross in Axel een manchezege weten te boeken. Voor Coldenhoff is
ce-Europees kampioen.
dit na zijn moeilijke winterperiode een flinke opsteker waar hij mee
Moderne groep Inspiration liet verder kan bouwen.
een super knallend optreden
schaken
kaarten/bridgen
dammen
zien. In de categorie van 10 Met een vijfde en een eerste tussenstand om de Dutch Masdeelnemers waren de beoorde- plaats in de manches eindigde ters of Motocross is hij opgelingen van de jury erg wisselend Glenn op een tweede plaats in klommen naar een tweede plaats
en Inspiration trok aan het kort- het dagklassement. Ook in de
ste eind en werd 6de. Helaas;
1cm b
een kleine teleurstelling.
motorcross

Glenn Coldenhoff boekt
manchezege

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

Al met al was het weer een succesvol EK voor Dance Team Nistelrode met vijf podiumplaatsen,
vele andere mooie resultaten en
een gezellige sfeer! Wij nodigen
alle belangstellenden uit op de
receptie die op 19 mei plaats
zal vinden in CC Nesterlé waarbij iedereen welkom is om onze
negen Nederlandse kampioenen
en onze
Europese prijswinnaars
karten
te komen feliciteren.

Raivo Dankers laat goede
snelheid zien

motorsport

Touch 2de

AXEL/HEESCH - Raivo Dankers van Hutten Metaal Yamaha Racing
heeft in de tweede wedstrijd om de Dutch Masters 250 in Axel een
sterke indruk achtergelaten. Een valpartij in beide manches zorgde
ervoor dat er veel tijd verloren ging waardoor hij genoegen moest
nemen met een elfde en zestiende plaats.

Untouched 2de

Maud 3de

In het dagklassement eindigde
de crosser uit Heesch op een vijftiende plaats. In de tussenstand
van het Dutch Masters of Moto-

cross kampioenschap staat Raivo na twee wedstrijden op een
veertiende plaats.

beugelen
badminton
Woensdag
8 boksen
mei 2019

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Prinses Irene wint in de slotfase
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

OMMEL/NISTELRODE - Het was ODC dat de wedstrijd opende met 1-0. Door veel geduld en vertrouwen te geven, maakte Laura v.d. Ven de 1-1 via een vrije worp. Daarna leek Prinses Irene het geluk naar
zich toe te trekken en het spel te hebben gevonden.
biljarten dit goede
duivensport
judoze uit te
Door
spel wist
lopen naar 1-3 via twee mooie
afstandschoten van Gaby van
Santvoort en Evy v.d. Akker.
ODC wist een aansluitingstreffer
te maken, 2-3. Prinses Irene gaf
even gas bij en met een mooi afdammen
standschot van Lindy schaken
Exters was
het gat weer naar twee doelpunten geslagen, 2-4.
1cmaansluitingstreffer
b
ODC kon de
maken en Lotte Wilbers liet ook
weer zien dat ze van belangrijke
1,2 cm b
waarde is en
gooide een mooi
afstandschot binnen. Net voor
rust wist ODC nog twee keer
te scoren waardoor gerust werd
1,4cm b
met een 5-5 tussenstand.

In de rust was een duidelijke
autosport

karten

snowboarden door
kano
boodschapskien meegegeven
coach Arno Theunisse. Verdedigend zo doorgaan en aanvallend
meer tempo maken en de aanvallen goed verzorgd afronden.
Prinses Irene wist hier goed raad
mee en scoorde meteen twee
keer via kaarten/bridgen
een afstandschot van
Lotte Wilbers en een strafworp
van Evy v.d. Akker, 5-7. Het gat
was weer geslagen. ODC kwam
sterk terug tot 7-7.
Vanaf dat moment werd het
spannend. De tijd tikte rustig aan
weg, maar de koelbloedige Evy
v.d. Akker maakte haar tweede strafworp van de middag en
wist de stand te brengen op 7-8.
ODC had daarop meteen een
antwoord en maakte de stand
weer gelijk.

vissen

motorsport

Nu moesten de dames van Prinses Irene nog meer bijzetten en
dat resulteerde in een mooie
overwinning. Annelies Thijssen
wist nog te scoren via een afstandschot en Laura v.d. Ven via
een vrije worp. Hierna was de
wedstrijd gespeeld en konden
de punten mee naar Nistelrode.
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HBS Open Toernooi
bij TV De Hoef
HEESCH - Bij tennisvereniging
De Hoef wordt van 22 tot en
met 30 juni het jaarlijkse HBS
Open tennistoernooi georganiseerd.
Een gezellig toernooi voor zowel
de recreatieve als de prestatieve
tennisser. De Kitchengirls zullen
weer aanwezig zijn om de spelers
en toeschouwers van lekkernijen
te voorzien en ze zullen ook weer
de sfeervolle aankleding van het
tennispark verzorgen tijdens het
toernooi. TV de Hoef bestaat dit
jaar 50 jaar, daarom zal het thema van het toernooi ‘Goud is de
kleur van de Hoef’ zijn.
Op alle doordeweekse dagen
van het toernooi zal er een loterij zijn met iedere dag één grote
prijs en diverse kleinere prijzen.
Iedereen kan deelnemen aan
deze loterij, de spelers van het
toernooi ontvangen allemaal
één gratis lot. Tijdens de prijsuitreiking op de finaledag wordt er

onder alle aanwezige toernooideelnemers een reischeque ter
waarde van € 500,- verloot. Genoeg reden om je in te schrijven
of om gezellig te komen kijken
tijdens de toernooiweek!
Er wordt gespeeld in de categorieën 3 tot en met 8 17+ en
voor de categorieën 6 tot en met
8 ook 35+. Er kan ingeschreven
worden tot 8 juni via de website
van tennisvereniging De Hoef en
www.toernooi.nl.

voetbal

Verlies Prinses Irene
vrouwen tegen de kampioen
NISTELRODE - Afgelopen zondag speelden de Strijbosch
vrouwen een kansloze wedstrijd
tegen Eldenia. Na vier minuten werd een voorzet van links
al gemaakt bij de tweede paal,
0-1. In de 6de minuut werd het
nog erger; via een intikker werd
het 0-2.
Nu was Eldenia op stoom want
in de de 13de minuut viel na een
aanval via heel veel schijven de
0-3. Nu werd er gevreesd voor
een hele grote uitslag en werd
er door een van de aanwezige
supporters al humoristisch ‘tien,
tien‘ geroepen, maar deze supporter was nog niet bekend met
de stugheid van Prinses Irene.
Want zoals eigenlijk elke week
werkte het team zich een slag in
de rondt en bleef de schade dus
beperkt.

Prinses Irene startte vol goede
moed aan de tweede helft, maar
kwam alweer van een koude
kermis thuis. In de 46ste minuut
werd een foutje tijdens de opbouw keihard afgestraft, 0-4.
Hierdoor ontstond een vrij saaie
wedstrijd onder leiding van de

uitstekend leidende scheidsrechter. Prinses Irene kon aanvallend
geen vuist maken en Eldenia geloofde het wel. Toen de scheidsrechter het na negentig minuten
wel goed vond begon het feestje
voor Eldenia en kon Prinses Irene
de wonden likken.

voetbal

voetbal

Overwinning HVCH

Doelman Mike van Nuland had een topdag met een handvol
wereldreddingen 
Foto: Rudo Romijnders

HEESCH - Kort na rust leek
HVCH de buit al binnen te hebben na de 2-0 van Joey Vissers.
Eind eerste helft had Lars van
Lee de Heeschenaren al op voorsprong gezet. Bij beide doelpunten was de belangrijke assist van
Sjoers Schobbers. Alverna kwam

echter terug tot 2-2 en zette
druk om de wedstrijd zelfs te laten kantelen in een overwinning
voor de Gelderlanders. Een paar
minuten voor tijd schoot Tom
Hekerman die Gelderse hoop
aan diggelen en behaalde HVCH
de broodnodige 3-2 overwinning.

Avesteyn mag hoop blijven houden
BOSKANT/HEESWIJK-DINTHER – In een enigszins rommelige eerste helft was het Avesteyn dat de
bovenliggende ploeg was, maar Boskant wist ervoor te zorgen dat het niet lekker liep bij de Dintherse
formatie. Toch kreeg Avesteyn een aantal hele goede kansen die niet werden omgezet in een doelpunt.
Een probleem waar Avesteyn al een tijdje tegenaan hikt. Voetballend heer en meester, maar de kansen
worden niet verzilverd. Hierdoor stond de brilstand na 45 minuten nog op het scorebord.
In de tweede helft moest
Avesteyn enkele omzettingen
doorvoeren nadat Rick Vissers
niet door kon. Dries Heerkens

VOETBALLEND HEER
EN MEESTER
was zijn vervanger. Het spelbeeld bleef een beetje hetzelfde de tweede helft, Avesteyn
creëert veel kansen (waaronder
enkele hele grote kansen) maar
weet de bal maar niet tegen de
touwen te werken.

Totdat er uit een scrimmage de
bal in het doel van Boskant werd
geschoten. Dit gebeurde via de
hand van een Boskant speler, die
zichzelf even wou laten gelden
als keeper.
Dit resulteerde dan ook in een
rode kaart en een penalty voor
Avesteyn. Dries Heerkens pakte
zijn kans en schoot de penalty
binnen. Hierdoor kreeg Avesteyn
wat lucht en ging het wat vrijer voetballen. Niet veel later
was het weer een handsbal van
een Boskant speler wat zorgde
voor een tweede penalty voor
Avesteyn. Dries Heerkens ging

Zaterdag 11 mei

Open dag
Boutique Gym

van 11.00 tot 15.00 uur

• Gratis meedoen aan recreatief kickboksen
of verschillende workouts.
• Muziek die verzorgd wordt door
weer achter de bal staan en liet
de keeper kansloos, 0-2.
Met nog een kwartier op de klok
was het voor Avesteyn zaak om
de wedstrijd rustig uit te voetballen. Het balletje ging rustig rond
en hierdoor bleef het 0-2.

Eer & The Thomson Brothers.
• Ontvang een waardebon van € 50,- te besteden op deze
open dag voor sport, voeding of mentale coaching.
Linkensweg 1, 5341 CA Oss - 06-13302928 of 06-44564294
info@decompleteverandering.nl
www.decompleteverandering.nl
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Rob van den Wildenberg en Raymon
van der Biezen volgen Bas de Bever
op als bondscoach BMX

Sportieve Bernhezenaars
gezocht
HEESCH - Basketbalvereniging Slamdunk ‘97 is op zoek naar nieuwe leden! Houd je niet zo van buitensporten maar wil je wel sportief
bezig zijn in teamverband? Dan is basketbal misschien wel iets voor
jou! Wij trainen op woensdagavonden in sporthal ’t Vijfeiken in
Heesch en je mag drie keer meetrainen om te kijken of het een sport
voor jou is!
De jongste leden trainen in twee
aparte groepen in de leeftijd
vanaf 5 jaar tot en met 12 jaar
van 17.45 tot 19.15 uur. De oudere leden trainen in twee aparte
groepen vanaf 13 jaar tot en met
22 jaar van 19.15 tot 20.30 uur.
Nu zijn we ook op zoek naar dames die zin hebben om recreatief
te komen basketballen! De tijden zijn nog niet bekend. Je kunt
contact opnemen door middel
van het sturen van een mailtje

naar hantan46@gmail.com onder vermelding van nieuw lid.
Hopelijk zien we je in het nieuwe
seizoen.

Nieuwe sponsor voor HVCH
JO 7-7/JO 7-8

Rob en Raymon

HEESCH - Beide oud-BMX’ers trainden na het vertrek van Bas de Bever, die per 1 januari vertrok, al de
nationale BMX-selectie. Van den Wildenberg is sinds 2011 werkzaam bij de KNWU als BMX talentcoach. Van der Biezen, die zijn topsportcarrière in 2016 afsloot, is vanaf februari 2018 in dienst als
assistent-bondscoach BMX. Beide coaches gaan samen de functie van bondscoach invullen, waarbij zij
gezamenlijk het trainings- en wedstrijdprogramma vormgeven.
Thorwald Veneberg: “Ik ben blij
dat we intern de vacature hebben kunnen invullen. Ze brengen
een schat aan kennis en ervaring
mee en zijn zelf ook actief geweest op de Olympische Spelen.
Beide collega’s kennen de ins en
outs van de sport als geen ander.
Wij kijken met veel vertrouwen
uit naar het komend seizoen en
het traject richting Tokyo2020.”

Rob van den Wildenberg: “Het
is voor mij een fantastische kans
om de stap te maken naar de
functie van bondscoach. We
hebben de beschikking over een
hele talentvolle groep en ik kijk
ernaar uit om samen met Raymon en de selectie weer mooie
prestaties neer te zetten.”
Raymon van der Biezen: “Het is
mooi dat Rob en ik de kans krij-

gen om als duo aan de slag te
gaan en samen de weg die Bas
heeft ingezet verder te perfectioneren. Zoals Rob al aangeeft beschikken we als KNWU over een
hele talentvolle groep waar nog
veel progressie mee te boeken is.
Dit seizoen zijn wij al succesvol
onderweg en deze lijn trekken
wij graag door richting de Olympische Spelen in Tokyo.”

budo

Geslaagd voor eerste graduatie Jiu Jitsu bij
team Tanoshii/Conscius Sports
NISTELRODE - Het was een
spannende dag voor André van
Helden. De 72-jarige Jiujitsuka
die vorig jaar is begonnen met
deze prachtige sport, deed afgelopen weekend examen voor
zijn wit/gele band.
Bloednerveus, maar het advies
van de examencommissie goed
in acht nemend, deed hij het geweldig en legde een bijna foutloos examen af. Moeiteloos liet
hij zijn worpen, combinaties, bevrijdingen, klemmen, trappen en
stoten zien.
Samen met zijn twee sparringpartners, Stefan Koks en Marco

van Kaathoven, werd het een
prachtige ochtend voor een
prachtig mens. Proficiat namens
heel team Tanoshii/Conscius
Sports en op naar de volgende
graduaties.
Wil je ook eens komen kijken of
het Jiu Jitsu iets voor je is dan
ben je meer dan welkom om
eens met onze groep mee te komen trainen.
Team Tanoshii/Conscius Sports
Beekgraaf 58
5388 CV Nistelrode.
Meer info: www.consciussports.nl
of www.budoschooltanoshii.nl.

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

www.rhadvocaat.nl

HEESCH - In januari mocht weer een aantal spelertjes de overstap
maken van de mini’s naar een ander team. Dit jongste team van
HVCH JO 7-7/JO 7-8 mocht deel gaan nemen aan de voorjaarscompetitie. We zijn erg blij dat Wijnen Meat bereid was om dit
team te voorzien van een compleet nieuw tenue.
Wijnen Meat levert hoogwaardig
varkensvlees als bacon, buiken,
loin ribs, spareribs, DMM-vlees,
varkenshaasjes,
buikranden
en vetproducten van constante kwaliteit als halffabricaat en
eindproduct. Wijnen Meat staat
voor topkwaliteit in producten,

DE OPLOSSING

een streng hygiënebeleid, betrouwbare service en een open
communicatie met haar klanten
en dit al veertig jaar lang.
Namens HVCH, leiding en spelertjes willen we Jacky en Debbie nogmaals danken voor hun
bijdrage.

BERNHEZE SPORTIEF

Woensdag 8 mei 2019

35

Fons van Schijndel: de helpende hand van HVCH
nodig. Vele jaren heeft Fons die
taak op zich genomen, maar nu
is het mooi geweest. “Dat mag
ook wel”, vertelt de vrijwilliger.
“Ik heb al grijze haren.”
Klussengroep
Hoewel de tijd van bestuurlijke
taken nu achter Fons ligt, heeft hij
niet de intentie zijn handen volledig van zijn geliefde club af te
trekken. “Zo ben ik”, legt hij uit.
“Als ik voor een club werk verzet,
is het nooit te veel. Dat is liefde

V.l.n.r.: Kirsten, Fons, Lobke en Melanie

Tekst: Valerie van Vliet Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Achter elke goedlopende sportclub gaan vele vrijwilligers schuil. Eén zo’n vrijwilliger is Fons
van Schijndel. Voetbalclub HVCH heeft heel veel aan Fons te danken. De tijd is echter aangebroken voor
hem om een beetje te gaan minderen in zijn werk voor de club.
Al op 19-jarige leeftijd werd de
duizendpoot wedstrijdsecretaris
van HVCH’s jeugdafdeling. Niet
veel later promoveerde Fons naar
jeugdvoorzitter en na dertien jaar
kon zelfs de totale club rekenen
op zijn voorzitterskwaliteiten. In
1992 ging het iets minder met de

voetbalclub. Menig goede voetballer besloot zijn geluk elders te
gaan beproeven. Dit was reden
voor Fons, een aantal andere
HVCH’ers en zeer betrokken ondernemers om Stichting Promotie
HVCH op te richten. Hun doel:
voorwaarden scheppen om met

behulp van bijvoorbeeld goede
begeleiding en verzorging, feestjes en uitstapjes ervoor te zorgen
dat voetballers het zo naar hun
zin hebben bij HVCH, dat ze wel
een tweede keer nadenken voor
ze bij de club wegwillen. Ook
deze stichting had een voorzitter

had kunnen doen. “Een club
bestieren doe je met heel veel
‘GOEDE MENSEN
vrijwilligers. Zeker in de periode
OM ME HEEN HAD’
dat ik zowel jeugdvoorzitter als
voorzitter was, was het erg fijn
dat ik een hele club goede menvoor de club.” Die liefde toont sen om me heen had. Toen had
hij onder andere door nog elke ik bijna een fulltime baan aan
dinsdagochtend met een man of mijn voorzitterschap.” Toch is de
twaalf allerlei klusjes op en rond club hem zeer dankbaar. “Het
het sportpark te doen. Ook gaat allermooiste is als je ziet dat het
Fons elke zondag trouw met zijn werk dat je doet met de stichvrouw het eerste team supporte- ting gewaardeerd wordt en ook
ren, uit en thuis. En zijn telefoon, nog eens effect heeft.” Hoe het
die blijft gewoon aanstaan. “Als nou verder moet met de stichting
er iets gedaan moet worden, we- zonder Fons van Schijndel? “Ik
ten ze me wel te vinden. Ik ben heb er alle vertrouwen in dat dat
een moeilijke nee-zegger wat dat helemaal goed komt. Er zijn nieubetreft.”
we enthousiaste
mensen
die mijn
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
werk overnemen. Je moet nooit
Dankbaar
denken dat je onvervangbaar
Bescheiden als Fons is, wil hij bent.” Toch zal het een hele uitbenadrukken dat hij al die jaren daging zijn om deze duizendpoot
werk voor de club nooit alleen te vervangen...
beugelen

Zomerstop bij voetbal of hockey?
Wil je kennismaken met tennis? Doe mee aan de Zomer Challenge 2019 bij TC Telro!
NISTELRODE - Na een succesvolle Challenge in 2018 biedt
TC Telro deze zomer opnieuw
de mogelijkheid om kennis te
maken met de tennissport tijdens de Zomer Challenge 2019.
De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap waarbij je
drie maanden vrij kunt tennissen wanneer het jou uitkomt. Je
krijgt drie uur tennisles en je kunt
meedoen aan alle KNLTB activiteiten en toernooien, de wekelijkse husselmomenten en aan
het Zomer Challenge eindtoernooi. Je kunt je individueel inschrijven of met je teamgenoten.
Speel je een teamsport en hebben jullie een zomerstop, maar

wil je toch graag fit blijven in
de zomer? Sport je vaak binnen
en wil je in de zomer graag naar
buiten? Wil je gedurende de zomermaanden iets nieuws leren?
Dan dagen we jou en je vrienden
uit met de Zomer Challenge!
- Je ontvangt een lidmaatschap
voor de maanden juni, juli en
augustus om vrij te tennissen
wanneer het jou uitkomt.
- Je krijgt drie uur tennisles onder begeleiding van een gecertificeerde trainster.
- Je kunt deelnemen aan alle
KNLTB activiteiten en toernooien.
- Je kunt deelnemen aan de wekelijkse husselmomenten.
- Je kunt deelnemen aan het Zo-

Fons van Schijndel

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Altior onderuit in Luyksgestel
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LUYKSGESTEL/HEESWIJK-DINTHER - De wedstrijd BMC MW1 tegen Altior MW1 was een wedstrijd waarin er niet van uit werd gegaan enige kans te maken op de overwinning.

mer Challenge eindtoernooi.
- Kosten: € 50- voor senioren,
voor junioren € 42,50.
Interesse voor de Zomer Challenge 2019 en maak Kennis met
Tennis, TC Telro en onze trainster? Meld je aan voor 26 mei
Wil je meer informatie of aanmelden? Stuur een mail naar bestuur.telro@gmail.com.

biljarten
duivensport
judo tegenHet
doel werd
om stevige
stand te bieden en proberen bij
te blijven met de stand. Altior
ging de rust in met een 6-3 achterstand en vier doelpunten die
in totaal gemist werden.
schaken
dammen
Allerlei
soorten doelpunten
waren gescoord, dus variatie genoeg. In de tweede helft deden
beide ploegen nog beter hun
b
best en dat 1cm
resulteerde
in iets
meer doelpunten, zodat de eindstand op 13-7 kwam.
1,2 cm b
Er werd voldoende
tegenstand

skien
geboden, maar
langsnowboarden
niet genoegkano
om met gelijkspel huiswaarts te
keren.

vissen

Stormvogels 1 - Altior 1: 9-4
DSV 2 - Altior 2: 9-11
Altior 3 - SVOC’01 2: 10-4
DSV A1 -kaarten/bridgen
Altior A1: 4-9
Altior A2 - Avanti A1: 10-10
Altior C1 - De Korfrakkers C1:
4-5
Altior E3 - JES E1: 8-2
DAW Schaijk E3 - Altior E3: 7-9
(inhaalwedstrijd)
Altior W2 - SCMH W1: 8-5.

1,4cm b

autosport

karten

motorsport
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Fotograaf:
Jan Smolenaers - Vorstenbosch
Vanuit de kap van de molen
gemaakt

DONDERDAG 9 MEI
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Kijkles: Dance Team
Nistelrode
Sportpark Nistelrode
Informatieavond: DementieVriendelijk Bernheze
De Stuik Vorstenbosch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 10 MEI
Workshop Amitabha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode
Praktijk Zonnebloem: Interactieve Merkaba lezing
Palmenweg 5 Nistelrode

OCHT
Jigsaw (Ierse folkmuziek)
UITVERK
Kloosterkapel Vorstenbosch
Film: A Star is born
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16
ZATERDAG 11 MEI
Open Dag MG Service
Canadabaan 2 Nistelrode
PAGINA 24
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Op Sterk Water
CC Nesterlé Nistelrode
ZONDAG 12 MEI
Moederdag
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Nationale Molendagen
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
Foto-expositie FC Bernheze
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 9
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
60-jarig jubileumfeest
KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Rustpunt antieke
fietsen fietstocht
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 24
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 13 MEI
Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum
Meteoor Oss
Film: De dirigent
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Lezing: Berthilde van der
Zwaag
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

Nationale Molendagen
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Perkplantenverkoop
voor ALS
Laverdonk 4b Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

DINSDAG 14 MEI
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Wandeling voor
rolstoelgebruikers
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 13
60-jarig jubileumfeest
KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Lezing: Ouder worden
met de oorlog
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Plantjes- en stekjesmarkt
Ontmoetingstuin Servaes
Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

Workshop werken met de
biotensor
Centrum MAIA Nistelrode
Crea-clubje
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: De dirigent
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Filmlezing: De mensheid
op een keerpunt
CC De Pas Heesch

WOENSDAG 15 MEI
Ismakogie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Perkplantenverkoop
voor ALS
Laverdonk 4b Heeswijk-Dinther
PAGINA 16
Rikmiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Lotgenotencafé
Lymf- en/of lipoedeem
Fysio Steins/Hoogstraat Heesch
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing: Belgisch Trekpaard
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 3
Liederentafel
CC De Pas Heesch
Voorlichtingsavond
revalidatie na knieoperatie
Vijverlaan 3 Uden
PAGINA 4
Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 16
DONDERDAG 16 MEI
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode

Boek en babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 16
Vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst
Slabroek
PAGINA 13
Tribute to 2016
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 18 MEI
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Alpacafarm open - Alpaca
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Nisseroi aan de Kook
Nistelrode
Vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst
Slabroek
PAGINA 13
Vormsel
H. Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
Oldies Back on Stage
Muziekfabriek Heeswijk-Dinther
Springrock
CC De Pas Heesch
PAGINA 31
Meerkorenconcert
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31
ZONDAG 19 MEI

Vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst
Slabroek
PAGINA 13
Boek en babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 16
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 17 MEI
Start: Goede Doelen Week
Vorstenbosch
PAGINA 4
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode
Voorstelling: ...en ze leefden
nog lang en gelukkig (55+)
CC De Pas Heesch
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Eerste communie
Petrus’ Bandenkerk Heesch
Tribute to Ben
‘t Tunneke Heesch
Vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst
Slabroek
PAGINA 13
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

www.mooibernheze.nl

