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Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

• Rolluiken • Raamdecoratie
• Overkappingen • Horren 

ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 
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HET BrEiCAFÉ

www.mooinisseroi.nl

TRV-Bernheze.nl
T/m 24 juni:

Culinaire
Aspergefietstocht

***27& 28 juni:
Rondje Bernheze

Stilte vangen in beeld
EXPOSiTiE FC BErNHEZE iN KErK LOOSBrOEK

Fc Bernheze is hiertoe uitgenodigd 
door de parochiewerkgroep Spi-
ritualiteit in deze Tijd. “Bijzonder 
is, dat we het thema Stilte zelf als 
fotoclub bedacht hadden. Iets ker-
kelijks lag zo voor de hand en we 
zijn altijd op zoek naar juist niet die 
vanzelfsprekendheid. Ons thema 
sloot naadloos aan als perfecte te-
genhanger bij het thema Altijd On-
line van de parochiewerkgroep”, 
aldus Wim roefs, voorzitter van 
Fc Bernheze.

De parochiewerkgroep Spiritua-
liteit in deze Tijd bestaat uit cor 
Gloudemans, ria van der Wijst, 
Gert-Jan van Heck, chantal 
Kanters, Jan Gabriëls en chris-Jan 

Manders. “In de drukke tijd van al-
tijd online zijn en waarin bijna altijd 
geluid is, hebben veel mensen ook 
behoefte aan verstilde momen-
ten. Stilte moet je vandaag de dag 
heel bewust opzoeken en de kerk 
is daar bij uitstek een prachtige 
plaats voor. 

Een gastvrije plek waar ontmoe-
tingen plaatsvinden tussen jong en 
oud, die warmte biedt in samen-
zijn, in combinatie met waarde-
volle tradities. Om deze bijzondere 
plaats wat laagdrempeliger te ma-
ken, ook voor de niet kerkgangers, 
is het idee ontstaan om hiertoe bij 
de kerk passende activiteiten te 
ontplooien. Daar zijn we als pa-

rochiewerkgroep mee aan de slag 
gegaan. De expositie is een idee 
van Jan Gabriëls en met het thema 
Stilte past dat uitstekend bij Pink-
steren, waar sleutelwoorden als: 
reinheid, zachtmoedigheid, vrede, 
ziel en hemelse inspiratie centraal 
in staan. We zijn blij dat Fc Bern-
heze meteen enthousiast was om 
mee te doen.”

creatiViteit
“Het abstracte begrip Stilte heeft 
onze leden uitgedaagd tot crea-
tiviteit, tot het zoeken naar een 
mooi beeld, waarin de abstracte 
stilte ineens visueel gemaakt moest 
worden. Dit niveau van fotografie 
kunnen de meeste leden van onze 

fotoclub wel vormgeven. Fotogra-
fie als vrije kunstvorm staat bij onze 
vereniging hoog in het vaandel. 
We sturen nauwelijks aan, passen 
ook geen selectie toe, maar geven 
eigen creativiteit en invulling volop 
de ruimte. Natuurlijk bespreken we 
elkaars foto’s, maar dat is puur om 
van elkaar te leren. Te mogen ex-
poseren in de prachtige sfeer van 
een kerkgebouw is voor ons ook 
bijzonder. Onze leden zullen hun 

werk op schildersezels presenteren 
en ook ik ben heel benieuwd naar 

het eindresultaat”, besluit Wim 
roefs.

Het werk wordt gepresenteerd op schildersezels 
 Tekst: Hieke Stek Foto: Wim Roefs

BErNHEZE - hoe vang je stilte in beeld? De leden van fotoclub bern-
heze zijn met dit abstracte begrip aan de slag gegaan en laten hun 
fotografische beelden zien in de expositie ‘stilte’, komend weekeinde 
in de kerk van loosbroek. 

De expositie wordt op 22 mei om 19.30 uur geopend in de Loosbroekse kerk en is te bekijken tot 
21.30 uur. Deze avond is er een bijzonder muzikaal optreden van het trio Mieke Offermans, Linda de 
Mol en Cenouk van de Rakt. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei, is de expositie te bekijken tussen 11.00 
en 16.00 uur. Entree is gratis. 

‘in De Drukke tijD van altijD online 
zijn HeBBen veel mensen BeHoefte aan 
verstilDe momenten’

grenzeloos bernheze
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FLOrYA - HEEScH, NISTELrODE

FOLDEr DEZE WEEK

WiM: ‘Ook in ben heel benieuwd naar het eindresultaat’

Krant niet woensdag ontvangen?

laat het ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl

tel. 0412-795170 of 06-22222955.
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PEFC/30-31-421

ZoMerYoga is komende maand 
op maandagavond 1, 8 en 15 juni. 
De lessen zijn los van elkaar te vol-
gen en te betalen, € 7,- per les. De 
lestijden zijn van 18.45 tot 19.45 
uur en van 20.00 tot 21.00 uur. Bij 
voldoende deelname gaan de lessen 
door en bij mooi weer zijn de lessen 
buiten. Aanmelden minstens twee 
dagen voor de les begint, bij Lea van 
de Bergh, tel. 0413-342656. Ook 
vrienden of bekenden kunnen deze 
lessen volgen. Het is een mooie kans 
om kennis te maken met yoga en 
om te ervaren wat yoga met je doet. 

Het laatste MeDitatie-UUr van 
dit seizoen o.l.v. Emmy Simons is op 
donderdag 4 juni, aanvang 20.00 
uur, kosten € 7,50. Ook volgend sei-
zoen zal er op elke eerste donderdag 
van de maand een meditatie-uur zijn 
o.l.v. Emmy Simons. Zij heeft Duits 
en theologie gestudeerd en was als 
geestelijk verzorger werkzaam.

Dit derde seizoen van activiteiten in 
de Kloosterkapel wordt afgesloten 
op zondag 5 juli met een Uniek 
concert door een enthousiast 
achttal uit Veghel en omgeving: Fa-

vour8. Aanvang 15.00 uur, entree 
€ 5,-.

Inmiddels beginnen de activiteiten 
voor het volgende - vierde seizoen 
- al vorm te krijgen. Yoga en medi-
tatie zullen zeker in het programma 
voorkomen. Ook de lezingenreeks 
over spirituele onderwerpen zal een 
plaats krijgen op donderdagavon-
den. En er zal weer een bijzondere 
film te zien zijn. De zondagmiddag-
concerten gaan ook zeker door. En 
elk tweede volle weekend van ie-
dere maand zijn er exposities.

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschKloosterkapel: Zomeryoga, meditatie-uur en concert

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

ZATERDAG
Baciamolemani// 

 
The Scattered Lights

ZONDAG
Timbazo  // Amariszi //  
Zitakula // Reality // 
Primos del Norte  

ZATERDAGATERDAGA
Baciamolemani/i/i / // /
The Scattered Lights

ZONDAG
Timbazo  // // / Amariszi // // /
Zitakula // // / Reality /////
Primos del Norte 

MeT Brood aaN 
TaFel….

We vinden het heel gezellig om 
samen aan tafel gaan, net als 
het laatste avondmaal zo’n 2000 
jaar geleden, het brood met 
elkaar delen. De boodschap die 
toen werd afgegeven, is ook nu 
nog belangrijk. Samen aan tafel, 

gezellig samen zijn, met elkaar de dag doornemen wat er allemaal 
is gebeurd en wat er nog op het programma staat. Even zonder 
telefoon in je hand, sociaal zijn met elkaar. Tijd maken voor elkaar. 
Verschil met restaurant en thuis is, dat we er thuis zelf lekker voor 
zorgen. Bij ons wordt voor elke maaltijd de tafel gedekt. Ik betrap 
mezelf er vaak op dat de telefoon er ook bij ligt (met het excuus 
‘nu heb ik even tijd voor m’n vrienden’), ik moet natuurlijk zelf wel 
een goed voorbeeld geven.

Inmiddels ben ik er wel achter dat, wanneer ik voor het avondeten 
een lekker brood - net als in een restaurant - op tafel zet, de 
kinderen graag aan tafel komen zitten. Dat kan ook gewoon 
brood zijn. Ik maak er altijd wat van. Een gezouten boter erbij, of 
een dip. Bij ons is het vaak wat nog over is, niet verkocht is in de 
bakkerij of juist een proefbaksel, een primeur.

Eenmaal aan tafel, 
nog even de laatste 
berichten lezen, nog 
even een snapshot 
van de gedekte 
tafel, het laatste 
nieuwtje delen met 

elkaar, of dat grappige filmpje delen met elkaar. Belangrijk om 
even de rust en ruimte te nemen voor een gesprek. Inmiddels 
moeten we dit wel bewust plannen, want de een zit al op kamers, 
de ander heeft sporttraining of moet werken.

De wereld verandert zo snel, maar toch blijft dit hetzelfde. We 
gaan met elkaar aan tafel. We praten met elkaar, nemen de tijd 
voor elkaar. Dit zie je ook steeds vaker als we afspreken met 
vrienden. We gaan samen een hapje eten…
Bij ons thuis zijn onze kinderen dus vaak proefkonijnen van de 
nieuwe broodsoorten. Als je zoon je dan het compliment geeft dat 
het nieuwe brood 100% oké is, dan voel je je weer een gelukkig 
mens. 

In dit geval was het een tapas-brood, een primeur met verse 
asperges, van Verkuijlen uit Heeswijk Dinther. Lekker uit de streek 
en eten wat het seizoen biedt. Lekker bij de soep, met een beetje 
boter of eiersalade… zelfs al houd je niet van asperges. 
Het ligt nu vier dagen in de winkel en het is een regelrechte hit. 
Dat heeft Harm toch maar weer mooi gedaan. 

ILSE LAMErS-DEKKErS

Column

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

* Nu voor maar € 21,50

* Keuze uit meer dan 40 kleine gerechtjes

* Ook aspergegerechten

Kan nie kiezen menu

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

Drie selecties van de slagwerk-
groep St. Servaes zullen onder lei-
ding van Tonn van de Veerdonk 
een muzikale invulling geven tij-
dens dit evenement. Zij spelen 
vanaf 15.00 uur enkele nummers 
per selectie. Een unieke kans om 
alle drie de slagwerkgeledingen 
achter elkaar te zien optreden. Dit 
optreden zal tevens een opmars 
zijn voor het Zomeravondconcert 
op 12 juli in de Muziekfabriek in 
Heeswijk-Dinther.
Ook zullen enkele zangkoren, een 

schuttersgilde en vendeliers tijdens 
de Dag van het Kasteel present zijn 
op Kasteel Heeswijk. Voor het ac-
tuele programma: 
www.kasteelheeswijk.nl.

Slagwerkgroepen Sint Servaes 
treden op bij Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHEr - op de Dag van het kasteel op 25 mei, tweede 
pinksterdag, opent ook kasteel heeswijk haar deuren voor het grote 
publiek. Van 11.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers genieten van het 
kasteel, de omgeving en activiteiten voor jong en oud eromheen. 

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
 0413-289350

SLAGERIJ MEAT STORY

Chocolade komt 
van cacao, wat een 

plant is, daarom telt 
chocolade
 als salade
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Vorstenbosch staat dan drie dagen 
lang in het teken van de muziek. 
Het gildegebouw wordt omge-
bouwd tot een muziekpaleis. Aan-
leiding is het veertigjarig bestaan 
van het fanfareorkest van muziek-
vereniging De Notenkrakers. Frank 
Geenen, voorzitter van de Noten-
krakers, geeft aan trots te zijn op 
de organisatie van dit evenement. 
“Het is een unieke samenwerking 
tussen verenigingen en particulie-
ren met passie voor muziek. Met 
deze samenwerking zijn bijna 100 
mensen gemoeid. Muziek speelt in 
ieders leven wel een rol. Dit spek-
takel laat zien dat muziek ook ver-
bindend werkt.” 

Vorstenbosch talent
Naast muziek van de fanfare, ba-
zuinblazers en slagwerkers van het 
gilde en de slagwerkgroep van de 
Notenkrakers, is veel zangtalent 
uit het dorp te horen. Ellen van 
der Ven, Max van den Berg, Mar-
tin van Gemert, Nicole Kanters en 
Dirk Timmers zijn enkele inwoners 

die hun zangkunst laten horen. De 
unieke combinatie van zang en 
muzikale ondersteuning van het 
fanfareorkest zorgt voor een ge-
varieerd programma. Een keur aan 
muziekstijlen komt aan bod. “Er is 

na de zomervakantie hard gewerkt 
om dit evenement vorm te geven”, 
aldus Jos van Dijk, coördinator van 
het muziekspektakel.

Veertig jaar fanfare
In 1971 werd in Vorstenbosch 
drumband De Notenkrakers op-
gericht. In 1975 werd daar een 
fanfareorkest aan toegevoegd. In 
1980 volgde nog een blaaskapel 
en in 1997 een leerlingenorkest. 
De drumband is intussen een slag-
werkgroep. De muziekvereniging 
telt op dit moment ongeveer 60 le-

den. Het fanfareorkest staat sinds 
oktober 2014 onder muzikale lei-
ding van Marc Thijssen. Hij kon 
meteen aan het werk om met het 
orkest dit muziekspektakel voor 
te bereiden. Het orkest beperkt 
zich al lang niet meer tot marsen 
en serenades op straat. Het mu-
ziekspektakel laat dit duidelijk zien 
en horen. 

toegangskaarten
Het programma wordt op drie 
avonden gebracht. De accommo-
datie van het gilde is de grootst be-
schikbare ruimte in het dorp, maar 
heeft tegelijkertijd ook beperkte 
ruimte. Bezoekers kunnen daar-
om kiezen om het programma op 
donderdag, vrijdag of zaterdag te 

volgen. Kaarten à € 15,- zijn ver-
krijgbaar bij de Dagwinkel aan de 
Kerkstraat of bij Jan van Grunsven, 
06 - 57759802 en Piet Timmers, 
06 - 15557969. Een consumptie is 
bij de prijs inbegrepen. 

Op donderdag zijn er zitplaat-
sen, op vrijdag en zaterdag alleen 
staanplaatsen. Die twee avonden 
is er na het programma nog een 
afterparty met feestband Beat The 
Stones. 
Zie voor meer informatie: 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl. 

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Braderievoedsel

Vet moet ik hebben. Veel, ongezond vet. Vanaf dat ik vanochtend met 
een houten hoofd, natuurlijk veel te vroeg wakker ben geworden, is 
dat het enige wat ik wil. Een broodje hamburger met veel saus, een 
zak loempia’s, beenham en kip cajun, ik zou het voor het middageten 
allemaal zo naar binnen kunnen werken. 

Gelukkig heb ik deze onweerstaanbare zucht naar veel, vet en 
ongezond eten maar één weekend in het jaar, tijdens de jaarlijkse 
dorpsbraderie. Misschien omdat het tijdens de braderie in het dorp 
recht voor mijn neus wordt opgediend, anders zou ik het niet kunnen 
verklaren. De rest van het jaar heb ik na één, misschien twee loempia’s 
al meer dan genoeg gehad, maar in dit weekend vreet ik de hele kraam 
van die vriendelijke Vietnamees leeg. 

Je zou zeggen dat mijn vreetzucht vaker voorkomt na een nachtje 
stevig doorhalen, maar niets is minder waar. Meestal kan ik dan de 
volgende dag niet eens aan eten, laat staan een vette hap, denken. Of 
wil ik een gezonde maaltijd die voor mijn gevoel de schade van de 
nacht ervoor teniet doet. Salade als compensatie voor al die bruine 
boterhammen die ik de avond van tevoren soldaat heb gemaakt, klinkt 
volkomen logisch in een normaal weekend voor me. 

Nu sta ik als een verslaafde voor de kraam van één van mijn beste 
vrienden. Ik zie hem maar één keer per jaar, maar ik heb het gevoel 
dat hij me door en door kent. Zonder iets aan me te vragen, schotelt 
hij me het lekkerste voedsel voor waar ik elk jaar een moord voor zou 
doen. Braderievoedsel in optima forma. 

De vette saus druipt uit het broodje over mijn kin en ik weiger het af te 
vegen. Ik glimlach vol tevredenheid en neem afscheid van mijn beste 
vriend voor vandaag. Tot volgend jaar!

ColumnD’n BliekerGroots muziekspektakel in 
Vorstenbosch

VOrSTENBOScH - fanfare de notenkrakers houdt, samen met gilde sint antonius abt, op 11, 12 en 13 juni 
een groots muziekspektakel. 

Tot en met zaterdag 16 mei hebben wij een heerlijke 

ASPERGE-AANBIEDING 
in onze winkel aan de Boterweg.

1 kg geschilde asperges + 1 kg gebroken geschilde 
asperges 

Eet smakelijk!
Zie ook www.geschildeasperge.nl

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

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

1 kg geschilde asperges + 1 kg gebroken geschilde 

Eet smakelijk!

samen voor € 10,-

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

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

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

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

Het orkest Beperkt zicH al lang niet meer tot 
marsen en serenaDes op straat. Het muziek-
spektakel laat Dit DuiDelijk zien en Horen

De vette saus Druipt uit Het BrooDje 
over mijn kin en ik weiger Het af te 
vegen. ik glimlacH vol tevreDenHeiD ...
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Health, Beauty, care

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

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

Scheiden doe je samen
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www.scheidingshuys.nl
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Email: info@liekebouwensdietiste.nl
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Plein 1969 1b - 5473 CA Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-294017 - www.sterrin.nl

www.sterrin.nl

Sterrin is uitgebreid met de 
Mammacare service

Buiten het specialisme in lingerie, 
nacht en badmode voor dames heren en 
kinderen kan Sterrin u nu ook, behalve 
de al bestaande thuis-service, 
de Mammacare-zorg bieden.

‘t Dorp 29, Heesch T  0412-475959 
 Carmelietenstraat 8, Oss T 0412-480302

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies

• Alle dagen audicien aanwezig

• Altijd gratis uitgebreide hoortest

• Onafhankelijk

Nu ook in Oss

World Wide 
Magnetic day
op sommige producten

tot 20% korting

Nagelsalon
Groothandel    
Academy

Zondag 7 juni 
geopend vanaf 11.00 tot 16.00 uur

Bezoek ook onze groothandel voor al uw nagelsalonproducten: 
Saffierborch 4 - 5241 LN - Rosmalen - 073-2210121

Op dit moment bekijkt de minis-
ter van VWS of bepaalde medisch 
noodzakelijke plastisch chirurgische 
ingrepen weer in de basisverzeke-
ring komen. Plastische chirurgie 
is in 2005 uit de zorgverzekering 
gehaald, omdat er teveel misbruik 
van de vergoedingen zou worden 
gemaakt. Naar nu blijkt is er een 
grote groep mensen die van deze 
maatregel nadeel ondervindt. 
De plastisch chirurgen vertellen over 
de mogelijkheden die er zijn voor 
ingrepen die - al dan niet vergoed 
door de zorgverzekeraar - plaats 

kunnen vinden in de Berne Kliniek, 
de privékliniek binnen de vertrouw-
de muren van het ziekenhuis.

aanmelden
De avond vindt plaats op dinsdag 
26 mei in Bernhoven, Uden, van 
19.30 tot 21.00 uur. De toegang 
is gratis. Vooraf aanmelden is ver-
plicht. Bel naar PatiëntService van 
het ziekenhuis, telefoon 0413 - 40 
29 00. Of stuur een e-mail: 
psb@bernhoven.nl onder vermel-
ding van naam, aantal personen en 
telefoonnummer.

Dinsdag@Bernhoven: 
bovenooglidcorrectie en 
borstvergroting HEESWIJK-DINTHEr - op 26 mei 

om 10.30 uur openen bewoners 
van cunera/De bongerd en kinde-
ren van bso klein Drakenstein het 
dierenpad in de tuin van cunera/
De bongerd. 

Noud Sommers en Wil van den 
Boom, medewerkers onderhoud 
gebouwen en terrein: “In de zo-
mer van 2014 werd het idee ge-
boren om een educatieve die-
renbeelden route aan te leggen 
in de parkachtige omgeving van 
cunera/De Bongerd. De aanlei-
ding was een gesprek met een 
vaste bezoeker, een begeleid-
ster van kinderdagverblijf Klein 
Drakenstein, die al jaren met de 
kinderen de tuin bezoekt en samen 
met hen geniet van de vlindertuin, 
kruiden- en bloementuin, volière 
en de krielkippen. Zij stelde voor 
om een kabouterpad te realiseren. 
Wij werden meteen enthousiast, 
maar dachten dat inheemse dieren 
nog leuker zou zijn. Het zijn beel-
den geworden, natuurgetrouw en 
op ware grootte, voornamelijk ge-
maakt van polystone en zo opge-
steld dat bezoekers, jong en oud, 
op zoek moeten naar de dieren.”
De tien dieren komen van nature 

ook voor in de omgeving van 
cunera/De Bongerd en zijn opge-
steld langs het wandelpad bij cu-
nera aan de zijde van de Zijlstraat.
Bij de receptie is een plattegrond 
op te halen met daarbij een aan-
tal wetenswaardigheden over de 
dieren.
 
“Het dierenpad is niet alleen leuk 
voor onze jonge bezoekers, maar 
ook voor onze bewoners en familie 
is het met volle teugen genieten”, 
aldus Noud.
Iedereen is van harte welkom op 
het dierenpad en vrij om bij de re-
ceptie de informatie op te vragen.

Opening dierenpad 
Cunera/De Bongerd

UDEN - Plastisch chirurgen bas rysavy en bram keulers zijn op dinsdag 
26 mei de Dokter op Dinsdag @bernhoven. Zij gaan in op diagnose en 
behandeling van bovenooglidcorrectie en op borstvergroting.

In het Dintherse Onderonsje in cc 
Servaes is op donderdag 28 mei 
van 10.00 tot 11.00 uur Dorian 
van Zutven van Thuiszorg Pantein 
te gast. Zij legt de bezoekers uit 
wat de thuiszorgorganisaties voor 
mensen kunnen betekenen op het 
gebied van huishoudelijke hulp, 

persoonlijke verzorging, begelei-
ding en verpleging. Voor de be-
zoekers is er volop gelegenheid om 
vragen te stellen en duidelijkheid 
te krijgen over de gevolgen van de 
bezuinigingen in de zorg. De toe-
gang is zoals altijd gratis, de con-
sumpties voor eigen rekening.

Onderonsje Dinther over 
thuiszorgorganisaties 
HEESWIJK-DINTHEr - Door de blijkbaar steeds stijgende kosten van 
de zorg moeten ouderen langer thuis blijven wonen, zelfs als ze min-
der mobiel worden en beperkingen krijgen. familie, buren en vrienden 
moeten meer en meer het vangnet gaan vormen, waarop ouderen kun-
nen terugvallen. als dat ontoereikend is, kan een indicatie aangevraagd 
worden voor zorg aan huis. Verschillende organisaties bieden verzor-
ging en verpleging aan huis, zelfs in de laatste levensfase. 
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Trots loopt Jo Verkuijlen de ‘Polen-
kantine’ binnen van het zestig bij 
dertig meter grote arbeidsmigran-
tenhotel aan de Boterweg in Din-
ther. 
Op de eerste etage zijn 44 slaapka-
mers, iedere kamer is 30m² groot 
en biedt plaats aan vier arbeidsmi-
granten. Uit de speakers in de kan-
tine klinkt Poolse muziek. “Ja ja, de 
Poolse radio!”.
En Poolse tv is er ook!”

Achterin de kantine is een lan-
ge balie, de plek waar Eeterij 
Smulders uit Mariaheide dagelijks 
de catering verzorgt en bakker 
Doomernik iedere dag het brood. 
“De Polen houden van goed ge-
braden vlees. Het liefst varkens-
vlees of kip, vertelt Verkuijlen over 
zijn werknemers uit Przemysl en 
omstreken, vlakbij de grens met de 
Oekraïne. Donderdag is het friet-
dag, bij de Polen meer bekend als 

‘frietke’. “Vinden ze ook lekker, 
vooral met een hamburger erbij!”

Verkuijlen opent de deur van 
het washok. Links boven de ta-
fel, waarop kleren liggen, staat 
‘do prania’ (niet gewassen) en 
rechts staat ‘wyprane’ (gewas-
sen). De Polen brengen hun kleren 
‘s ochtends naar het washok, en 
‘s avonds halen zij hun kleding 
weer fris op. Twee Poolse vrouwen 

zorgen hiervoor, net zoals voor het 
schoonhouden van de rest van het 
gebouw.
Voordat het arbeidsmigrantenho-
tel er stond, woonden de Polen op 

de minicamping of in oude huizen 
en boerderijen tussen Dinther en 
Veghel. 
“Dat was allemaal slecht geïso-
leerd en er was altijd wel iets. In het 

nieuwe pand is overal vloerverwar-
ming, water en er wordt gezorgd 
voor ontbijt en avondeten. En er is 
internet. De Polen hebben niets te 
klagen.” Verkuijlen heeft een con-
tactpersoon voor het ziekenhuis en 
de tandarts, voor de kapper hoe-
ven de Polen niet weg. 

De Polen hebben weinig binding 
met het dorp, maar dat vindt Ver-
kuijlen ook logisch. Zijn werkne-
mers komen naar Nederland om 

geld te verdienen voor een mooi 
huis in Polen. Iedere cent die ze 
hier besteden aan entertainment 
of recreatie, is er één teveel. “De 
Polen willen hier hard werken. Ze 

komen hier voor de knaak en gaan 
daarna weer terug.” 

Op zaterdag 30 mei van 14.00 
tot 17.00 uur is iedereen welkom 

bij Verkuijlen Groente & Fruit om 
een kijkje te komen nemen in het 
arbeidsmigrantenhotel. Voor meer 
informatie kijk op 
www.geschildeasperge.nl.

Boterweg 2
Heeswijk-Dinther
0413-291211 

’n krokante bladerdeegbodem…     gevuld met banketbakkersroom die we zelf koken…  en de lekkerste vruchtjes.

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

U kunt ook bestellen in onze webshop!

  

tips van de bakkers

Pinksterbrood
Rijk gevuld met rozijnen,

vruchtjes, 100% amandelspijs

en stukjes amandel, 750 gram

8,75
geldig t/m 27-5-2015

bij aankoop van 2 broden2 vruchten-        vlaaitjesnaar keuze

2,50

het kan ookhet kan ook
van de bakker zijn

Met Pinksteren samen gezellig aan de koffi e of thee. 
En wij hebben daar natuurlijk iets lekkers bij.

Frisse vlaaitjes met gemengd fruit,
aardbeien, kersen of peer.

Aan u de keus. 

het kan ookhet kan ook
op ’n mooie Pinksterdagop ’n mooie Pinksterdag

het kan ookhet kan ook
op ’n mooie Pinksterdagop ’n mooie Pinksterdag

Jo Verkuijlen Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s Lianne Gabriëls 

Verkuijlen Groente & Fruit opent arbeidsmigrantenhotel

HEESWIJK-DINTHEr - op het groente- en fruitbedrijf van jo Verkuijlen werken zo’n 150 gastarbeiders uit 
Polen. Zonder hen kunnen nederlanders niet genieten van asperges en aardbeien. “ik neem mijn volle ver-
antwoordelijkheid voor de Polen”, zegt Verkuijlen, die een arbeidsmigrantenhotel voor hen opent. op 30 
mei is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen.

uit De speakers klinkt poolse muziek. 
“ja ja, De poolse raDio!”
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GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Wordt voor u het huishou-
den steeds lastiger? Wilt u af 
en toe wat extra schoonge-
maakt hebben?
De HHT toelage van de 
gemeente helpt met een 
tegemoetkoming in de 
kosten van € 15,00 per uur. 
U betaalt zelf maar € 7,50 per 
uur. 

Krijgt u geen huishoudelijke 
hulp meer vanuit de WMO,  
moet u veel zelf betalen of 
veel familie inzetten voor uw 
huishouden? 

Met de HHT subsidie is 
huishoudelijke hulp nu 
voor veel mensen bereik-
baar.  

• bent u 75 jaar of ouder?
• of is uw eigen bijdrage te  hoog?
• of gebruikt u  een voorziening vanuit WLZ of ziektekostenverzekering? 
• of bent u mantelzorger?

Dan komt u in aanmerking voor deze regeling!

HUISHOUDELIJKE HULP? VRAAG HHT AAN

HUISHOUDELIJKE HULP MET TOELAGE: € 7,50 UUR!

KBO Bernheze
Jokerconcours KBO 
Heesch
HEEScH - aangezien het in fe-
bruari gehouden rikconcours een 
groot succes was, organiseert 
kbo heesch op veler verzoek - in 
samenwerking met de horizon - 
een jokerconcours op maandag 8 
juni in De Pas in heesch. 

Hiervoor zijn alle Heeschenaren 
van 50 jaar en ouder uitgenodigd, 
wel of geen lid van KBO Heesch. 
Dus alle senioren die van jokeren 
houden zijn welkom. Aanmel-
den kan nog tot zondag 23 mei 
bij Anny Smits 0412 - 453124,  
rieky Vermeulen 0412 - 453124 of  
Martien van Iersel 0412 - 455068, 
of per e-mail: 
martien.van.iersel@home.nl.
Aanvang van het concours op 
maandag 8 juni is 13.30 uur, ein-
de 16.30 uur, waarna meteen de 
prijsuitreiking plaatsvindt. Wie zich 
ingeschreven heeft, krijgt geen be-
richt meer. De organisatie gaat er-
van uit dat men dan op 8 juni om 
uiterlijk 13.15 uur in de Missezaal 
in De Pas aanwezig is. Bij binnen-
komst staat (gratis) koffie of thee 
klaar. 

Geslaagde viering 
in de St. Jan 
HEEScH - De st. jan zat afgelo-
pen zondag vol met mensen uit 
heesch en nistelrode. 

Om 10.45 uur kwam de grootste 
bus van Fassbender voorrijden om 

het gezelschap op te halen. Onder-
tussen waren velen al onderweg: te 
voet, met de fiets of per auto. Door 
de Vestingloop was het erg druk en 
kon de bus niet naar de Parade en 
moest het gezelschap al uitstappen 
bij de Hekellaan. Veel dorpsgenoten 
hadden in de volle kathedraal al een 
plaats gevonden. De stemmen van 
het 95 leden tellende gelegenheids-
koor, gevormd door de samenwer-
king met Nistelrode, galmden door 
de gewelven. Ook de samenzang 
van veel Marialiederen - met Kees 
de Leeuw als ‘kerkdirigent’ - kwam 
door het enthousiasme van de aan-
wezigen en ondersteuning van het 
koor goed uit de verf. 

Pastor Van Dijk memoreerde diver-
se keren de jubilerende KBO’s. In 
zijn preek sprak hij over de brood-
nodige eenheid dichtbij in het ge-
zin, maar ook wereldwijd. Soms 
is onenigheid haast onoplosbaar, 
maar – kort samengevat – de aan-
houder wint. De viering duurde 
tot 13.00 uur. Daarna was het tijd 
voor koffie met een Bossche bol. 
Voor menig KBO-lid heeft deze 
geslaagde viering in het kader van 
het 60-jarig bestaan een bijzonder 
accent. Veel kaarsjes werden bij de 
Zoete Moeder ontstoken. 

KlusBekend voor mensen in HDL

De Stichting KlusBekend kent de 
problematiek van veel gepensio-
neerden. De klussers die zich heb-
ben aangemeld bij KlusBekend zijn 
ook gepensioneerd, maar uitste-
kende vakmensen. Zij willen graag 
een centje bijverdienen en hun 
vakmanschap blijven benutten. Ze 
willen zelf hun tijd indelen, contact 
hebben met mensen, hen helpen 
met hun jarenlange ervaring en 
gewaardeerd worden. 

geen valse concurrentie
KlusBekend wil geen valse concur-
rentie zijn voor ZZP’ers of kleine 
bedrijven. Daarom gaat de organi-
satie bij de aangemelde klus kijken, 
om in te schatten of het gaat om 
mensen die wel of niet de midde-
len hebben een ZZP’er of bedrijf in 
te huren. 

KlusBekend legt contact en facili-
teert, na ogenschouw, het contact 
tussen de klusaanvrager uit HDL 
en een klusser in HDL. Zo blijven 
de lijnen kort en persoonlijk. 

Werkwijze
Een klus aanmelden kan via de 
website www.klusbekend.nl. Via 
diezelfde website zijn klustickets te 
bestellen die € 15,- per stuk kos-
ten en online betaald worden. Dit 

is het all-in uurtarief van een klus-
ser. De organisatie komt kijken wat 
de klus inhoudt en of u recht hebt 
op de diensten van KlusBekend. 
Na acceptatie brengt KlusBekend 
een aangesloten klusser met u in 
contact voor het uitvoeren van de 
klus. Na uitvoering overhandigt u 
het benodigde aantal klustickets 
en is voor u de klus geklaard!
De klusser ontvangt voor de uit-
voering van de klus € 10,- per 
uur. De overige € 5,- zijn voor de 
screening, de administratie en het 
faciliteren. 

organisatie
Voorzitter van de Stichting KlusBe-
kend is Peer van Vreede, penning-
meester is Ad van Vreede en secre-
taris Joanne Kalfsterman. Zij zien 
er gezamenlijk op toe dat de regels 
nageleefd worden en dat misbruik 
van vertrouwen wordt voorko-
men. Zij ontvangen de aanvragen 
voor klussen. En ook klussers die 
op deze manier willen werken en 
in HDL wonen, kunnen zich bij hen 
aanmelden. 

Kijk gerust voor meer informatie 
nog eens op www.klusbekend.nl of 
mail naar klussen@klusbekend.nl 
of bel met Peer van Vreede: 
06 – 51 64 96 62.

Peer van Vreede is zelf ook ervaren klusser Tekst: Martha Daams

HEESWIJK-DINTHEr – sommige klusjes in of om het huis vragen om 
een vakman. Maar stel dat daarvoor de benodigde middelen ontbreken, 
immers de aoW en het pensioen zijn niet gestegen, maar de kosten 
voor levensonderhoud wel. Wat dan?

‘gepensioneerDe 
maar uitstekenDe 
vakmensen’

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

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

Winnaars:

Zij winnen allen 2 

vrijkaartjes voor de film op 

maandag 25 mei.

Margriet tibosch

karina korse

carola Van Den berg

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

Van Mook

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 22 t/m 28 mei 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

Spaans 
meergranen
Lekker bij 
borrel, 
soep en Bbq 1,50

Zachte 
witte 

melkbollen
8 + 4 gratis

Groente en fruit da’s de klok rond genieten

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

info@ceelengroentefruit.nl

Groot assortiment rauwkost salades

Verse frites 1 kilo € 1,50
Gemengde sla 250 gram € 1,25
Nectarines   5+2 gratis

Pinkstertaart 
met verse aardbeien

 
6-8 personen

9,95

Maandag 25 en dinsdag 26 mei gesloten

Pinksterfeesten begint bij Van Mook, de echte bakker

Turkse
pizza 

Een heerlijke broodpizza 
met tomaat, rode ui en kaas

30 jaar slagerij
30 dagen aanbiedingen in verband met

beëindigen bedrijf over 30 dagen.
 

Na 30 jaar met voldoening te hebben gewerkt, 

willen we dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Dankbaar kijken we terug op deze tijd waarin we, 

mede dank zij u onze zaak en ons gezin 

hebben kunnen opbouwen.

21 mei 1985 21 mei 2015

Uw kwaliteitsslager

Dit willen we feestelijk afsluiten met iedere dag een andere aanbieding.

2,95

Kerkweg 7            5384 NL Heesch            0412-454402

• kapsalon
• schoonheidsbehandeling
• pedicure
• manicure
• laserontharing

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

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Samen is gezelliger dan alleen
Pilot dagbestedingsformule in Loosbroek

“En er is géén indicatie voor no-
dig. Mensen, jong of oud, met een 
kleine beperking en/of mensen 
die zich eenzaam voelen en graag 
wat meer onder de mensen willen 
zijn, zijn bij ons in Loosbroek elke 
woensdagmiddag van harte wel-
kom in De Wis.”

Dagbesteding zonder indicatie, 
nu óók in Loosbroek, op initiatief 
van de Kerncommissie. “Het is 
een Wmo-activiteit die al in ver-
schillende kernen is opgestart en 
nu als pilot start in onze kern. In 
het voorjaar van 2014 is er door 
drie HAS-studenten onderzoek 
gedaan naar zorg en veiligheid in  

Loosbroek. Hier kwam onder meer 
uit dat verschillende mensen zich 
eenzaam voelden. Hierna hebben 
we als Kerncommissie een zorg-

werkgroep in het leven geroepen. 
Die is gaan onderzoeken of er be-
hoefte zou zijn aan een dagbeste-
dingmiddag, met ondersteuning 
van professionals van Laverhof. 
We hebben contact gezocht met 
de Zonnebloem HDLV en zij zou-

den via hun bezoekdienst in Loos-
broek eens polsen of er behoefte 
naar is. Uit dit onderzoek bleek dat 
hier ongeveer tien mensen belang-
stelling voor hadden. Hierna heb-
ben we gesprekken gevoerd met 
de gemeente, met Laverhof als 
faciliterende professionele hulpin-
stelling en met Vivaan, die het vrij-
willigerswerk ondersteuning biedt, 
over hoe we alles het best aan 
konden pakken. En nu gaan we 27 
mei van start: elke woensdagmid-
dag van 13.30 tot 16.30 uur in De 
Wis. Hier is bewust voor gekozen, 
want dan is er ook geregeld een 
kinderactiviteit. En misschien ont-
staat er wel iets moois tussen jong 
en oud.”

open invulling
“De dagbesteding heeft een open 
karakter. We willen stimuleren dat 
deelnemers het er met elkaar over 
gaan hebben wat ze leuk vinden 
om te gaan doen. Dat kan dus van 
alles zijn: op creatief gebied, op ge-
bied van beweging, zoals wande-
len. Het kan samen muziek maken 
zijn of met elkaar zingen. Gewoon 
daar waar behoefte aan is. Het is 
de bedoeling dat de deelnemers 
weer betrokken raken bij het soci-
ale leven in de kern én bij elkaar, 
want er ontstaan meestal mooie 
contacten uit. Voor de mantelzor-
gers is het ook fijn dat ze een mid-
dag ‘vrij’ zijn. Ik vind het geweldig 
dat we voor deze activiteit weer 
kunnen rekenen op vrijwilligers uit 
de eigen kern. Geïnteresseerden 

kunnen vrijblijvend woensdagmid-
dag 27 mei of een keertje daarna, 
binnenlopen om de sfeer te proe-
ven. De eigen bijdrage is per keer 
€ 2,-. We hopen dat mensen die 
komen, zich er thuis voelen”, be-
sluit Joop. 

Joop Neijs bij de ‘altijd open’ deur van De Wis Tekst en foto: Hieke Stek 

LOOSBrOEK - een middag in de week het met elkaar hebben over wat er in loosbroek, bernheze, nederland 
of in de wereld gebeurd is. samen eens oude fotoboeken doorbladeren en zo ‘hoe het vroeger was’ weer 
eens met elkaar bespreken. als het mooi weer is, samen door de prachtige parochietuin wandelen. eigenlijk 
gewoon doen waar je zin in hebt, maar wel samen! “Dat is de insteek van deze pilot dagbestedingsformule 
in loosbroek,” legt joop neijs, voorzitter van kerncommissie loosbroek uit. 

‘Het is De BeDoeling Dat Bewoners weer 
Betrokken raken Bij Het sociale leven in 
De kern en Bij elkaar’
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

Maatje gezocht 
voor moestuinproject 
bij Vivaan
Ik ben een jonge vrouw uit Heesch die bij Vivaan (De 
La Sallestraat 3 in Heesch) een kleine moestuin wil be-
ginnen. Ik heb heel veel ideeën maar ik weet nog niet 
zo goed hoe ik deze ideeën om kan zetten in concrete 
plannen en welke stappen als eerste gezet moeten 
worden. Het is in ieder geval de bedoeling om zoveel 
mogelijk gebruik te gaan maken van gerecyclede ma-
terialen en om low budget te werken. Omdat het een 

heel nieuw project is, staat er ook nog weinig vast en is 
iedere inbreng welkom. 

Wie zoek ik?
Iemand die het leuk vindt om in een moestuin te wer-
ken, iemand met groene vingers. Je vindt het leuk om 
een plan te maken en te kijken of het ook realiseer-
baar is. Bovendien vind je het een uitdaging om op 
een duurzame manier te werken. Daarnaast vind je het 
leuk om met andere mensen samen te werken en sa-
men verantwoordelijk te zijn voor het project. Je kunt 
zelf je tijd indelen en op de achtergrond biedt de soci-
aal werker ondersteuning als het nodig is.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Als je meer informatie wilt dan kun je contact opne-
men met Ank Meertens, sociaal werker Vivaan, 0412-
474851 of 0614342803 (di, wo, do) of via 
ank.meertens@vivaan.nl. 

Wij verkopen geen botox, maar resultaat

Medi Spa Annelies onderscheidt 
zich door een plan op maat aan 
te bieden, een plan op de persoon 
afgestemd naar een haalbaar doel. 
Om de huid te verbeteren en/of te 

verjongen in een bepaald tijdspad. 
Hierbij staat de persoon centraal 
en niet het middel of het te verko-
pen product. Zo kan het gebeuren 
dat de cliënt(e) die komt voor een 

prikje botox, met een heel ander 
advies de deur uitgaat. Klanttevre-
denheid en kwaliteit zijn twee heel 
belangrijke peilers voor Jozijna en 
Annelies. Met de service gaan ze 

oneindig ver, mits de cliënte bereid 
is mee te werken. 

innovatie
Door het toetsen van de behoeften 
van de consument en het volgen 
van de trends wereldwijd op het 
gebied van anti-aging, kunnen ze 

inspelen op de markt en technie-
ken in huis halen die het verschil 
maken. Deze worden vooraf goed 
onderzocht en moeten wel weten-
schappelijk bewezen zijn. 

De zojuist geïntroduceerde laser 
staat dan ook al voor maanden 
ingeboekt, zelfs al voor ze hem in 
huis hadden.  

natuurlijke uitstraling
“In een wereld waarin steeds meer 
maakbaar is, kiezen we voor een na-
tuurlijke uitstraling. Geen overdre-
ven looks; een ontspannen frons, 
hairstrokes permanente make-up 
voor de wenkbrauwen. Een facelift 
met laser zonder pijn of schilfers, 

met als kers op de taart een filler 
in de neus lippenplooi, als dat na-
tuurlijk in het behandelplan past. 
De huidconditie verbeteren maakt 
jeugdig, bovendien zijn er minder 
fillers nodig. Deze totaalaanpak van 
binnen en buiten, levert de mooi-
ste resultaten, balans en de meest 
blije gezichten op. U bent van harte 
welkom voor een vrijblijvend con-
sult bij”, besluit Annelies.

VORSTenBOSCH – alweer een jaar geleden besloten cosmetisch arts jozijna en kliniek Medi spa annelies 
een samenwerkingsverband aan te gaan. Dat dit een schot in de roos was, blijkt wel uit het feit dat het ra-
zend druk is. Zo druk, dat ze op zoek zijn naar manieren om de wachttijden te verkorten. jozijna, annelies 
en het team zijn het er dan ook roerend over eens; de vernieuwde aanpak past bij deze tijd en vervult een 
behoefte van de consument, namelijk resultaat.

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

from A to Beautiful

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

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

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

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

Annelies en Jozijna

meDi spa onDerscHeiDt zicH Door 
een plan op maat aan te BieDen

hondstraat 10 - 5476 kt - Vorstenbosch - 0413-34 36 74
info@annelies-aarts.nl - www.annelies-aarts.nl.
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Ontdek de keuken met Bernhezer walnootolie

Op bezoek bij zijn moeder zag Toon 
haar bezig met het oprapen van de 
walnoten. Omdat ze al op leeftijd 
is, nam hij het van haar over, al de-
den de noten hem niet veel. Dat 
eenmaal gedaan, vroeg Toon zich 
af wat hij met de noten aan moest. 

Weggooien was zonde. “Ik heb ze 
toen maar te drogen gelegd en be-
waard”, vertelt hij. Een passie voor 
noten ontstond nog niet, maar dat 
veranderde toen hij in het Bra-
bants Dagblad een artikel las over 
cecile van Agtmaal die walnoot-
olie maakt op ambachtelijke wijze.

“Ik heb haar gebeld en haar de 
noten gegeven. Ze had kennisge-
maakt met walnootolie van noten 
uit Frankrijk, maar nu wilde ze star-
ten met olie, gemaakt met noten 
uit Nederland. Daarom kwam ze in 
de krant”, zegt Toon, die besloot 
om cecile te gaan helpen. Toon 
haalt walnoten op in Bernheze, 
waar cecile vervolgens Bernhezer 
walnootolie van maakt. 

“Ik haal walnoten op bij zo’n 
25 adressen in alle kernen van 
Bernheze. Ik verzamel de noten, 
droog en sorteer ze”, zegt Toon. 
“cecile haalt de noten vervolgens 
op en doet de rest.”

SMAAKMAKEr
De Bernhezer walnootolie is erg 
geschikt als smaakmaker, bijvoor-
beeld bij de asperges of als dres-
sing voor salade. “Het is een eer-
ste kwaliteit olie, een natuurlijk 
product en rijk aan omega 3 en 
goede vetten”, legt Toon uit. De 

walnootolie geeft volgens Toon 
een prima gelegenheid om de 
keuken te ontdekken en ermee te 
experimenteren, want tot nu toe 
is walnootolie in Nederland nog 

redelijk onbekend. “En is de olie 
eenmaal gebruikt, dan gaat de fles 
snel leeg!”, besluit Toon. 

De walnootolie is te koop voor 
€12,50 per flesje à 200 ml. Voor 
verkoopinformatie of het aanbie-
den van walnoten, neem contact 
op met Toon Konings via 
toonkunnings@gmail.com.

diverse showroomaanbiedingen NIEUW! mlokaal -meubelen

52
19

50
21

B r u g s t r a a t  1 8  a  V i n ke l
Te l . ( 0 7 3 )  5 3 2 4 2 8 0

F a x  ( 0 7 3 )  5 3 2 5 4 8 7
w w w. v a nv l i j m e n ke u ke n s . n l

w w w. e c o l o g i s c h e ke u ke n s . n l
wo . d o . 0 9 . 3 0  t o t  1 8 . 0 0  u u r

v r. 0 9 . 3 0  t o t  2 0 . 0 0  u u r
z a . 1 0 . 0 0  t o t  1 6 . 0 0  u u r

Brugstraat 18 a Vinkel
Tel. (073) 5324280
Fax (073) 5325487

wo. do. 09.30 tot 18.00 uur
vr. 09.30 tot 20.00 uur
za. 10.00 tot 16.00 uur

www.vanvlijmenkeukens.nl www.ecologischekeukens.nl Nieuw op het gebied van afzuiging

Kleur logo: pms 477  818 Chocolate Brown

de BerNHeZer 
WALNOOTOLIE IS RĲ K 
aaN Goede sToFFeN

PriJSVrAAG
Kans maken op een flesje Bernhezer walnootolie? 
Beantwoord dan de volgende vraag: Wat is de Latijnse 
naam van een walnootboom? Mail het antwoord voor 
24 mei naar info@demooibernhezekrant.nl. 
De winnaar ontvangt automatisch bericht. 

‘Is de olie eenmaal gebruikt, 
dan gaat de fl es snel leeg’

HEESWIJK/DINTHEr - jarenlang gunde toon konings de walnootboom 
op het erf van zijn ouderlijk huis op de hommelse hoeve in Dinther 
geen blik waardig. tot twee jaar terug. inmiddels verzamelt toon wal-
noten om er bernhezer walnootolie van te maken. 

Toon is nu overtuigd gebruiken van walnootolie Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Michel Roefs
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Tussen de Maas en de regio 
Noord-Oost Brabant bestaat een 
haat-liefde verhouding. De haat 
komt voort uit het feit, dat de 
Maas vanouds een regenrivier is, 
dus grillig en onvoorspelbaar. Tal-
loze malen braken de dijken door 
en betaalde de bevolking een 
zware tol. Maar evengoed kon de 
rivier ‘s zomers droogvallen. Niet-
temin heeft de Maas de regio ook 
welvaart gebracht.
In de lezing komen niet alleen de 
bedijking en de rol van de water-
schappen aan de orde, maar ook 
de overstromingen en de overla-
ten in Brabant. De Beerse Over-
laat is de laatste en beruchtste 
overlaat. Bij overstromingen be-
reikte het water zelfs het noorden 
van ‘s -Hertogenbosch. In 1942 is 

deze overlaat gesloten.
Er wordt stilgestaan bij de nor-
malisatie en kanalisatie in de 
jaren ‘20 en ‘30 van de vorige 
eeuw, het watersysteem rondom 
‘s-Hertogenbosch en bij de hui-
dige plannen ‘ruimte voor de 
rivier’. Het verhaal wordt verteld 
aan de hand van talrijke foto’s en 
kaarten. 
Henk Buijks was historicus bij het 
BHIc en heeft veel onderzoek ge-
daan in deze streek. Hij zal ook 
ingaan op de geschiedenis van 
Megen, als inleiding op de ko-
mende excursie.
De lezing is in de heemkamer van 
De Wojstap, raadhuisplein 21a 
in Dinther van 20.00 tot 22.00 
uur. Voor leden is de lezing gratis, 
niet-leden betalen € 2,-.

Lezing over de Maas bij 
Heemkundekring De Wojstap

HEESWIJK-DINTHEr - henk buijks verzorgt op dinsdag 26 mei bij 
heemkundekring De Wojstap in heeswijk-Dinther een lezing met als 
thema ‘De Maas - vriend en vijand’.

Bekende acteurs in De Kersouwe
Porgy Franssen over het geheugen, Huub Stapel opnieuw over De Liefde

HEESWIJK-DINTHEr - Porgy 
franssen over het geheugen en 
huub stapel opnieuw over De 
liefde zijn binnenkort te zien in 
De kersouwe in heeswijk. 

Porgy Franssen is een acteur en re-
gisseur. De Eindhovenaar studeer-
de in ‘79 af aan de Toneelschool in 
Maastricht. In 1991 ontving hij een 
Gouden Kalf Beste acteur voor zijn 
rol in ‘Bij nader inzien’. Acht jaar la-
ter kreeg hij de Mary Dresselhuys-
prijs voor zijn gehele oeuvre. 
Franssen verrast met een verhaal 
over ‘dr. B.’, een Weense intel-
lectueel die door de Gestapo is 
gearresteerd en in een isoleercel 
opgesloten. Daar vindt hij een 
schaakboek. Bord en stukken heeft 
hij niet, maar hij speelt de partijen 
uit dat boek blind na, en als hij ze 
allemaal uit zijn hoofd kent speelt 
hij verder tegen zichzelf. Dat be-
zorgt B. een bezetenheid die hem 
tot aan de rand van de waanzin 
brengt. Binnen deze ‘theatrale le-
zing’ maakt Franssen gebruik van 
teksten van Schweig’s Schachno-
velle. 
Over Dr. B. die onder de Nazi’s 
in intense isolatie blijft tot hij zal 
‘breken’. Om niet gek te worden 
memoriseert hij talloze meester-
partijen schaak. ruim twintig jaar 
later blijkt hij de wereldkampioen 
te kunnen verslaan. Maar dan slaat 
de waanzin weer toe. Het geheu-
gen geeft blijk van zijn duivelse 

kanten. Een prachtige metafoor 
over leven en overleven.
Vrijdag 29 mei, aanvang 21.00 uur, 
entree € 15,- (excl. servicekosten). 

De liefde
Huub Stapel is terug in De Ker-
souwe met nieuwe relatie- en lief-
destips. Over de liefde valt immers 
oneindig veel te zeggen. Tijd voor 
M/V² (spreek uit MV in het kwa-
draat) een geheel nieuwe oneman-
show van Huub Stapel over relaties 
en liefde. Een avondvullende voor-
stelling vol praktische tips, herken-
bare verhalen, mooie gedichten 
en melancholische liedjes. Stapel 
verhaalt over de onhandigheden 
en ongemakken tussen mannen en 
vrouwen, over de valkuilen, waar 
je tot je eigen verbazing elke keer 
weer invalt en ook hoe je het mis-

schien een stukje beter kan doen. 
Dat je meer van elkaar begrijpt en 
misschien wat meer accepteert en 
dat de liefde zo meer kans krijgt. 
En dat is uiteindelijk, waar het om 
gaat: De Liefde. Een kleine leer-
school, een avond vol herkenning 
en - wie weet - een begin van ver-
betering. Maar bovenal een voor-
stelling vol hilarische momenten, 
even geestig als ontroerend. 
En de prijs voor dat kaartje heeft u 
er zo weer uit: ‘Een avondje naar 
Huub Stapel is een stuk goedkoper 
dan in relatietherapie gaan.’ 
Zaterdag 20 juni, aanvang 21.00 
uur, entree € 25,- (excl. service-
kosten). 

Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl, bij VVV Hees-
wijk en Uitpunt Veghel.

Een feestelijke dag op 
adellijke stand

Het kasteel presenteert op tweede 
pinksterdag, 25 mei, een program-
ma rondom de lieve barones. Als 
beschermster van cultuur in het 
dorp wordt zij geëerd door het 
gilde, zowel vendelzwaaiers als 
bazuinblazers. Een expositie in de 
ridderzaal verhaalt van anekdotes 
die Heeswijkenaren zich nog herin-
neren. Interviews en foto’s schep-
pen een beeld van een vergane 
wereld. Musici en zangers voeren 
muziek uit naar de smaak van de 
barones. En haar favoriete versna-
pering - cake met worteltjessap 
- kan uiteraard worden geproefd. 
In het kasteel komen de bezoekers 
weer in adellijke sferen, zoals in de 
grandioze salon met de familiepor-

tretten. Het koninklijk huis komt 
ook in beeld, want de barones was 
lange tijd hofdame van Koningin 
Juliana.
Het belooft een ‘feestelijke dag op 
adellijke stand’ te worden. 
Openingstijden 12.00 - 17.00 uur.
Entree € 7,50 en kinderen € 4,-.

HEESWIJK-DINTHEr - op de nationale Dag van het kasteel staat 
kasteel heeswijk in het teken van de laatste barones. een lieve barones, 
want velen in heeswijk-Dinther en omgeving herinneren zich haar nog 
als een deftige en beminnelijke dame. De hoogwelgeboren vrouwe al-
bertine van den bogaerde van terbrugge - barones van heeckeren van 
kell, zoals zij officieel genoemd werd, leeft voort op deze Dag van het 
kasteel.

Zie            onder kops-shoesZie            

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

Dio The Readshop Sparkling
Parkstraat 8 - Nistelrode

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

SUPER

AANBIEDING  SUPER

AANBIEDING  SUPER

AANBIEDING  SUPER

AANBIEDING  SUPER

AANBIEDING  

HOUTUITNEDERLAND.NL

www.nederlandslariks.nl

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

FILMHUIS DE PAS: SAMBA
HEEScH - Maandag 20 juli presenteert filmhuis De Pas in samenwer-
king met de zomerschool de film: saMba

In Samba speelt Sy (bekend van Intouchable) een Senegalese immi-
grant van het type twaalf ambachten dertien ongelukken, maar al-
tijd positief ingesteld. Al tien jaar probeert hij deel uit te maken van 
de Franse maatschappij, maar zo lang zijn status niet legaal is, zal dit 
niet gaan lukken. Samba komt tijdens zijn zoektocht naar erkenning in 
aanraking met Alice. Zij komt uit het hectische bedrijfsleven, waardoor 
een fikse burn-out haar trof. Als vrijwilligster probeert ze immigranten 
te helpen, maar ze komt er al snel achter dat ze ook hier niet haar rust 
zal vinden. Deze nieuwe baan is eigenlijk net zo stressvol, ook al zijn 
het nu geen gesjeesde zakenmannetjes, maar wanhopige immigranten 
met hun schrijnende verhalen die Alice opzadelen met hun ellende. 

Samba maakt een onuitwisbare indruk op de zakenvrouw, waardoor het schier onmogelijk wordt om werk 
en privé van elkaar te scheiden.
Filmhuis De Pas draait 1x per maand op maandag- en dinsdagavond een film. Daarnaast zijn er extra data 
gepland op zondagmiddag of een thema-avond. Zie hiervoor ook de site van De Pas. Abonnement € 32,- 
voor 9 films. In De Pas is er de mogelijkheid om voor en/of na de film gezellig samen te zijn onder het genot 
van een kopje koffie/thee of een drankje en eventueel een borrelhap. Een film kan je ook kado geven, vraag 
naar onze mogelijkheden. Wij hopen je te ontmoeten bij het Filmhuis.

Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,-. 

filmhuis De Pas geeft 3 x 2 filmkaartjes weg.

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

De lieve barones 
dag van het kasteel 2015 

Kasteel Heeswijk 
 

2e Pinksterdag 
12-17u 

 

Entree € 7,50 / € 4,00 
www.kasteelheeswijk.nl 

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18
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Voor schitterende 
JAPANSE KOI

www. h e e s c h ko i . n l
W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

inloopavond bij 
Dierenopvangcentrum Hokazo 

UDEN - Dierenopvangcentrum 
hokazo in Uden houdt op woens-
dag 27 mei van 18.30 tot 21.00 
uur een inloopavond voor mensen 
die overwegen om als vrijwilliger 
bij hokazo aan de slag te gaan. 

Bezoekers krijgen een rondleiding, 
kunnen vragen stellen en onder 
het genot van een kop koffie of 
thee nog even rustig napraten. 
Naast medewerkers van het die-
renopvangcentrum zelf, zijn er ook 
medewerkers van de dierenambu-
lance en pleegzorg aanwezig. Een 
bezoek tijdens de inloopavond is 
volledig vrijblijvend. 

Dierenopvangcentrum Hokazo 
vangt elk jaar zo’n 1.000 kat-
ten en 400 honden op. Ze doet 
dit voor de gemeenten Bernheze, 
Boekel, Boxmeer, cuijk, Grave, 
Mill, Schijndel, Sint-Anthonis, Sint-
Michielsgestel, Sint-Oedenrode, 
Uden en Veghel. Hokazo heeft een 
strikt anti-inslaapbeleid; honden 
en katten verblijven dus in het op-
vangcentrum tot ze een geschikt 
thuis vinden. Gemiddeld duurt dit 
een maand of drie, maar een ver-
blijf van een jaar of langer is helaas 
geen uitzondering. Het aantal die-
ren dat voor hulp en verzorging op 
Hokazo is aangewezen, is groot. In 

de drukke maanden juni tot en met 
december verblijven er gemiddeld 
200 katten en 30 honden. In de 
overige maanden van het jaar zit-
ten er gemiddeld zo’n 60 katten en 
20 honden in het opvangcentrum. 
Dit brengt niet alleen hoge kosten 
met zich mee (vooral voor voer, 
medicijnen en medische ingrepen), 
maar vraagt ook om veel helpende 
handen voor de verzorging van 
alle dieren. Vrijwilligers dus. 
Mensen die mogelijk geïnteres-
seerd zijn om als vrijwilliger bij 
Hokazo aan de slag te gaan, zijn 
van harte welkom tijdens de in-
loopavond. Een mooie kans om op 
een ontspannen en volledig vrij-
blijvende wijze een kijkje achter de 
schermen te nemen. 

Kijk voor meer informatie over 
Dierenopvangcentrum Hokazo op 
www.hokazo.nl of 
www.facebook.com/hokazo. 

intense skin and body improvement 06 104 33 489
Laarhof 22   www.salonintense.nl
5388 GX  Nistelrode  info@salonintense.nl

Schimmelnagels?
Mooie voeten beginnen bij mooie nagels.

Mooie nagels beginnen bij intense.

voor 2 maanden 5 maanden 9 maanden

De laserbehandeling
Wat wij doen met een laser behandeling is het geleidelijk verwarmen van 
de nagelplaat, nagelriem en nagelwortel tot ongeveer 45 graden Celsius. 
De schimmel in de nagelplaat wordt zo pijnloos vernietigd. Na de behandel-
ing ziet u niet direct resultaat, maar bij het groeien van de nieuwe nagel 
ziet u dat deze gezond uitgroeit. De behandeling zelf is zo gebeurd en 
heeft geen bijwerkingen. Daarna is het aan het lichaam om in 9 tot 12 
maanden een nieuwe, mooie nagel te laten groeien, waarvan u het eerste 
resultaat al na 8 weken ziet.

Voor meer informatie kijkt u op www.salonintense.nl

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.

Met het St. Barbaragilde naar de Sint Jan

In meimaand - de Mariamaand bij 
uitstek - worden de vieringen in de 
kathedraal bij toerbeurt door de 
verschillende gildes opgeluisterd. 
Het St Barbaragilde uit Dinther 
treedt aan in de viering van 8.30 
uur op eerste pinksterdag, zondag 

24 mei. Als vanouds wordt dat 
ook dit jaar gecombineerd met een 
voettocht van de St. Servatiusparo-
chie uit Dinther naar Den Bosch. 
Lekker vroeg en mooi te combine-
ren met het traditionele dauwtrap-
pen voor belangstellenden op eer-

ste pinksterdag. Iedereen die zich 
wil aansluiten bij deze voettocht is 
welkom. Aanmelden hoeft niet.
Het parochiebestuur zorgt rond 
6.30 uur voor koffie/thee/water 
en een broodje tijdens een korte 
tussentijdse stop bij de Dungense 
brug, zodat de wandelaars fit in 
Den Bosch arriveren. Er wordt niets 
geregeld voor fietsers en automo-
bilisten, maar ook zij zijn van harte 
welkom om met alle wandelaars 
naar de viering te komen.

ALLES VOOR UW TUIN
* ZAAI-  EN POOTGOED * VĲ VERFOLIE
* KWEEKBAKJES * VĲ VERPOMPEN/FILTER
* PERK- EN GROENTEPLANTEN * VĲ VERPLANTEN
* KLEINFRUIT STRUIKEN * VĲ VERVISSEN
* GEWASBESCHERMINGSMID. * TUINDECORATIES
* POTGROND/TUINGROND * AFRASTERINGSMAT.
* MESTSTOFFEN * TUINGEREEDSCHAP

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN
Schoonstraat 2a   5384 AN   Heesch   0412-47 44 45
Bossestraat 65   5374 HS   Schaĳ k   0486-46 13 86

info@spanjersvoordierentuin.nl   www.spanjersvoordierentuin.nl

  

HEESWIJK-DINTHEr - gildebroeders, parochianen, belangstellenden 
uit naburige parochies, dauwtrappers en wandelliefhebbers vertrekken 
op zondag 24 mei om 5.00 uur vanaf het kerkplein in Dinther voor een 
gezamenlijke voettocht naar de sint jan met de Zoete Moeder van Den 
bosch als middelpunt. 
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Openingstijden 
 

Dinsdag 12.00  - 17.00 
Vrijdag 11.00 - 15.00 
Zaterdag 11.00 - 15.00 

Oude Baan 1a 
5386 KS GEFFEN 

 
www.huidenenvachten.nl 

Facebook.com/
huidenenvachten 

          VOF De Groot - Huiden & Vachten 

www.koningstrademarks.nl

Elzendreef 62
5386 GS Geffen
M: 06 53325535 
E: pierre@koningstrademarks.nl

'Van handelsnaam naar merk… met 
een geregistreerd merk staat u sterk'

Voor ondernemers bieden wij 
administratieve dienstverlening 

tegen de scherpste prijzen.
Bezoekadres:  Rijksweg 55b, Nuland 

Correspondentie-adres:  Postbus 50  ·  5386 ZH Geffen  
T:  073-3030823  ·  M:  06-51095114  ·  E:  info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Kloosterstraat 5c - 5386 AR Geffen - Tel. 073 5321683

Crazy Piano’s naar Eerde
EErDE - gemeenschapshuis De 
brink in eerde staat zaterdag 30 
mei in het teken van een optreden 
van de crazy Piano’s. 

crazy Piano’s staat al vijf seizoe-
nen lang met groot succes in het 
theater. Laat jezelf en je vrien-
den op deze avond meeslepen 
met de meest spectaculaire show, 
waar muziek en mens één wor-
den door de muzikale pianisten 

die op brandweerrode piano’s de 
meest verschillende genres ten 
gehore brengen. Bij deze swin-
gende, uitdagende, humoristische 
en ontroerende muziekbeleving, in 
combinatie met drummer en saxo-
fonist, beleeft iedereen in de zaal 
een sensationeel gevoel, wat je ge-
woon moet ervaren. Een compleet 
muzikaal hoogstandje waarbij stil-
zitten geheel onmogelijk is. 

Voor meer informatie en reser-
vering van toegangskaarten: tel. 
0413-367528.

30 mei 2015 
De Brink eerDe

Na inschrijving wordt er in groep-
jes van vier schutters per boom, 
‘op de wip’ geschoten. 
Bij gelijke stand wordt er ‘ge-
kampt’. De winnaar of winnares 
ontvangt een wisseltrofee met de 
opdracht deze het volgende jaar 
weer te komen verdedigen. De 
burgerkoning en burgerprins wor-
den gedurende een jaar steeds uit-
genodigd voor de openbare gilde-
activiteiten.
Het Sint Jorisgilde uit Geffen is 
een levendig, hartelijk en modern 
broederschap, dat niet alleen oude 
gildetradities probeert te doen her-
leven en behouden maar ook wil 
proberen de normen en waarden 

uit het verleden te implementeren 
in de wereld van nu.

Het St. Jorisgilde, met rechten en 
plichten die gelden voor alle deel-
nemers, zonder rang of stand, 
heeft zowel mannen als vrouwen 
in zijn gelederen.

De opbrengst van dit jaar - zoals 
elk jaar bestemd voor een goed 
doel - gaat naar De Geffense mu-
ziekvereniging WIK, ten behoeve 
van de organisatie van onlangs ge-
houden muziekspektakel ‘Geffen 
meets Groot Oss’.

www.gildegeffen.nl.

Burgerkoningschieten 
St. Jorisgilde bij 
Molen ‘Zeldenrust’
geffen – traditiegetrouw wordt er jaarlijks op 1e pinksterdag door 
de burgers, meestal inwoners van geffen, geschoten om de titel ‘bur-
gerkoning’ (senioren) of ‘burgerprins’ (junioren), tijdens het ‘burgerko-
ningschieten’.

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

uit de regio
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mooi & in bedrijf

in bedrijf
Bevers Steencentrum 2e pinksterdag geopend 
NISTELrODE - bevers steencentrum in nistelrode 
houdt maandag 25 mei een grote pinksteractie 
met vele kortingen. in onze showroom en show-
tuin zullen de acties van deze bijzondere pinkster-
dag tentoongesteld staan en kunt u eenmalig als 
klant profiteren van de extra aantrekkelijke acties. 

Deze dag kunt u tevens genieten van een hapje 
en een drankje, terwijl u inspiratie opdoet in onze 
showroom en showtuin. Nadat u een eigen idee 
heeft opgedaan om uw droomtuin te realiseren, 
staat Thijs Ploegmakers van Ploegmakers Tuinen 
uit Oss voor u klaar om ter plekke een GrATIS tuin-
schets voor u te maken. Zo ziet u in een oogopslag 
hoe uw tuin er uit kan komen te zien. 

acties tweede pinksterdag
Er zijn deze dag verschillende acties te bewonderen 
in onze showroom en showtuin. Diverse soorten 

grind of split tegen een scherpe prijs. En zelfs 3 + 1 
gratis deze dag. Diverse soorten sierbestrating zijn 
leverbaar tegen scherpe prijzen. In onze showtuin 
kunt u alle soorten, kleuren en maten komen be-
wonderen. Ook zullen de gebakken waalformaat 
klinkers en de keramische tegels voor tuin en ter-
ras deze dag extra scherp geprijsd zijn. Ook diverse 
soorten kunstgras vindt u in onze showroom.

trend: betonnen en composiet schuttingdelen
De nieuwste trend op het gebied van tuinafschei-
ding zijn de betonnen en composiet schuttingde-
len. Deze staan tentoongesteld in onze showtuin. 
Deze schuttingdelen zijn in verschillende maten, 
kleuren en motieven verkrijgbaar. 

bevers steencentrum garden stones & basics
canadabaan 10
5388 rT Nistelrode
www.steencentrum.nl 

openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 9.00 t/m 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 t/m 16.00 uur

www.humstijl.nl

Tramstraat 25, 5388 GE  Nistelrode | T 0412 617 491

E info@maasenvanoss.nl  |  I www.maasenvanoss.nl

Uw administratie 
in goede handen!
Met uw administratie in uw maag zitten, is helemaal niet nodig.

Bij Maas & van Oss zijn administratieve, fi scale en fi nanciële zaken in

goede en betrouwbare handen. Zodat u als ondernemer tijd

overhoudt om lekker, zorgeloos te genieten…

geopenD van 
10.00 tot 17.00 uur

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

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

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 30 mei 2015

  DESIGN

 RADIATOR

- DIVERSE AFMETINGEN

- IN WIT OF ANTRACIET

- PRIJS VANAF

  
 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

89,00

109,00

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT
- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET
- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

229,00
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geWoon schoon
rob van Langen houdt van 
schoon. En dat niet alleen: hij 
houdt ook van schoonmáken. 
rob zorgt graag voor een frisse 
en stralende buitenomgeving. 
En dat is niet alleen voor rob, 
maar ook voor zijn medemens 
een heuglijk feit. Want, waar 
rob langs is geweest glimmen 
de ramen, zien buitenmuren er 
fris uit, zijn stoepen en inritten 
het visitekaartje van het huis en 
glimt het dak je tegemoet. En 
het mooie is: het gaat hier niet 
om renoveren en vernieuwen. 
Geen nieuwe materialen en dure 
investeringen, maar bestaande 
materialen gewoon schoonma-
ken. Nou ja, gewoon...

MogelijkheDen
Bij rVL reiniging is eigenlijk niks 
‘gewoon’. Hier geen standaard-
pakketten of standaardoffertes. 
rob gaat uit van het principe: 
‘elk mens is anders, elke wens 

is anders.’ rob komt altijd zelf 
beoordelen wat de mogelijkhe-
den zijn. Daarin is hij eerlijk. Hij 
geeft precies aan wat de te ver-
wachten resultaten zijn en hoe 
zijn aanpak eruit zal zien. Wat 
de klant kan verwachten, zowel 

tijdens als ná de reiniging. Want 
zijn werk heeft wel impact. Oók 
als hij bezig is. Neem het zand-
stralen van buitenmuren. Een 
stevige klus waarbij echt wel het 
een en ander rondspettert. En 
net zo vrolijk over de erfgrens. 
rob lost dat eenvoudig op. Vóór 
de klus worden de buren inge-
licht, wordt gevraagd auto’s en 
andere waardevolle spullen even 
weg te zetten. En na de klus – 
ook als die klus enkele dagen 
in beslag neemt - wordt iedere 
dag de omgeving netjes achter-
gelaten. En ja, dan worden óók 
die ramen en kozijntjes van de 
buren even met een sopje mee-
genomen. Voor rob is dat maar 
heel gewoon. 

sPecialist in reinigen 
Gevelreiniging, dakreiniging, 
dakcoating, voegwerk, ramen 
wassen, inritten of stoepen rei-
nigen: voor iedere klus heeft 
rVL de juiste materialen én de 
juiste mensen. Specialisten voor 
coaten en voegen. Het schoon-
maakwerk doet rob zelf. Flui-
tend, al jaren. 

nieUW hUis? 
nee, schoon hUis!
Bent u die verweerde muren, 

schoorsteen, inrit of dat bemoste 
dak ook zo beu? Gewoon even 
rob bellen. Voor een eerlijk ad-
vies en een stralend huis dat er 
weer járen tegen kan. 

rVl reiniging
rodenburgseweg 18
5473 rH Heeswijk Dinther
Tel: 06 524 712 81
info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

rVL reiniging, voor particulier én bedrijf

RVL
R e i n i g i n g

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

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

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

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

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd 

in gevelrenovatie, gevelreiniging 

en dakpanreiniging/coating

Voor gevelreiniging maken wij gebruik 

van sandwassing/stoomreiniging 

en telescoopreiniging dmv osmosewater

 

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u 

langs om een offerte te maken en 

een eventueel proefstuk!!!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

HEESWIJK-DINTHEr - lente- en grote-schoonmaak-kriebels? tijd om niet alleen de binnenkant, maar 
ook de búitenkant van uw huis of bedrijfspand weer mooi in orde te maken. gelukkig hoeft u daarvoor 
niet zelf aan de slag. rVl reiniging klaart de buitenklus graag voor u. Doet u intussen lekker de bin-
nenboel. 

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Lianne Gabriëls

elk mens is 
anDers elke 
wens is anDers
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Harrie en Maria kenden elkaar al 
heel lang, al vanaf de lagere school 
in Loosbroek. Later op de kermis 
in Dinther leerden zij elkaar beter 
kennen op de schommel. Beiden 
woonden in Loosbroek, Maria 
onder de gemeente Nistelrode en 

Harrie woonde in de gemeente 
Dinther, want toentertijd maakte 
Loosbroek deel uit van vier ge-
meentes. Toen Harrie met zijn 
voortgezet onderwijs klaar was, 
moest hij op zijn negentiende nog 
in militaire dienst en toen hij 22 

jaar was, kreeg hij vaste verkering 
met Maria. Het paar trouwde in 
1965 en hield een groot feest bij 
Lunenburg, waar Maria uiteindelijk 
27 jaar werkte. Harrie was toen in 
dienst bij de Zusters in Heeswijk, 
als manusje van alles.

In Heeswijk noemden ze Harrie 
‘de jongen van de Zusters’. Nu 
nog steeds, want Harrie en Maria 
wonen in een appartement van de 
Zusters. Harrie doet bij het verzor-
gingshuis cunera nog steeds vrij-
willigerswerk, hij zingt onder an-
dere met de bewoners. Accordeon 
spelen - is naast zingen - zijn grote 
hobby. Na sinds 1972 actief met 
carnaval bezig te zijn geweest, als 
lid van de raad van elf en als ton-
praoter, werd Harrie in 1991 Prins 
carnaval van HDL. 

Maria heeft veel vrijwilligerswerk 
gedaan in Loosbroek. Onder an-
dere bloemschikken was haar 
grote hobby. Dat deed ze vaak 
in de kerk van Loosbroek. Harrie 
en Maria kijken samen terug op 
een mooie tijd. “We hebben een 
mooi leven gehad en dat hebben 
we nog steeds”, zegt Harrie. Het 
motto van Harrie en Maria is: ge-
niet van het leven, want het duurt 
maar even. Samen hopen zij van 
hun 50-jarig huwelijksfeest een 
mooi feest te maken. 

Gouden bruidspaar Harrie en 
Maria van Helvoort
HEESWIJK-DINTHEr - harrie (78) en Maria van helvoort (74) zijn don-
derdag 21 mei vijftig jaar getrouwd. het bruidspaar komt oorspronke-
lijk uit loosbroek, maar woont nu in heeswijk. harrie en Maria hebben 
twee kinderen, Mea en Michel en vijf kleinkinderen. 

BernhezefamilieBerichten

ViErGENErATIES

HEEScH/LOOSBrOEK - Met de geboorte van bo van de Ven op 7 mei 
2015, telt de familie maar liefst vier generaties vrouwen.

Overgrootoma Bertha Verkuijlen-van Drunen is woonachtig in Loos-
broek, oma Truus van Uden-Verkuijlen woont in Heesch en moeder revy 
van Uden en dochter Bo van de Ven wonen ook in Heesch.

ze leerDen elkaar 
Beter kennen op De 
scHommel

Gouden bruidspaar Lambert en 
Betsie Van der Wijst 
VOrSTENBOScH - lambert van 
der Wijst (73) en betsie van der 
Wijst (73) ontmoetten elkaar op de 
kermis in odiliapeel in juni 1961. 
lambert kwam uit Mariaheide 
en betsie uit Zeeland. ondanks 
de gelijke achternamen, waren ze 
geen familie. hun ontmoeting re-
sulteerde in 1965 in een huwelijk 
en op 14 mei 2015 waren zij 50 
jaar getrouwd.

Na hun trouwen ging het paar 
eerst in Mariaheide wonen. Later 
hebben Lambert en Betsie in de 
Schoolstraat in Vorstenbosch ge-
woond en zijn ze uiteindelijk be-
land op de Kattenberg in datzelfde 
dorp.

Lambert begon zijn loopbaan als 
timmerman en werd later uitvoer-
der. Veelal zat hij voor het werk in 
het westen van het land. Als een 
van de hoogtepunten noemt hij 
nog steeds de bouw van het Ajax-
stadion, De Arena. En dat als fer-
vent PSV-supporter....
Betsie bleef na hun trouwen thuis, 
waar zij overdag de opvoeding van 
hun drie kinderen op zich nam. 
Daarnaast was ze volop bezig in 
het vrijwilligerswerk, waarvoor ze 
in 2006 een koninklijke onderschei-

ding ontving. Ook is ze al decen-
nialang lid van het dameskoor.

Lambert was ook jarenlang actief 
binnen de afdeling van de FNV-
bond en is gedreven lid van het 
Vorstenbossche gilde. In 1981 werd 

hij gekozen tot Prins carnaval.
Ze beleven veel plezier aan fietsen, 
wandelen en lekker eten. Daar ne-
men ze dan ook volop de tijd voor. 
En inmiddels hebben ze zes klein-
kinderen, die hen zonder meer vi-
taal en fit houden.

Kyro van Lith

Bo van de Ven

NISTELrODE - Vier generaties Van Lith na de geboorte van Kyro. Van 
links naar rechts: opa Jos van Lith, overgrootopa Willie van Lith (met 
Kyro op de arm) en vader Nick van Lith. Alle vier wonen in Nistelrode. 

Kyro is geboren op 5-5-2015, Vader Nick 20-12-1985, 
Opa Jos 29-7-1962 en Overgrootopa Willie 7-11-1926.
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 Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8,  Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10
 Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39facebook.com/jumbosupermarkten
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Gemeenteberichten

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

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

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

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

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

PrAKTiSCHE iNFOrMATiE

AGENDA

25 MEi 2015 
Gemeentehuis gesloten 
1 EN 3 JuNi 2015 
Inwonersbijeenkomst toekomst 
Bernheze voor genodigden 
5 JuNi 2015 
Gemeentehuis gesloten

Aangepaste openingstijden 
In verband met Pinksteren is het gemeentehuis op maandag 25 mei 
2015 gesloten.

Bernheze richt haar blik op de toekomst 

“De gemeente vindt het belangrijk stil te staan bij de toekomst van 
bernheze, ook heeft de provincie gevraagd hierover na te denken”, ver-
telt burgemeester Marieke Moorman. Wat zijn de opties voor de ge-
meente bernheze? blijven we zelfstandig? gaan we opsplitsen of gaan 
we in de toekomst samenvoegen met een andere gemeente?

inwonersbijeenkomsten

- Maandag 1 juni, 19.00-22.00 
uur, cultureel centrum De Wis, 
Loosbroek. 

- Woensdag 3 juni, 19.00-22.00 
uur, cultureel centrum de Pas, 
Heesch. 

Er is plek voor 150 personen per 
bijeenkomst. Aanmelding gaat 
op volgorde van binnenkomst en 
is voor degene die een uitnodi-
ging heeft ontvangen. Neem uw 

voucher mee als toegangsbewijs. 
Iedereen die geen uitnodiging 
heeft ontvangen kan een reactie, 
opmerking of tip toesturen naar:
toekomst@bernheze.org. De ge-
meenteraad neemt na de zomer een 
beslissing over de optie voor Bern-
heze. Ook de uitkomsten van deze 
avond zijn daarvoor van belang.

een blik over bernheze 
met een ballonvaart 
De bijdrage van inwoners wordt 
zeer gewaardeerd en daarom ver-
loten we onder de bezoekers een 
ballonvaart over Bernheze: een 
blik over Bernheze en omgeving, 
een blik op de toekomst. 
www.bernheze.org/toekomst

HEEFT U DE 
UITNODIGING ONTVANGEN?
PRAAT MEE OVER DE 
TOEKOMST VAN BERNHEZE! 
WAT VINDT U BELANGRIJK?

BLIK OP DE TOEKOMST

WWW.BERNHEZE.ORG/TOEKOMST

Voor wie is hht?
Voor wie is HHT? Veel mensen kunnen gebruik maken van HHT. U 
hoeft maar aan één van deze regels te voldoen:  
- U bent 75 jaar of ouder. 
- U maakt geen gebruik van huishoudelijke hulp via de Wmo omdat 

u de eigen bijdrage te hoog vindt. 
- U hebt een beperking en krijgt een maatwerkvoorziening via 

Wmo, WLZ of ziektekostenverzekering (verpleging en verzorging, 
woningaanpassing, rolstoel, vervoer, huishoudelijke verzorging, be-
geleiding). 

-  U bent elke week actief als mantelzorger. 

Wat kost hht? 
Voor huishoudelijke hulp met de regeling HHT vergoedt de gemeente 
€ 15,- per uur aan de zorgaanbieder. Het bedrag dat u zelf betaalt 
hangt af van het uurtarief van de zorgaanbieder. Dat tarief is niet bij 
alle zorgaanbieders hetzelfde. Vraag goed na bij de zorgaanbieder van 
uw keuze welk uurtarief hij hanteert. Een voorbeeld: het uurtarief van 
de zorgaanbieder is € 22,50. Daarvan vergoedt de gemeente € 15,-. 
Uw eigen bijdrage is € 7,50 per uur. 

hoeveel uur hht krijgt u? 
U krijgt maximaal 150 uur HHT per jaar. Dat is 3 uur per week. Maar 
u kunt ook kiezen voor minder uren. 

Waar vraagt u hht aan? 
U vraagt HHT aan bij een zorgaanbieder die ook de huishoudelijk hulp 
via de Wmo verzorgt. In Bernheze zijn dat: 
 - Actief Zorg: 

telefoon 088-75 08 200, e-mail: info@actiefzorg.nl, 
www.actiefzorg.nl 

 - BrabantZorg: 
telefoon 088-99 85 555, e-mail: klantenservice@brabantzorg.eu, 
www.brabantzorg.eu 

 - Breederzorg: 
telefoon 0413-25 94 41, e-mail: info@breederzorg.nl, 
www.breederzorg.nl

 - Buurtdiensten: 
telefoon 06-12 55 12 55, e-mail: info@buurtdiensten.nl, www.
buurtdiensten.nl 

 - Laverhof: 
telefoon 0413-29 81 00, e-mail: info@laverhof.nl, www.laverhof.nl 

 - Interzorg/Mien Thuis: 
telefoon 0412-65 14 28, e-mail: info@interzorgthuiszorg.nl, 
www.interzorgthuiszorg.nl, www.mien-thuis.nl 

 - TSN Thuiszorg: 
telefoon 0546-66 01 00, 
e-mail: clientenadministratie@tsn-thuiszorg.nl, www.tsn-thuiszorg.nl 

 - TZorg: 
telefoon 088-00 25 500, e-mail: informatie@tzorg.nl, www.tzorg.nl

hoe regelt u hht met de zorgaanbieder? 
U sluit een contract af met de zorgaanbieder van uw keuze. Samen 
maakt u afspraken over de hulp die u inkoopt via HHT. U betaalt de 
eigen bijdrage aan de zorgaanbieder.

Wilt u huishoudelijke hulp? 
Vraag HHT aan
Merkt u dat het huishouden steeds lastiger wordt? Vindt u de huis-
houdelijke hulp via de Wmo onvoldoende? Wilt u af en toe een extra 
schoonmaakbeurt in huis? Maak dan gebruik van de nieuwe rege-
ling huishoudelijke hulp toelage (hht). Die geldt in 2015 en 2016. 
Met die toelage krijgt u huishoudelijke hulp voor een kleine eigen 
bijdrage. 

ZorG en
oNdersTeUNiNG

Wilt u weten of u voor extra geld 
in aanmerking komt, kijk dan op 
www.optimisd.nl of neem contact 
op met Optimisd, Frisselsteinstraat 
6, Veghel, telefoon 0413-75 03 
90 (op werkdagen tussen 9.00 en 
11.00 uur) of met het Wmo-loket 
van Bernheze, telefoon 14 0412. 

U kunt ook langskomen bij het 
Minimaloket van Optimisd, elke 
werkdag tussen 9.00 tot 12.00 
uur. Kent u mensen die misschien 
in aanmerking komen voor een 
bijdrage, wijs hen dan ook op de 
mogelijkheden. 

regelingen voor mensen met laag 
inkomen 
Mensen met een laag inkomen, 
bijvoorbeeld een uitkering of al-
leen AOW, die niet teveel ver-
mogen hebben, mogen gebruik-
maken van de regelingen. De 
inkomens- en vermogensgrenzen 
staan op de website van Optimisd, 
www.optimisd.nl. Hebt u een ei-
gen woning, maar daarnaast geen 
ander vermogen, dan kunt u vaak 
ook financiële ondersteuning krij-
gen, als u een laag inkomen hebt.  

extra geld 
U kunt de volgende bedragen aan-
vragen. 
1. € 185,- per jaar per kind voor 

schoolkosten voor kinderen van 
4 tot 18 jaar in het basis- of 
voortgezet (beroeps)onderwijs 

(aanvragen vanaf 1 juli 2015). 
2. Maximaal € 185,- per volwassen 

persoon en € 252,- per kind in de 
leeftijd tot 18 jaar voor bijvoor-
beeld zwemlessen, abonnemen-
ten op zwembad, bibliotheek, 
museum, hobby- en/of (jeugd)
tijdschrift, peuterspeelzaal, lid-
maatschap van een sport- jeugd- 
en jongerenvereniging, excursies 
en schoolreisjes of bezoeken aan 
attractieparken. 

3. Eén keer per vijf jaar maximaal 
€ 750,- per gezin voor een com-
puter en randapparatuur voor 
kinderen tussen 4 en 18 jaar die 
volledig basis- en/of voortgezet 
(beroeps)onderwijs volgen. 

4. Tegemoetkoming in premiekos-
ten van de (aanvullende) collec-
tieve zorgverzekering bij cZ of 
VGZ.

Optimisd ondersteunt mensen met laag inkomen 
Maak er gebruik van

optimisd, de sociale dienst van de gemeente bernheze, heeft verschillende mogelijkheden om mensen met een 
laag inkomen financieel te ondersteunen. bijvoorbeeld om een computer te kopen voor de kinderen, om lid te 
worden van een vereniging of om de peuterspeelzaal betalen. 

Weekmarkt 
Nistelrode 
verplaatst 
Op vrijdag 22 mei 2015 is de 
weekmarkt in Nistelrode in de 
Kromstraat, in verband met de 
opbouw van de jaarlijkse kermis.

De gemeente Bernheze heeft een 
willekeurige groep mensen uit 
Bernheze uitgenodigd om te praten 
over de toekomst van Bernheze. 
Heeft u een uitnodiging ontvan-
gen? Meld u vóór 27 mei 2015 aan 
voor een van de 2 bijeenkomsten 
via toekomst@bernheze.org.
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inkoopplan 2016 Wmo onder-
steuning noordoost-oost bra-
bant. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft ingestemd met 
het Inkoopplan Wmo 2016. De 

gemeente Oss is als centrumge-
meente gemandateerd om voor 
12 gemeenten de inkoop en con-
tractering voor de nieuwe Wmo-
taken voor 2016 te organiseren.
 

aanbod en samenwerkingsover-
eenkomst reggefiber/kPn 
Het college heeft besloten om met 
reggefiber/KPN een overeen-
komst aan te gaan voor de aanleg 
van een breedbandnetwerk in de 

gemeente Bernheze. 

Besluitenlijsten van de collegever-
gaderingen vindt u op 
www.bernheze.org

COLLEGEBESLuiTEN 12 mei 2015

agenda: 
 - Algemene beschouwingen frac-

ties over perspectiefnota 2016-
2019

 - Bijdrage renovatie en privati-
sering kleedaccommodatie vv 
HVcH 

 - Onderzoek opzet toeristenbe-
lasting

 - Bestemmingsplan Buitengebied 
Bernheze 2012–1 

 - Bestemmingsplan Nieuwstraat 
20 in Heesch 

 - Begrotingen 2014/2015 en be-
groting 2016 gemeenschappe-
lijke regeling Heesch-West 

 - Wetswijziging buitenonder-
houd onderwijshuisvesting, 
nieuwe Verordening Voorzie-
ningen huisvesting onderwijs 
en Verordening Materiële fi-
nanciële gelijkstelling onderwijs 

 - Vaststelling jaarstukken 2014 
 - Budgetoverheveling 2014 en/

of bestemming jaarrekeningsal-
do 2014 

 - Voortzetting rekenkamercom-
missie gemeente Bernheze 

informatie 
De agenda en bijbehorende stuk-
ken vindt u op www.bernheze.org.
Via deze website kunt u de raads-
vergadering live volgen en op een 
later tijdstip terugkijken. Met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht bij 
de griffie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

GEMEENTErAAD 

Raadsvergadering 

op 28 mei 2015 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in 
heesch. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. 

Pinnen mag, ook in het 
gemeentehuis en bij de 
Milieustraat.

OFFiCiËLE BEKENDMAKiNGEN

Wilt u op de hoogte blijven 
van de bekendmakingen uit 
uw buurt? Meld u op 
www.overheid.nl aan voor de 
e-mailservice. U ontvangt dan 
per e-mail de bekendmakin-
gen uit uw buurt van de ge-
meente, provincie en water-
schappen. 
U maakt hiervoor een profiel 
aan, bestaande uit uw email-
adres en postcode en het 
gebied rondom uw woning 
waarover u de bekendmakin-
gen wilt ontvangen.

algemene Plaatselijke 
Verordening (aPV)

evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan: 
 - W. rijken voor het organiseren 

van een wandelvierdaagse op 2, 
3, 4 en 5 juni 2015 in de om-
geving van Vorstenbosch. Op 
5 juni 2015 wordt van 18.00 
tot 21.00 uur een gedeelte van 
Kerkstraat (tussen Schoolstraat 
en Kapelstraat), 5476 KB Vor-
stenbosch afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgan-
gers. De beschikking is verzon-
den op 13 mei 2015. 

 - Stichting Pinksterfeesten Nistel-
rode voor het organiseren van 
een Pinksterloop op 23 mei 
2015 van 18.00 tot 21.00 uur, 
een braderie op 24 en 25 mei 
2015 van 10.00 tot 18.00 uur 
en een circus van 22 tot en 
met 25 mei 2015 van 10.00 
tot 20.00 uur in het centrum, 
5388 HB Nistelrode. Van 23 
mei 2015, 17.00 uur tot 25 mei 
2015, 21.00 uur zijn Laar (tus-
sen raadhuisplein en afslag 
Heuvelstraat), Weijen (tussen 
afslag Heuvelstraat en H. v.d. 
Venstraat), De Beekgraaf, De 
Wan en Heuvelstraat tot en met 
parkeerterrein van Van Tilburg 
in Nistelrode afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. Op 24 en 25 mei 2015 
van 9.00 tot 19.00 uur zijn Kor-
te Veerstraat, De Beekgraaf, De 
Hoef, Toniesplein, Wilhelmina-

straat, Over den Dries, Past. J. 
Groenenstraat, Kromstraat (in-
clusief Parallelweg) en Juliana-
straat in Nistelrode afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. Er is op 24 en 25 
mei 2015 een parkeerverbod in-
gesteld aan beide zijden van de 
weg voor Weijen (van Dijkstraat 
tot aan H. v.d. Venstraat) en H. 
v.d. Venstraat (van Weijen tot 
aan Kerkveld). De beschikkin-
gen zijn verzonden op 20 mei 
2015. 

 - Gezamenlijke Horeca Nistel-
rode voor het exploiteren van 
horeca tijdens kermis/pinkster-
feesten van 22 tot en met 26 
mei 2015 van 10.00 tot 1.00 
uur in en rondom café-zaal ’t 
Tramstation, hoek Tramstraat/
Kromstraat, tent naast eetcafé 
’t Pumpke, raadhuisplein 7 
en tent naast café D’n Hoan, 
hoek Laar/De Wan, 5388 HB 
Nistelrode. De beschikkingen 
zijn verzonden op 20 mei 2015.

Melding maken uitweg
H.G.M.Tijsen, Bosranklaan 16,
5582 AA Waalre heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, lid 
1 onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van het 
maken van een uitweg naar de 
Kerkweg 11 in Heesch. De melding 
is op 13 mei 2015 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 13 mei 2015 
Procedures 1a, 4a en 7 zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
heeswijk-Dinther 
 - Boterweg ong., sectie E nr. 

2553 
Aanleg drainage, verplaatsen 
sloot en verplaatsen heg 
Datum ontvangst: 12-05-2015 

 - Mgr. van Oorschotstraat 2 
Plaatsen dakopbouw en aan-
brengen 2 toegangsdeuren in 
noordgevel 
Datum ontvangst: 12-05-2015 

 - Hoge Broekstraat 3b 
Nieuwbouw woning 
Datum ontvangst: 13-05-2015

 - N279 Sectie E nr.1952 en 2723 
Plaatsen wegviaduct 
Datum ontvangst: 13-05-2015

heesch
 - Meerweg 36 

Aanleg inrit 
Datum ontvangst: 12-05-2015

 - Buitenpas 8 
Plaatsen dakkapel 
Datum ontvangst: 13-05-2015

 - Mgr. v.d. Hurklaan 3 
Nieuwbouw woonhuis 
Datum ontvangst: 15-05-2015

Procedure 6 is van toepassing. 

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Dit besluit treedt 
daags na verzending van het be-
sluit in werking. 
 - heesch

Osseweg 1 
Plaatsen 3 vlaggenmasten 
Verzenddatum: 11 mei 2015

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit. 

ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor: 
heesch 
 - Venhofstraat 3 

Gedeeltelijk intrekken van ver-
leende omgevingsvergunning 
revisie milieu d.d. 31 juli 2013 
Verzenddatum: 12-05-2015 

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

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afloop 
van de beroepstermijn. 
heeswijk-Dinther
 - Lange Kruisdelstraat 5a 

Beperkte milieutoets, uitbreiden 
rundveehouderij met schapen 
(incl. VVGB Provincie Noord-
Brabant 
Verzenddatum: 18-05-2015 

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

Wet milieubeheer 

algemene maatregel van bestuur 
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
 - rijkers transport heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
een inrichting voor de op- en 
overslag van materialen voor 
eieren en eierenverpakking op 
het adres Loosbroekseweg 37, 
5388 VM Nistelrode. 

 - Amitec BV heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend 
voor het oprichten van een in-
richting op het adres De Mor-
genstond 11b, 5374 HE Hees-
wijk-Dinther. 

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing. 

Gemeente bestrijdt eikenprocessierups 
ook dit jaar verwachten we overlast van de eikenprocessierups. De ei-
kenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De haren van de rup-
sen kunnen overlast (huidirritatie, ontstekingen van luchtwegen en/of 
ogen) veroorzaken. Daarom bestrijdt de gemeente de rupsen. 

Op locaties langs doorgaande 
wegen spuit de gemeente een 
biologisch bacteriepreparaat op 
de bomen waarin ze voorkomen. 
Waar nodig zuigt de gemeente de 
rupsen op met behulp van een va-
cuümton met water. Een overzicht 
van straten waar de gemeente de 
rupsen bespuit vindt u op 
www.bernheze.org

overlast op uw terrein 
De aannemer die in opdracht van 
de gemeente werkt, kan de rupsen 
ook bestrijden op bomen die op 
uw eigen terrein staan. De kosten 
zijn dan voor uw rekening. 

U kunt de overlast melden bij de 
gemeente, telefoon 14 0412.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing. 
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PrOCEDurES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene 
die reageert, een omschrijving van het on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

www.bernheze.com

Uitreiking cheque project MALAWI 
VOrSTENBOScH - op donderdag 
14 mei hadden we tijdens Vorsten-
bosch pakt uit ons jaarlijks wan-
delevenement op het programma 
staan. jaarlijks wordt deze gehou-
den op hemelvaartsdag.

In de vroege ochtend zijn de eer-
ste wandelaars gestart voor de af-
stand van 20 en 25 km. Later werd 
er ook gestart voor de 5, 10, en 15 
km. Met meer dan 500 inschrij-
vingen hebben we een absoluut 
nieuw record aan wandelaars mo-
gen begroeten. De opbrengst van 
deze wandeltocht komt ten goede 
aan Malawi. Lindsey Vogels uit 
Vorstenbosch reist deze zomer met 
een aantal andere vrijwilligers af 
naar Malawi om daar een steentje 
bij te dragen aan verbetering van 
de leefomstandigheden. We moch-
ten Lindsey op de laatste kermis-
dag een cheque overhandigen van 
€ 1.457,75.  

Kermis en Vorstenbosch pakt uit

Chris en Lindsey met de cheque
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BErNHEZE - Wereldwinkel onze Planeet is gevestigd in heeswijk-Din-
ther. De Wereldwinkel is bij de oprichting van beco meteen lid gewor-
den. Marijke den otter, Pr-medewerkster van de Wereldwinkel, geeft 
aan dat de Wereldwinkel met het lidmaatschap van beco haar lokale 
betrokkenheid wil tonen. 

In 2011 heeft de Wereldwinkel, 
met een bijdrage uit het coöpe-
ratief Dividend van de rabobank, 
zonnepanelen geplaatst. Daarmee 
gingen de energiekosten omlaag 
en kwam er meer geld beschikbaar 
voor armoedebestrijding in de we-
reld. Ook draagt de Wereldwinkel 
zo bij om een van de acht millen-
niumdoelen, het doel dat er meer 
mensen in een duurzaam leefmilieu 
leven, te realiseren. Een duurzaam 
leefmilieu gaat hand in hand met 
het doel van de Wereldwinkel: ar-

moedebestrijding! Eerder ging de 
Wereldwinkel al over op groene 
stroom. Nu BEcO ook groene 
stroom levert, heeft het bestuur 
van de Wereldwinkel besloten de 
overstap te maken naar BEcO, al-
dus Marijke. Het prijsvoordeel is 
mooi meegenomen maar met de 
overstap naar BEcO wil de Wereld-
winkel vooral haar lokale betrok-
kenheid tonen. Samen werken aan 
een betere wereld, daar gaat de 
Wereldwinkel voor! 

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

BECO: Samen werken aan een 
betere wereld Foto: Jan Gabriëls

Ellen Hoeijenbos is uitgenodigd om 
deze thema-avond te presenteren.
Onderwerpen die aan bod komen 
zijn onder meer: 
- Doorgeschoten flex
- Flexconstructies
-  Uitkleden ‘collectieve voorzie-

ningen’
- Aantasten arbeidsvoorwaarden
- Juridisch is het speelveld com-

plexer (grijzer) geworden
- Payrolling
- Uitzend- en detacheringscon-

tracten

Er is tijdens de thema-avond ge-
legenheid om vragen te stellen. 
Wie er bij wil zijn, kan dat voor 31 
mei laten weten aan één van de 
bestuursleden of een briefje met 
naam, adres, woonplaats en het 
aantal personen in te leveren bij 
de brievenbus van het kantoor te 
Heesch ‘t Dorp 142. 
FNV Bouw afdeling Bernheze is 
telefonisch alleen op maandag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur 
bereikbaar op telefoonnummer 
06-53466373.

Thema-avond FNV Bouw 

coalitie brabant
Goed nieuws voor Noord-Brabant. 
De SP bestuurt de komende vier 
jaar wederom mee in de provin-
cie. De kiezers beloonden de SP 
immers met een extra zetel in de 
Provinciale Staten. Daar liggen 
een aantal klussen te wachten. 
Hoe gaan we verder met Agrifood 
capital? Wat gaan we doen om  
Brabant verder te vergroenen? 
Maar vooral de urgentiegebieden 
voor intensieve veehouderij zijn 

punt van zorg. Op plekken in Bern-
heze is sprake van overlast door 
(te) grote concentraties dieren. 
Deze urgentiegebieden komen 
steeds duidelijker in beeld. ruim-
telijk gezien kan daarop gestuurd 
worden. Geen verdere dierconcen-
traties in gebieden die al op rood 
staan. Een afwaartse beweging in-
zetten. Belangrijk in deze is de uit-
slag van het bevolkingsonderzoek 
naar de gezondheidsaspecten van 
intensieve veehouderij. Op basis 

van wetenschappelijke inzichten is 
dan verdere wet- en regelgeving 
mogelijk. Uniformiteit, maar tege-
lijk ook maatwerk per gebied, re-
gio of gemeente. De SP Bernheze 
rekent op doortastend beleid van-
uit Den Bosch. Duidelijkheid voor 
iedereen. Van ondernemer tot 
bewoner(s) van het buitengebied. 
Op die manier komt er een einde 
aan een lange periode van ondui-
delijkheid, onzekerheid en frustra-
ties. Dat is voor iedereen goed.

SP: Coalitieakkoord provincie Noord-Brabant
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

We zijn een stabiele, gezonde or-
ganisatie. Een gemeente waar na-
tuur en recreatie volop aanwezig 
zijn. Ons agrarisch gebied levert 
veel grondstoffen aan de omge-
ving. De behoefte vanuit elke kern 
bepaalt zoveel als mogelijk de ont-
wikkeling van de gemeente. 

In een wereld van groot, groter, 
grootst, wil cDA Bernheze juist 
pleiten voor kleinschaligheid. Niet 
van bovenaf bedenken wat goed 
is voor een ander, maar geloven 
in de kracht van de inwoners zelf. 

Daarnaast is het zeker nodig om 
regionaal samen te werken op het 
gebied van het sociaal domein en 
de economie. Maar dan van on-
deraf, rekening houdend met de 
historische grenzen en identiteit 
van onze gebieden. Oftewel zo 
klein als mogelijk en zo groot als 
noodzakelijk.

We denken na over de toekomst 
van Bernheze. Er is ruimte voor 
uitwisseling in twee bijeenkom-
sten begin juni, waar u mogelijk 
voor uitgenodigd bent. Daarnaast 

kunt u met ons meedenken via 
toekomst@bernheze.org. Op wat 
voor manier zoeken we onze part-
ners? Gaan we samenvoegen met 
andere gemeenten, splitsen we op 
of werken we samen vanuit zelf-
standigheid? Welke opties zijn er 
mogelijk nog meer?

Welke vorm dan ook, cDA Bern-
heze streeft ernaar dat we onze 
kernen blijven herkennen, dat 
Bernheze dienstverlenend en eco-
nomisch actief blijft en dat we be-
trokken blijven bij onze inwoners.

CDA: De kracht van Bernheze

BErNHEZE - een gemeente waar het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger 
staat. Waarbinnen efficiënt (samen)gewerkt wordt. Waarbij niet van bovenaf 
bedacht wordt wat goed is voor een ander, maar waar de kracht van de inwoners 
zelf benut wordt. 

Lidy van der Valk, Commissielid maatschappelijke zaken CDA Bernheze

BErNHEZE - het nieuwe provinciebestuur is bekend! en ja, de sP be-
stuurt opnieuw mee in de provincie. Voor bernheze erg belangrijk. Wat 
gaat de provincie doen om de gevolgen van de uit de hand gelopen 
reconstructiewet verder te repareren? komen er urgentiegebieden voor 
de intensieve veehouderij? gaat de brabantse Zorgvuldigheidsscore 
Veehouderij (bZV) effect hebben? komen er minder dieren in de urgen-
tiegebieden?

De huishoudelijke hulp was geba-
seerd op de uren geleverde zorg. 
De pilot is gebaseerd op finan-
ciering op resultaat. Het resultaat 
moet zo zijn dat de cliënt in staat 
is een huishouden te voeren. Dit 
is natuurlijk voor iedereen anders. 
Daarom is één van de onderliggen-
de doelstellingen, dat de aanbieders 
in gesprek moeten gaan met de  
cliënt en kijken naar wat écht no-
dig is en waar het sociale netwerk 
kan ondersteunen. Dit wordt ook 

wel de kanteling genoemd. 

Uit het rapport blijkt dat een over-
groot deel van de geïnterviewden 
op dit moment tevreden is. Maar er 
zijn ook punten naar voren geko-
men die niet goed lopen. Zo staat 
er in het rapport beschreven dat 
de kanteling niet goed verloopt. Er 
wordt niet genoeg gekeken naar 
de specifieke behoeften van de 
cliënt, hoe het sociale netwerk van 
de cliënt kan ondersteunen en er 

worden geen concrete afspraken 
gemaakt. De kloof tussen aan-
bieder en cliënt wordt hierdoor te 
groot. 

Om dit tegen te gaan, is het be-
langrijk dat de cliënt bij zowel de 
aanbieder als de gemeente moge-
lijke problemen inzichtelijk maakt. 
Dat kan door het nummer van de 
gemeente te bellen 14 0412 en de 
situatie te bespreken met het Wmo 
Loket. 

D66: Pilot Huishoudelijke Hulp

BErNHEZE - afgelopen jaar is er vanwege de invoering van de Wmo 2015 en 
de bezuinigingen in de zorg veel aandacht geweest voor de pilot huishoudelijke 
hulp. Maar wat waren de doelstellingen van deze pilot en in hoeverre zijn deze 
behaald? een onderzoek dat uitgevoerd is over de pilot, geeft antwoorden op 
deze vragen. 

Erik van Santvoort, Raadslid D66

BErNHEZE - fnV bouw, afdeling bernheze houdt op maandag 8 juni 
voor de afdelingen bernheze, Maasdonk, Maasland en landerd een 
thema-avond in De Pas in heesch. aanvang 19.30 uur. 

Meer informatie: www.stylinda.nl
 Vinkelsestraat 107 - 5384 SE Heesch - info@stylinda.nl - 06-15669024

1 mei op het Lente Event  in Loosbroek

Wij geven die avond 
advies per minuut! 

Dus kom langs en vraag alles wat jij 
zou willen weten over jouw droomhuis.
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Informatie voor de kernen

‘Eerste stuk ’t Dorp 
eind deze week 
gereed’ 
www.centrumheesch.nl

Heeft échte vriendschap in de poli-
tiek bestaansrecht? Bij vriendschap 
deel je dagelijkse ervaringen en ge-
voelens. Doe je dingen samen om 
de band te versterken en steun je 
elkaar door dik en dun. Is vriend-
schap alleen te sluiten met gelijk-
gestemden, binnen je eigen partij? 
Of kun je volstaan met elkaar ac-
cepteren en gewoon elkaar mo-
gen? Is het voldoende om te we-
ten dat je politiek gezien dezelfde 

weg bewandelt? 
Er schuilen wat gevaren in vriend-
jespolitiek, lijkt mij. Want hoe ga je 
om met die politieke vriend als de 
persoon in kwestie niet over vol-
doende kwaliteit blijkt te beschik-
ken of als zich situaties voordoen 
in de samenleving waar je als po-
liticus een standpunt in moet ne-
men en de vriend waar je al jaren 
een politieke vriendschap mee 
hebt, staat daar niet achter? Ik 

zie ook ontwikkelingen dat poli-
tici ‘Facebook-vrienden’ zijn. Is het 
niet beter om politiek los te kop-
pelen van vriendschap? 

Elkaar gewoon aardig te vinden, 
fijn met elkaar samen te werken 
en elkaar vanuit wederzijds res-
pect ook te kunnen en durven cor-
rigeren – zonder het risico dat er 
waardevolle vriendschappen door 
kapot gaan? 

Lokaal: Vriendjespolitiek????

BErNHEZE - het betekent: het begunstigen van eigen familieleden of vrienden 
door autoriteiten of door en binnen (grote) bedrijven, bijvoorbeeld door ze in hoge 
functies te benoemen of door ze opdrachten te gunnen. is het überhaupt mogelijk 
om enige vorm hiervan uit te sluiten? is het niet typisch menselijk om een voor-
deel, een opdracht of een benoeming te (willen) verlenen aan een gelijkgestemde 
of iemand die men tenminste kent? en hoe zit dat politiek gezien dan?

Hieke Stek, namens Lokaal

Als het een regeling is van achttien 
gemeenten, komen de kadernota, 
begroting en jaarrekening, elk jaar, 
in achttien gemeenteraden op de 
agenda. Als u zegt dat gemeente-
raden bij gemeenschappelijke rege-
lingen hetzelfde werk doen, heeft u 
helemaal gelijk.

invloed
Het uitvoeren van de controlerende 
taak bij een gemeenschappelijke re-
geling, met veel deelnemers, is door 
de gemeenteraad nog wel te doen. 
Maar het bijstellen van de kaderno-

ta of de begroting is niet eenvoudig. 
Een voorstel van één gemeenteraad 
heeft weinig gewicht als zeventien 
andere gemeenten het voorstel niet 
steunen. Als politieke partij kun je 
contact zoeken met je zusterpar-
tijen in de andere deelnemende 
gemeenten voor een verandering 
in een kadernota. De actie moet je 
in een vroeg stadium oppakken. Tot 
nu toe hebben we dit niet gedaan.

onmisbaar
Gemeenschappelijke regelingen 
zijn onmisbaar. Ook grote gemeen-

ten kunnen niet alle onderwerpen 
alleen oppakken. Met gemeente-
lijke herindelingen neemt het aan-
tal gemeenten af en heeft een ge-
meenschappelijke regeling minder 
deelnemers bij een gelijkblijvend 
werkgebied. De invloed van één 
gemeente neemt hierdoor toe. Acht 
of achttien deelnemers is een groot 
verschil. De effectiviteit van een ge-
meente wordt groter. Het vormen 
van grotere gemeenten versterkt 
het besturen in de regio. 
Progressief Bernheze vindt dit een 
goede keuze.

Progressief Bernheze: Meer invloed 
met minder gemeenten

BErNHEZE - De gemeente bernheze werkt voor een toenemend aantal onder-
werpen in gemeenschappelijke regelingen samen met andere gemeenten. er 
zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving, gezondheidszorg, veiligheid, werkvoorziening. jaarlijks 
maakt het bestuur van een gemeenschappelijke regeling een kadernota, begro-
ting en jaarrekening.

Cent van den Berg, fractievoorzitter, reactie@progressiefbernheze.nl

U mag bij sloop gebruikmaken van 
de zogenaamde ‘surplus regeling’, 
hetgeen betekent dat u 25% van 
de gesloopte m2 boven het maxi-
mum van 100 m2 mag bijbouwen, 
echter niet meer dan 200 m2. 
Maar ook al heeft u voldoende 
ruimte, dan nog mag u niet bij-
voorbeeld een extra schuilhutje 
voor een paardje neerzetten.
Helaas, dat zijn de regels.

Maar wat als het college er belang 
bij heeft? Dan kan er ineens heel 
veel!
Onlangs is het college met de heer 
Vorstenbosch overeengekomen 
om 200 m2 aan bijgebouwen toe 
te staan, terwijl de initiatiefnemer 
400 m2 vroeg tegen inlevering van 

een milieuvergunning. Prima voor 
de omwonenden. 

En dan het zorg-initiatief aan de 
Wijststraat 3 in Heesch. Er zou 
daar onder andere een bedrijfswo-
ning van 1000 m3 komen, terwijl 
volgens het bestemmingsplan 750 
m3 is toegestaan. Op de vraag hoe 
dat kan, werd geantwoord “Dit 
mag omdat er geen bijgebouwen 
worden gerealiseerd.”
Maar wat te denken van een ge-
pland kantoor, een bed and break-
fast, een theehuis, een opslag-
schuur en een schuilhut? Zijn dat 
dan geen bijgebouwen? Volgens 
de wethouder niet.
Meten met twee maten. Onbegrij-
pelijk voor de VVD.

VVD: Bijgebouwen

BErNHEZE - ik heb geprobeerd om op de 
website van de gemeente de regels voor bij-
gebouwen in het buitengebied te vinden.
het is mij niet gelukt. het is bekend dat bij 
een burgerwoning in het buitengebied de af-
meting van het totaal aan bijgebouwen maxi-
maal 100 m2 mag zijn. is de omvang van be-
staande bijgebouwen groter, dan kunnen die 
blijven staan totdat u besluit om deze te ver-
bouwen in combinatie met sloop.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD

Kort en hevig

advies
Het doorgaande verkeer zal de ko-
mende drie weken hinder onder-
vinden van de werkzaamheden en 
omgeleid worden. Natuurlijk is het 
dan verleidelijk om het parkeerter-
rein van de Jumbo te gebruiken als 
doorgaande weg. Dat geeft niet 
alleen gevaarlijke situaties op het 
parkeerterrein en de aansluiting 
met de normale rijweg, het is bo-
vendien voor uzelf en anderen een 
bron van irritaties door opstoppin-
gen. De prachtige nieuwe Jumbo 
mag zich namelijk verheugen op 
veel bezoekers. 

overlast
Om de overlast tot een minimum 
te beperken is met de aannemer 
afgesproken dat de werkzaamhe-
den tijdens elke fase zo kort mo-
gelijk duren en de weg vrijgegeven 
wordt zodra dit kan. Kort en hevig 
dus.
Met betrokken bewoners en on-
dernemers heeft de aannemer 
veelvuldig overleg over geplande 
werkzaamheden en hoe de over-
last tot een minimum te beperken.
Hans Eijkemans van de gemeente 
Bernheze is elke werkdag te vin-

den aan ’t Dorp 60b voor vragen 
en advies en natuurlijk kunt u hier-
voor ook terecht bij het gemeente-
huis van Gemeente Bernheze.

www.centrumheesch.nl     
Facebook: centrum Heesch     
Facebook groep: Heeschenaren.

HEEScH – aan ’t Dorp wordt hard gewerkt aan de herinrichting. De parkeerplaatsen aan de beellandstraat 
worden gerealiseerd en ook ligt de stoep open van Zeeman tot en met gastronomia italiana. Deze week 
wordt hier bestraat en kunnen de ondernemers hier hun klanten met groot élan verwelkomen. ondertussen 
is ook gestart met het volgende gedeelte van de herinrichting; de ronding in de schoonstraat voor de fontein. 
ook hier wordt de straat opengebroken om nieuwe riolering te leggen en kolken voor het regenwater. over 
drie weken zal hier de bestrating hetzelfde beeld geven als in de schoonstraat.

‘De weg worDt 
vrijgegeven 
zoDra Dit kan’

De dag begon met het ophalen van 
koning Hein Nooijen zaterdagmid-
dag, na hem eerst een vendelhulde 
aangeboden te hebben. Na een 
gezellig samenzijn volgde de tocht 
terug naar de accommodatie ‘t Gil-
debergske. De opening werd ver-
richt door loco-burgemeester Peter 
van Boekel, waarna de loting voor 
het koningsschieten werd verricht. 
Bij het afnemen van het schutters-
koningschild gaf Paul Heerkens 
aan dat hij graag aan het einde 
van de dag de koningsvogel in 
ontvangst zou willen nemen.

Nadat de koningsvogel in de 
schietbak was geplaatst en de 
boom was gevrijd, konden eerst 
de wethouder en daarna de oude 
koning hun eerste schot lossen, 
waarna de koning zijn konings-
schild aan het gilde aanbood. 
Daarna werd de strijd om het ko-

ningschap met 25 deelnemers 
gestart. Na 144 schoten was de 
koningsvogel omlaag gekomen en 
mocht Paul Heerkens zich Gildeko-
ning noemen, evenals hem enkele 
jaren geleden al eens was gelukt. 
Aan het schieten voor de titel 
Schutterskoning werd door 22 
schutters meegedaan. Patricia 
Steenbakkers werd voor de eerste 
keer Schutterskoning bij het gilde. 
Bij het gilde in rosmalen is de part-
ner van Paul Heerkens op dit mo-
ment ook Schutterskoning

Beide koningen werd na hun instal-
latie een vendelhulde aangeboden 
door de vendeliers, onder begelei-
ding van de tamboers en bazuin-
blazers. Daarna werd het feest 
voortgezet, eerst op ‘t Gildebergske 
en vervolgens bij het koningspaar 
thuis, onder het genot van enkele 
borreltjes.

Koningspaar bij Gilde 
Sint Antonius Abt

VOrSTENBOScH - Paul heerkens mag zich de nieuwe koning van het 
gilde sint antonius abt uit Vorstenbosch noemen. Patricia steenbak-
kers werd voor de eerste keer schutterskoning. 

Patricia Steenbakkers en Paul Heerkens
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Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Voor 55-plussers is er drie weken 
lang een gevarieerd aanbod van 
leuke activiteiten bij de Eijnderic. 
Ook dit jaar is er weer volop be-
langstelling, een aantal activiteiten 
zijn al volgeboekt. Er blijft echter 
nog voldoende keuze waarvoor in-
geschreven kan worden.  

Een paar ideeën voor de tweede 
week waaraan u nog mee kunt doen:

Actief: Tennis voor 55+ op maan-
dagochtend 13 juli
Creatief: Papierknipkunst; maan-
dagmiddag 13 juli

Culinair: Desserts en zoet gebak, 
maandagmiddag 13 juli
Kunst: Schilderij voor buiten, dins-
dag 14 juli
Culinair: Wijnkennis met proeve-
rij op dinsdagavond 14 juli
Alternatief: Koken met wilde krui-
den, woensdagochtend 15 juli
Persoonlijk: MIR methode, woens-
dagochtend 15 juli
Bloemen: Bloemschikken, woens-
dagochtend 15 juli
Creatief: Houten tray beschilde-
ren op donderdagochtend 16 juli
Kunst: Schetsen in de natuur, vrij-
dag 17 juli

Informatief: Ontwikkelingen op de 
Maashorst, vrijdagmiddag 17 juli

Wilt u mee doen? Wacht dan niet te 
lang met inschrijven!

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

55-PLUSSERS GENIETEN VAN DE ZOMER

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

oplossing
vorige week:

charlotte van de Akker
uit Loosbroek

Winnaar:
Helaas geen winnaar  

afgelopen week

mooiBernhezertJeS

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

AANGEBODEN

MEDiSCH PEDiCurE 
NiSTELrODE 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma. 
Tip: verras vader met een 
cadeaubon voor VADErDAG 
voor een pedicurebehandeling.

PEDiCurE 
HEESWiJK-DiNTHEr
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

ZOu u OOK WiLLEN WETEN 
WELKE KLEurEN HET BEST 
BiJ u PASSEN?
In een heldere presentatie, 
maak ik u wegwijs in de 
wereld van kleur. Leuk voor 
vriendinnenavonden, bedrijfsuitjes 
of vrouwenclubjes.
Bel mij voor meer informatie.

Colorenta, Abdistraat 12, 
Heeswijk-Dinther.
06-51110053.

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

TAPiJTMiDGETGOLFBAAN 
18 holes, € 4,- p.p. 
Kinderen tot 4 jaar gratis. 
De rekkendonken Liempde,
0411-631474.

TE KOOP

Toe aan een nieuwe horloge, 
kom dan onze TrENDY OOZOO 
COLLECTiE bekijken.
Kwaliteitshorloges voor een leuke 
prijs vanaf € 29,95.
Heesakkers kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

BESPAAr OOK OP uW 
ENErGiErEKENiNG, laat ons 
u adviseren. Over de juiste led 
lampen of spaarlampen op de 
juiste plaatsen.
Wij hebben een uitgebreid 
assortiment in dimbare led lampen
met een mooie warme kleur.

HeesakkersLichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

NiEuWE DESSO-
TAPiJTTEGELS in allerlei 
kleuren/soorten. grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

PriNTPAPiEr
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

TE Huur
OPSLAGruiMTE 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

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

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

aan huis

GRATIS 
WOONADVIES

Bewegings- en 
afslankstudio

Elma v.d. Wielen - Kampstraat 6 - Heesch
Tel. 0412-455353 - www.sport-inn.info

i.v.m. Open dag een 
LEUKE KORTING 

op de powerplate en vacuumtrainer

OPEN DAG zaterdag 23 mei van 
11.00 - 15.00 uur i.v.m. 10-jarig bestaan

KLEINE SPORTSCHOOL 
met vele mogelijkheden 

onder persoonlijke begeleiding

ACTIE

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER
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Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Bushalte voor de deur: lijn 155 vanaf  ’s-Hertogenbosch en lijn156 vanaf Eindhoven

LAADPUNT

2e PINKSTERDAG OPEN
MAANDAG 25 MEI 10:00-17:00 UUR25

MEI

MAANDAG

150,-
179,95

Campingaz 
Classic L
Deze gasbarbecue is 
voorzien van 2 branders 
en inklapbare zijtafels.

GRATIS 
BIGSHOPPER

bij besteding vanaf 75,-
zolang de voorraad * 
        strekt; OP=OP

Brunotti 
zwembroek
Jongens shorts, 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren. Quickdry!

29,99

Cabanon Jaguar
vouwwagen 
• 4-8 persoons vouwwagen
• Voortent 440 x 250 cm
• Bedden met luxe matrassen
• Zwaar katoenen tentdoek
• Al-Ko onderstel
• 13-inch wielen
• Voorwand + zijwand oprolbaar

3495,-
5228,-

inclusief luifel!

24,99

Bardani Highlander
Praktische weekendtas die bovenop een 

trolley te bevestigen is. Incl. schouderband.

69,99
Vanaf

Groot 
assortiment Intex 
opzetzwembaden
Verkrijgbaar in verschillende 

uitvoeringen en afmetingen. 

De zwembaden zijn eenvoudig 

op te zetten in iedere tuin.

Bardani Camaron
Comfortabele campingstoel met 

armleuningen, incl. zijtafeltje 

met bekerhouder. Compact in te 

vouwen en mee te nemen.

59,99
69,99

Naast kermissen in Nederland 
stond de attractie ook op ker-
missen in België, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en zelfs in 
Dubai op het ‘Dubai Shopping 
Festival’. In de jaren daarop 
werden ook Abu Dhabi, Hong 
Kong, Singapore, Shanghai en  
Marokko aangedaan. reuzen-
radliefhebbers in Nederland kon-
den vanaf 2006 hun hart weer 
ophalen, toen stond het rad 
eindelijk weer op eigen bodem. 
Daarnaast heeft het Europarad 
zelfs een prominente rol ge-
speeld in een Belgische tv-serie 
en op Winterland in Oss. 

Deze week staat het rad in Nistel-
rode, tijdens de Pinksterfeesten 
Nistelrode, waar vanuit alle wind-
richtingen bezoekers te verwach-
ten zijn. Jan is sinds dinsdag 19 
mei al te vinden in onze groene 
gemeente. Lees verder in de 
Pinksterkrant zijn verhaal, over 
zijn hobby’s en wat hij het leukste 
vindt als kermisexploitant. 
Lees verder pagina 15.

Grootste rad van Europa op 
kermis in Nisterode 
NISTELrODE - jan Vallentgoed vertelt vol passie in de Pinksterkrant over zijn kermisfami-
lie en het grote reuzenrad. De familie Vallentgoed kocht het rad in de winter van ‘94/’95 
en knapte het gevaarte in 1996 volledig op. in dat jaar werd het reuzenrad tevens door de 
Duitse technischer Uberwachungs Verein (t.U.V.) getest en goedgekeurd. 

www.vanesch-tweewielers.nl
Abdijstraat 28 - 5473 AE  Heeswijk Dinther - Tel. 0413-29 30 54

Lentekriebel�?    
� etskriebel�...

TWEEDE  PINKSTERDAG geopend van 12.00
 tot 17.00 uur

Jan Vallentgoed

een prominente 
rol gespeeld in een 
belgische tv-serie
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

25
MEI

2E PINKSTERDAG 
OPEN! 10:00 - 17:00 uur

*geldig op 25-05-2015

koffi e met gebak bij 
lunchcafé Le Blanc

Tegen inlevering van deze bon

10% korting*

koffi e met gebak bij 
lunchcafé Le Blanc



DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT!Pinksterkantelwandeling

Daarover wil de Petrus Emmausparochie uit 
Heesch graag in gesprek gaan, met zoveel 
mogelijk mensen. Om zo een beweging op 
gang te brengen. Een beweging die kan 
leiden tot verandering, dialoog, betrokken-
heid, bezieling en zorg voor elkaar. 
En om de daad bij het woord te voegen, 
komen de initiatiefnemers letterlijk in be-
weging: door te gaan wandelen, op tocht 
te gaan, een nieuwe weg, een ander pad in 
te slaan op maandag 25 mei (tweede pink-
sterdag). De start van deze pinksterkantel-
wandeling is om 11.00 uur op het kerk-

plein bij de Petrus Emmauskerk in Heesch.
De wandeling is ongeveer tien kilometer 
lang en voert door het buitengebied van 
Heesch. Aanmelden hoeft niet, op tijd aan-
wezig zijn wel!
Wie zich voorafgaand aan de wandeling 
wil laten inspireren, kan een bezoek bren-
gen aan de tuinviering in de tuin van de 
Petrus Emmausparochie, aanvang 10.00 
uur. 
Meer informatie: 06-29951014 of via 
www.facebook.com/pages/Pinksteren-
kantelen-wandelen/487331151432896.

HEEScH - er verandert veel in de maatschappij. allerlei zaken staan op het punt om een 
rigoureuze verandering te ondergaan. kantelen wordt het ook wel genoemd. kerken 
en grote winkelketens lijken geen stand te kunnen houden. ook in de zorg zijn grote 
veranderingen gaande. er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen kracht van 
de mensen. We hebben elkaar steeds meer nodig en de vraag rijst, weten we elkaar dan 
wel te vinden? hoe kunnen we samen deze veranderingen opvangen? 

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

NATUURLIJK.
RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS 
GEMALEN KOFFIE IN 
ONZE LUNCHROOM

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

RUIM 500 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
EN SPORT VOOR JONG 
EN OUD 

Veelplezier!

MOOI  VOOR 
YOURI  EN PAM

DE grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

TIJDENS

PINKSTEREN

GESLOTEN
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FiLMAVOND iN NESTErLÉ 

NISTELrODE - cc nesterlé ver-
toont elke laatste donderdag van 
de maand een film in de theater-
zaal om 20.15 uur. De eerstvol-
gende filmavond vindt plaats op 
donderdag 28 mei. 

Liefhebbers kunnen hier genieten 
van bijzondere films die met zorg 
zijn uitgekozen. Wie tijdig achter-
grondinformatie over de eerstvol-
gende film wil ontvangen, kan zich 
aanmelden voor een nieuwsbrief 
via beheerder@nesterle.nl onder 
vermelding van filmmail.

Kaartjes voor de filmavond op 28 
mei kosten € 5,- en zijn voor aan-
vang verkrijgbaar aan de kassa 
vanaf 19.30 uur. Achteraf is er 

gelegenheid om de film onder het 
genot van een drankje na te be-
spreken in de foyer.

G

boekhandel berne - abdijstraat 53, 5473 ac heeswijk - t. 0413-291394 - www.berneboek.com

Uitnodiging zaterdag 14 juni:
inspiratiemiddag ‘geluk binnen handbereik’ door ton roumen

eluk is dichterbij dan we vermoeden en het is binnen handbereik. Vaak ervaren we dat onze 
dagelijkse zorgen verhinderen gelukkig te zijn. Is de weg naar geluk gecompliceerd of eenvoudig? 
Het antwoord hangt er mede vanaf of je ontsnappen kunt aan stress, werkdruk en de vele prikkels 
die je dagelijks overspoelen. Op de inspiratiemiddag laat Ton roumen u ervaren hoe de weg naar 

geluk kan lopen en wat de kracht is van verstilling, loslaten en retraite. 
In zijn boek ‘Geluk binnen handbereik’ beschrijft Ton roumen op 
heldere en inspirerende manier hoe je stap voor stap thuis kunt komen. 
De boodschap is gebaseerd op een combinatie van eeuwenoude 
oosterse en westerse spirituele wijsheden en eigentijdse inzichten. 
Meer informatie op www.berneboek.com.

Datum:  Zaterdag 13 juni 2015
Aanvang:  14.00 uur (inloop 13.30 uur)
Plaats :   Abdij van Berne, Abdijstraat 53 

5473 Ac Heeswijk 
Entree:  € 10,- (incl. koffie/thee) 
reserveren:  Aub aanmelden per e-mail op 

activiteiten@bernemedia.com
   
U bent van harte welkom!

Van Meurs doet dit op een unieke gitaar uit 
de 19e eeuw met acht snaren. Deze gitaar 
werd bespeeld door de componist in de laat-
ste fase van zijn leven. Legnani was net als 
Mozart een wonderkind maar kreeg helaas 
nooit dezelfde aandacht. Zijn muziek zit vol 
energie en humor. Naast zijn composities be-

werkte hij ook een aantal beroemde werken 
van rossini, zoals de opera ‘De Italiaanse in 
Algerije’ en ‘Wilhelm Tell’. Die werken zul-
len onder andere op deze zondag gespeeld 
worden. 
rolf van Meurs behaalde in 2012 zijn bachel-
ordiploma aan het conservatorium in Tilburg 
met een 9,5. Hierop volgend behaalde hij zijn 
masterdiploma aan het Lemmensinstituut in 
Leuven (België) met grote onderscheiding. In 
die tijd raakte hij in de ban van Luigi Leg-
nani en deed hij onderzoek naar het leven 
van deze componist. Om de werken van de 
Italiaan zo dicht mogelijk te benaderen, liet 
rolf van Meurs eenzelfde gitaar bouwen. 
Met die gitaar nam hij later een cd op die hij 
begin 2015 uitbracht. 
Met veel energie begon hij aan de promo-
tie van deze cd, die inmiddels al leidde tot 
een uitnodiging van ‘The Danish Guitar So-
ciety’ uit Kopenhagen. Voor meer informa-
tie: www.rolfvanmeurs.nl. De toegang op 24 
mei is gratis (vrije gift achteraf).

Gitarist rolf van Meurs uit 
Heesch presenteert cd
VEGHEL - klassiek gitarist rolf van Meurs uit heesch presenteert zondag 24 mei - eerste 
pinksterdag - in het protestantse kerkje aan de hoofdstraat 53 in Veghel (om 15.30 uur) zijn 
eerste cd met werk van de italiaanse componist luigi legnani (1790 – 1877). 

WOENSDAG 20 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Boskampi’s: 
13:45 15:45

Fast & Furious 7: 
19:45

Home 3D: 
13:30 15:45

Kidnep: 

13:30 16:15

De Ontsnapping: 
20:00

Mad Max Fury Road 3D: 19:45

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45 15:30

DONDERDAG 21 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:45

De Masters: 
20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Project T: 
19:45

VRIJDAG 22 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
16:00

Home 3D: 
16:00

Kidnep: 

16:00

Project T: 
18:45

De Masters: 
19:00 21:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Mad Max Fury Road 3D: 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 16:00

ZATERDAG 23 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 16:00

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Project T: 
15:30 18:45

De Masters: 
19:00 21:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Mad Max Fury Road 3D: 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

ZONDAG 24 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 16:00

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Project T: 
15:30 18:45

De Masters: 
19:00 21:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Mad Max Fury Road 3D: 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

MAANDAG 25 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:45

De Boskampi’s: 
13:30 16:00

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Project T: 
15:30 19:45

De Masters: 
20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

DINSDAG 26 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 19:45

De Masters: 
20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Project T: 
19:45

WOENSDAG 27 MEI 2015

De Boskampi’s: 
13:30 16:00

Home 3D: 
13:30 15:45

Kidnep: 

13:30 15:45

Project T: 
15:30 19:45

De Masters: 
20:00

De Ontsnapping: 
19:45

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

Woman in Gold: 
20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

MET PINKSTEREN  

ZIJN WIJ GEOPEND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

elke laatste 
DonDerDag van 

De maanD

Graafsebaan 33 - 5384 RS Heesch - 0412 455 435- 06 121 939 38 - anja@trendtuin.nl - www.trendtuin.nl

Door de juiste keuzes te maken bij de TUIN-
INRICHTING of een BEPLANTINGSPLAN kan 
het ONDERHOUD beperkt worden. Op termijn 
kunt u ook kosten besparen doordat er niet elk 
jaar verplant of veranderd hoeft te worden.

Anja van den Heiligenberg
Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch

0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

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

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel
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In 2014 gingen deze twee leer-
lingen van het Maaslandcol-
lege voor hun buitenlandse 
stage naar Zuid-Afrika om vrijwil-
ligerswerk te doen in de township 
Motherwell. Daar heeft de Stich-
ting Family restoration Services 
voor kinderen uit de buurt een 
crèche opgezet, waar iedere dag 
8 tot 15 kinderen komen. De peu-
ters leren er op speelse wijze so-
ciale vaardigheden en de Engelse 
taal, ter voorbereiding op de ba-

sisschool. Eva en Fleur zagen met 
eigen ogen hoe waardevol de crè-
che was voor de ontwikkeling van 
de peuters. Zij maakten - samen 
met de leidsters - plannen om de 
crèche uit te breiden tot 60 kind-
plaatsen. 

Terug in Nederland maakten zij 
de docenten en medeleerlingen 
van het Maaslandcollege enthou-
siast. Ze brachten al veel geld bij-
een voor de aankoop en verbouw 

van een huis tot een crèche. Met 
de opbrengst van de fietstocht 
wordt een bijdrage geleverd aan 
de kosten van de inrichting van de 
binnen- en buitenruimte. Eva en 
Fleur verzorgen op de lunchpost 
van de fietstocht een presentatie. 
De beschrijving van hun project is 
door cordaid uitgekozen als één 
van de drie landelijk beste profiel-
werkstukken. 

De fietstocht wordt dit jaar geor-
ganiseerd in samenwerking met 
de 60-jarige KBO en eindigt bij De 
Pas in Heesch. In het weekend van 
31 mei is hier een prachtige kunst-
tentoonstelling van de KBO. Ie-
dere fietser krijgt daar van de KBO 
een consumptie aangeboden. 

De jaarlijkse Fietstocht met een 
Missie is op zondag 31 mei. De 
start is tussen 10.30 en 13.30 
uur bij de Eijnderic in Heesch. De 
deelnamekosten zijn: € 5,-, voor 
jongeren tot 18 jaar € 3,50 en 
€ 2,- voor kinderen tot 12 jaar.

Grenzeloos BErNHEZE
‘ik ben het liefst veel en veel langer in Afrika’
Anja Spanjers uit Heesch over haar schoolproject in Ghana

Anja vertelt dat zij die eerste keer 
met een stichting die vrijwilli-
gerswerk organiseert, is meege-
gaan naar Ghana; afgelopen keer 
is zij op eigen houtje naar het 
Afrikaanse land gegaan. “Ik doe 
het liefst zoveel mogelijk zelfstan-
dig en houd alles graag in eigen 

hand. Zo koop ik bijvoorbeeld zelf 
in Ghana direct bij een houthan-
deltje hout, breng dat naar een 
lokale timmerman en laat er stoel-
tjes en tafeltjes van timmeren. Op 
deze manier weet ik zeker dat het 
geld, dat ik onder andere verdien 
met de verkoop van spullen op 
carbootSales en markten hier in 
de regio, goed besteed wordt!”

Anja vertelt dat het schooltje in 
Ghana inmiddels flink is uitge-
breid; van twee naar zes lokalen. 
“Eigenlijk moeten er nog twee lo-
kalen bij, want het aantal kinderen 
dat naar school gaat is ook toege-

nomen”, zo legt Anja uit. Anja is 
onlangs een nieuw project begon-
nen: het sponsoren van school-
kinderen in Ghana. “Voor € 20,- 
per maand kan een schoolkind 
in Ghana elke dag naar school, 
lunchen tussen de middag, ge-
bruik maken van schoolboeken en 

voorzien worden van een school-
uniform; een ongelooflijk laag be-
drag voor ons, maar helaas voor 
veel mensen in Ghana gewoon 
niet op te brengen.”

Wie kennis wil maken met Anja, 
kan haar ontmoeten op 24 en 
25 mei in Nistelrode, op de brade-
rie, tijdens de Pinksterfeesten. 

Zij staat daar met Emmanuel 
Nkrumah uit Ghana, de meester 
van het schooltje. 

Voor meer informatie: 
www.anjavoorghana.nl. 

Stoeltjes voor schoolkinderen, mede mogelijk gemaakt door Anja Spanjers 
 Tekst: Milène Putters

Een van de boegbeelden van 
WNM is rhodé Jansen (1989). 
Zij werkt bij christian Aids Bureau 
for Southern Africa in Johannes-
burg. Haar werk doet ze vanuit 

een diep rechtvaardigheidsgevoel. 
“Ik ben iemand die opkomt voor 
minderheden. Per dag komen er 
in Zuid-Afrika 1.000 nieuwe hiv-
besmettingen bij. Aids raakt niet 
enkel individuen, maar hele ge-
meenschappen. Ik zie hoe de kerk 
hier een positieve rol speelt in de 
strijd tegen hiv en aids.”

caMPagne 2015
‘Luisteren met je hart – De taal van 
de missionaris’, is het thema van 
de WNM-campagne 2015. Hier-
mee focust WNM op een van de 
tijdloze onderliggende kernwaar-
den van het missiewerk. ‘Luisteren’ 
met je hart is je openstellen voor 
het leed en de kracht van anderen. 
Door te ‘luisteren’ met het hart 
veranderen levens voorgoed, ook 
die van henzelf. Er ontstaat een 
gelijkwaardige en respectvolle sa-
menwerking die leidt tot blijvende 
resultaten. 

Nadere informatie over de Pink-
steractie is te vinden op 
www.weeknederlandsemissionaris.nl 

Pinksteractie 
‘Luisteren met je hart’

Laatste 
oplage cd’s 
Ad de Laat

NISTELrODE - Voor de liefheb-
bers en verzamelaars van de mu-
ziek van ad de laat is er nu een 
makkelijke manier om net aan die 
cd te komen die ontbreekt in de 
collectie. 

Naar aanleiding van de hommage 
aan het leven en de muziek van Ad 
de Laat en de overweldigende inte-
resse, is besloten de laatste exem-
plaren van de albums beschikbaar 
te stellen. Familie van Ad heeft be-
sloten dat de volledige opbrengst 
naar Stichting FreeKenia gaat, ten 
gunste van het pionierswerk van 
neef Freek Spits, die bezig is met 
duurzame landbouw in Kenia. 
De prijzen zijn: één cd € 10,- twee 
cd’s € 17,50 en een set van drie 
cd’s € 25,-.

Wie interesse heeft, kan contact 
opnemen via info@FreeKenya.org 
of 0412-785982. De cd’s zijn af te 
halen op Het Erp 29 in Nistelrode. 
De oplage is zeer beperkt en is gel-
dig zolang de voorraad strekt.

Fietsen voor peuters in 
Zuid-Afrika op zondag 31 mei

HEEScH - anja spanjers uit heesch is half maart teruggekomen, na 
negen weken in ghana te zijn geweest. “Dit was mijn tweede keer 
in ghana; ik ben in januari 2013 voor de eerste keer geweest en het 
beviel mij ontzettend goed.”

‘ik Doe Het liefst zoveel mogelijk 
zelfstanDig en HouD alles graag 

in eigen HanD’

HEEScH - jongeren en het jubilerende kbo-heesch springen zondag 31 mei op de fiets voor het goede 
doel. ook dit jaar heeft de werkgroep ‘tocht met een Missie’ uit heesch weer een fietstocht van 30 en 45 
km uitgezet ten behoeve van een heesch’ ontwikkelingsproject. als goede doel is voor het project tinker-
tots gekozen, waar eva lieve loonen en fleur van de Ven zich aan hebben verbonden. 

Eva en Fleur

HEESWIJK-DINTHEr/LOOSBrOEK - Missionarissen en missionair wer-
kers hebben bij hun werk hulp hard nodig, niet zozeer voor zichzelf, 
maar juist voor de mensen voor wie zij werken. Daarom organiseren de 
parochies van heeswijk, Dinther en loosbroek een tweede collecte in 
de Week van de nederlandse Missionaris (WnM) tijdens de vieringen 
van 23 en 24 mei. 
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Vrijwilligerspunt Bernheze

Het Vrijwilligerspunt van Vivaan in Heesch zoekt een 

creatieve PR medewerker.
Iemand voor het verzamelen van informatie voor in 

de nieuwsbrief van Vivaan, voor het schrijven 
en redigeren van artikelen voor in 

DeMooiBernhezeKrant. Werktijden in overleg.

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

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

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Wij zijn op zoek naar een

FULLTIME ALLROUND DIERVERZORGER(S)
voor ons vermeerderingsbedrijf in ERP en KELDONK

Van kandidaten voor deze functie verwachten wij:
• Ervaring bij een vermeerderingsbedrijf is een must
• Uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden
• Ervaring in de kraamstal/drachtstal is een pré.
• Zelfstandig kunnen werken
• Bereidheid tot het draaien van weekenddiensten
• MBO werk- en denkniveau

Wij bieden u:
• Salaris conform de CAO Dierhouderij
• Grote mate van zelfstandigheid

Heeft u interesse en voldoet u aan bovenstaande 
criteria? Twijfel dan niet en mail uw schriftelijke 
sollicitatie en CV vóór 1 juni 2015 naar 
vandoornvarkensbedrijf@ziggo.nl.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact
opnemen met Hettie van Doorn, 06- 53499004.

Onze keuken biedt plaats aan een zelfstandig Kok (vanaf 

18jr.) die van wanten weet. Ben jij een culinair genie, die met 

opgestroopte mouwen door het leven gaat en past  

onze menukaart bij jouw smaak? Dan ben jij de kok die wij 

zoeken. Stuur je motivatie en cv naar peter@wittern.nl

Vacature
Zelfstandig werkend kok

C.H.V. de Noordkade, N.C.B.- Laan 52 A, Veghel

www.wittern.nl

aan het werk
Wilt U ook een VacatUre Plaatsen?
stuurt u ons de informatie en het logo en wij maken de 
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

Bloemen en bijen in Bernheze 
BErNHEZE – langenhuizen hove-
niers, aanneming en groenzorg uit 
loosbroek heeft afgelopen week 
op vier plaatsen in bernheze bij-
enmix gezaaid. 

Dit om te zorgen dat er een betere 
biotoop komt voor bijen en insec-
ten. Jonge bijen hebben stuifmeel 
nodig om gezond te worden en 
om uitsterven van het volk te voor-
komen. In Heesch (Voorste Groes, 
600 m2), Nistelrode (Noorderbaan, 
950 m2 en de Waardsestraat/De 
Oude Toren, 1050 m2) en in Hees-
wijk-Dinther (Dodenhoeksestraat 
/Morgenstond, 5500 m2) is inge-
zaaid.

Het afgelopen jaar heeft de ge-
meente op verzoek van Jack van 
der Dussen vier plakken braaklig-
gende gronden beschikbaar ge-
steld en een aanvraag ingediend bij 
de provincie voor subsidie. Van de 
provincie heeft Bernheze € 6.000,- 
subsidie gekregen, waarmee dit 
jaar op de vier plakken grond inge-
zaaid kon worden. Hier komt bin-
nenkort een mix van bloemen tot 
bloei, zoals onder andere mosterd-
zaad, wilde rammenas, korenbloe-
men en klaprozen. De bloemen 
bloeien in verschillende periodes.

food4bees
Door de stichting Food4bees werd 
Jack op deze mogelijkheden ge-
wezen. Food4Bees is een ‘civil 
society’ - of burgerinitiatief - die 
belanghebbenden zoals organi-
saties, partijen en burgers op een 
constructieve manier met elkaar 
verbindt ,met als doel het stimule-
ren van het drachtgebied voor alle 
bestuivende insecten.

Jeroen Hendriks van de Gemeente Bernheze, afdeling Domein Beleid, helpt bij het inzaaien van de bermen langs de 
Voorste Groes in Heesch. Jack van der Dussen ziet er op toe dat het goed gebeurt! Foto’s: Marcel van der Steen

Henrico van den Boom van de fi rma 
Langenhuizen zaait de berm in langs 
de wadi aan de Waardesestraat in 
Nistelrode 

Sollicitatie 
tips voor 
het schrijven 
van een CV
TiP 1: Schrijf eerst je cV. Pas 
daarna schrijf je een sollicita-
tiebrief. Op deze manier kan je 
enkele belangrijke punten uit je 
cV in je brief toelichten als dat 
nodig is.

TiP 2: Zorg dat je cV overzich-
telijk is. In één oogopslag moet 
de lezer kunnen zien wat je 
werkervaring is, wat je behaalde 
diploma’s zijn enz. Daarbij is het 
ook belangrijk om voor een goed 
leesbaar lettertype te kiezen.

TiP 3: Maak je cV kort en 
bondig. De lezer heeft immers 
geen uren de tijd om je cV te 
bekijken. Zet er geen onnodige 
informatie in. Zorg er eventueel 
voor dat belangrijke punten ex-
tra opvallen.

TiP 4: Lees je cV nog eens na. 
Zorg ervoor dat er geen spelfou-
ten in je cV staan.

TiP 5: Houd altijd rekening met 
de functie-eisen. Laat ook in je 
cV zien dat jij over deze eisen 
beschikt.

TiP 6: Geef alleen referenties op 
als daar om gevraagd wordt. Als 
het nodig is om één (of meer-
dere) referentie(s) op te geven, 
vraag dan eerst aan de contact 
persoon om toestemming. Een 
contactpersoon moet jou goed 
kennen. Hij of zij moet jouw po-
sitieve kanten goed kunnen be-
schrijven. Ook negatieve kanten 
moet hij/zij kennen, maar wel 
op een tactische manier kan 
brengen.
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Prentenboekentip van de bibliotheek
BABBA BABY KuSJES EN KNuFFELS / BETTY SLuYZEr & MiLJA PrAAGMAN

Voorlezen is leuk en belangrijk en je kan er niet vroeg 
genoeg mee beginnen! 

Daarom een voorleestip voor de allerkleinsten.

Babba baby is wakker en gaat bovenop de hond een toren 
bouwen. Ze zet eerst haar schapenknuffel op de slapende 
hond. Daarna volgen beertje, varkentje en aapje. De to-
ren is nu zo hoog geworden, dat de hond er wakker van 
wordt. De toren valt om en iedereen rolt naar beneden. 
reden voor kusjes en knuffels! Het boek nodigt heel erg 
uit om samen met je baby de geluiden te maken die ook in 
de tekst staan. Dit zal iedere baby en dreumes fantastisch 
vinden.

Babba Baby kan al bekend zijn bij jonge ouders omdat er 
ook een boekje van in het Boekstartkoffertje zit.

Spelletjesochtend op 
Het Mozaïek

Iedere keer weer is de spelletjes-
activiteit een gezellig, maar ook 
een heel leerzaam moment voor 
de kleuters en voor de ouders, die 
genieten van elke minuut van deze 
ochtend. Het is telkens een feest 
om samen te mogen spelen. 

Deze week was het weer zo lekker 
en scheen de zon zo mooi, dat de 
tafeltjes en stoeltjes werden opge-
pakt en mee naar buiten genomen. 

Daar, op het speelplein, werd het 
een gezellig uurtje met elkaar.

HEESWIJK-DINTHEr - enkele keren per jaar worden op basisschool het 
Mozaïek in heeswijk-Dinther ouders van de kleuters uitgenodigd voor 
een spelletjesochtend. Dan spelen de leerlingen van de groepen 1 en 
2 samen allerlei leuke en leerzame gezelschapsspelletjes, onder leiding 
van hun papa’s en mama’s. 

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

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

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

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

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

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

Molenaars op examen op Windlust in Vorstenbosch
VOrSTENBOScH - acht weken 
lang zijn drie leerling-molenaars 
bij molenaar Marcel Voorneman 
op zondag te gast geweest op 
de molen ‘Windlust’ in Vorsten-
bosch.

De drie molenaars zijn opgeleid op 
een instructiemolen. Ze hebben 
hun proefexamen gedaan dat af-
genomen werd door het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars.

Nu waren zij klaar om het lande-
lijke examen te doen, afgenomen 
door vier personen van de Vereni-
ging de Hollandse Molen. De mo-
len Windlust is gekozen als exa-
menmolen. Omdat elke molen zijn 
specifieke gebruiken heeft, konden 
de aspirant-molenaars een aantal 

weken in Vorstenbosch draaien, 
onder begeleiding van Marcel.
De examens werden woensdag 15 
mei afgenomen. Het examen be-
staat uit een praktijk- en een the-
oriegedeelte. Praktijk houdt in: het 
op de wind zetten van de molen, 
het opzeilen en afzeilen en veilig-

heden. Theorie bestaat uit allerlei 
vragen over de opbouw van mo-
len, wieksystemen, afstellingen en 

- heel belangrijk - het weer. 
Alle drie de aspirant-molenaars zijn 
geslaagd. Een daarvan is de 72-ja-
rige Ad van de Akker uit Heesch, 
die zijn opleiding kreeg op de 
molen in Nistelrode. Nu Ad ge-
slaagd is, zal hij in Nistelrode blij-
ven draaien. Henk van de Oetelaar 
uit Schijndel, opgeleid in Eerde, 
zal ook in Eerde blijven draaien. 
Jan Kamphuis uit Grave, opgeleid 
in Afferden, zal ook daar blijven 

Henk van den Oetelaar, Erwin 
Janssen en Marcel Voorneman

Marcel Voorneman, Ad van den 
Akker en Mari van Breda

De molen Windlust was locatie voor 
het landelijke examen

te gast op 
De winDlust

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Weer volop vers 
ZOMERFRUIT

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uurElke vrijdag tot 12.00 uur

Vrijdag 
22 mei 2015

zal de weekmarkt in de Kromstraat 
zijn

Reclame is ook geldig in de winkel

Zoete NECTARINES
€ 0,99500 gram

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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B,A,Z,U,I,N
=

*Iedereen met de 1e voorletter B,A,Z,U,I of N (volgens officieel ID) kan voor €1 naar de 
film. Gasten tegelijk gereserveerd krijgen € 1,- korting. Niet geldig op zaterdagavond. 
Actie geldt t/m 17 juni 2015. Alleen geldig op vertoon van officieel ID (geen kopie). 
Niet geldig i.c.m. andere kortingen. De normale toeslagen (bijv. 3D) blijven van 
toepassing. Kaarten vooraf afhalen is niet mogelijk maar reserveren is raadzaam.

0413 - 27 16 16   TakeTen.nl

Eerste voorletter*

naar 
de film

Baz
uin het 

ro
nd!

Timemanagement – Balans 
vinden tussen werk en privé
Nooit geen VOV Bernheze meer missen; leer deze bijeenkomst hoe

Kom je structureel tijd tekort, word je met je-
zelf geconfronteerd met uitstelgedrag als het 
gaat om goed voor jezelf te zorgen? Laat je 
op vrijdag 29 mei adviseren door drie toppers 
wat betreft time-management. Deze toppers 
delen hun kennis en reiken je tips en trucs aan 
om meer grip op je leven te krijgen en je ener-
giebalans te (her)vinden. 

Programma 
De middag start om 12.30 uur, om 13.10 uur 
is er een lunch, waarbij je eens met andere 
mensen kan praten dan je gewend bent. Om 
14.00 uur start het programma met de gast-
spreeksters. 
jannY brUsselers helpt als effectiviteits-
trainer ondernemers en professionals om 
kostbare tijd te besparen. Janny geeft prakti-
sche tips en adviezen hoe ook jij je effectiviteit 
kunt verhogen en slimmer kunt leren werken. 
anneMieke belgraVer is Professional Or-
ganizer voor particulieren. Zij kan je helpen 
meer structuur en orde in je huis, je papieren 
en je agenda te krijgen. Met als uiteindelijk re-
sultaat meer rust en ruimte voor jezelf. 
rita Van schijnDel-haerkens helpt als 
budgetcoach particulieren om hun financiële 
zaken op orde te krijgen. Door middel van fi-
nanciële coaching kan ze eraan bijdragen dat 
je zelfstandig en met zelfvertrouwen je eigen 
financiële zaken (weer) kunt regelen én onder 
controle kunt houden. 
franka Mes is business coach, mental coach 

en enneagramtrainer. We gaan op weg en… 
je kunt het zelf wel invullen, het lukt gewoon-
weg niet. Franka laat zien hoe we de blokka-
des te lijf kunnen gaan en negatieve overtui-
gingen en emoties los kunnen laten! 
De kosten voor de VOV-bijeenkomst bedra-
gen € 12,50 inclusief lunch. Pinnen is niet 
mogelijk, dus graag contant betalen bij bin-
nenkomst. www.vovbernheze.nl.

BeRnHeZe – als vrouw heb je een druk bestaan. je bent ondernemer, werknemer, de moeder, 
dochter, buurvrouw, zus van… en wie weet ook: de vrouw van… het kost nogal eens moeite 
om alle ballen in de lucht te houden. Veel vrouwen zijn aan het eind van de dag uitgeput 
en lopen over. en dan… is er de bijeenkomst van VoV bernheze op vrijdag 29 mei in cc 
nesterlé in nistelrode. Deze gaat over time-management, wie weet leer je hier hoe je je tijd 
kan indelen om geen bijeenkomst meer te hoeven missen. 

Sterrenwacht Halley op de kaart van 
astronomisch Nederland

HEEScH - het project ‘zon’ is af. 
bij sterrenwacht halley in heesch 
vond afgelopen maandag de pre-
sentatie plaats van de nieuwe 
koepel en het planetenpad. 

Het doel van het project is om het 
publiek ook overdag op educatief 
en recreatief gebied iets te bie-

den. Bij de sterrenwacht staat in de 
nieuwe koepel een telescoop, waar 
de zon op te bekijken is. De tele-
scoop is in eigen beheer gemaakt. 
“Er ontbrak iets aan ons gebouw”, 
zegt Urijan Poerink van de sterren-
wacht tijdens de presentatie. Het 
was vanaf het begin een langge-
koesterde wens om een koepel toe 

te voegen aan het gebouw. Helaas 
is de wind te sterk om de nieuwe 
koepel vandaag open te klappen.

Daarnaast is ook het planetenpad 
educatief en recreatief. Het is een 
fietstocht van iets meer dan tien 
kilometer, die leidt van de zon, 
waar de officiële opening vandaag 

plaatsvindt, naar Pluto. De dwerg-
planeet is te vinden bij Natuurcen-
trum De Maashorst. Van micro-
natuur in Slabroek naar macro-
natuur in Heesch; zo sluit het op 
elkaar aan. Op schaal staan exact 
op de juiste locaties zuilen waarop 
informatie staat over de betreffen-
de planeet. Het is mogelijk om de 
Qr-code op een mobiele telefoon 
te scannen voor meer informatie.

Burgemeester Marieke Moorman, 
wethouder rien Wijdeven en Yves 
de Boer van de Gedeputeerde Sta-
ten provincie Noord-Brabant mo-
gen de officiële opening verrichten. 
Zij luisteren naar voorzitter Werner 
Neelen van de sterrenwacht. Hij 

is trots op de officiële opening. 
“Met deze opening komen we op 
de kaart van astronomisch Neder-
land.” Het is de laatste dag voor 
de voorzitter; zijn opvolger is Hans 
Bomers. Ook Yves de Boer stopt 
binnenkort in zijn functie. De ge-
deputeerde is onder de indruk. 
“Het is erg knap dat de Sterren-
wacht alles gestalte heeft kunnen 
geven.”
cabaretier Mark van de Veerdonk 
komt op het scherm. Hij noemt het 
planetenpad ‘een leuke poging’. 
Eigenlijk wil hij dat zijn woonplaats 
Slabroek de zon is. Als hij de kans 
krijgt in het Auditorium voor de 
aanwezigen te spreken, is hij in-
eens positief.

Gedeputeerde Yves de Boer en Burgemeester Marieke Moorman openen het planetenpad
 Tekst: Roy van den Busken Foto’s: Marcel van der Steen

Cabaretier Mark v.d. Veerdonk praat alles op een humoristische en ludieke 
manier aan elkaar
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Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

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

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

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

Van Tuyl Metaalrecycling 

Wilt u uw oude metalen inleveren, 
dan bent u bij Van Tuyl Metaalre-
cycling op het juiste adres. Zowel 
voor de particuliere als de zakelijke 
klant. Bij aankomst krijgt u één of 
meerdere palletboxen toegewe-
zen, waarin u uw afvalmetalen 
kunt scheiden. Zodra dit gebeurd 
is, worden de palletboxen met de 
heftruck op de weegschaal ge-
zet en worden de oude metalen 
gewogen. Met een geijkte digi-
tale weegschaal - elk jaar opnieuw 
vakkundig gekeurd - verzekert Van 
Tuyl Metaalverwerking altijd een 
exact aantal kilo’s.

contante betaling
Ferry: “Bij ons krijgt u altijd na het 
wegen direct contant geld. Uiter-
aard kan dit ook, wat vaak gebeurt 
in de zakelijke sector, op uw reke-
ning gestort worden. We werken 

met dagprijzen, maar er is ook een 
optie tot het maken van een week-
prijs-afspraak.“

De metaalrecycling levert al decen-
nialang een belangrijke bijdrage 
aan de kringloop van afgedankte 

materialen. recycling is noodzake-
lijk om overbodige hoeveelheden 
afval te voorkomen en schaarste 
van grondstoffen tegen te gaan. 
Bovendien levert de recycling van 
metalen een aanzienlijke bijdrage 
aan duurzaamheid. Voor Ferry was 
dat niet de enige reden om het 
bedrijf op te starten: “Het werken 

met metaal is net zo leuk als het 
ontmoeten van mensen.”

De openingstijden zijn van maan-
dag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 
uur, zaterdag van 8.00 tot 16.00 
uur en zelfs zondag, op afspraak. 

Zijn werkhouding is van buigzamer 
materiaal dan metaal, want Ferry 
is ook buiten openingstijden be-
reikbaar: “Neem dan even contact 
met ons op.”

Ferry van Tuyl bij zijn oud ijzer Foto: Marcel van der Steen

HEEScH – aan de nieuwstraat 10 in heesch is ferry van tuyl tussen de containers en bakken te vinden, 
waarin de diverse metalen gesorteerd worden voor verdere verwerking. De jonge, enthousiaste ferry neemt 
zijn bedrijf heel serieus en verhuisde vorig jaar naar het voormalige pand van Van Weerdenburg aardappel-
handel, waar hij zich intussen helemaal thuis voelt. ferry is erg blij met de ruimte die hij heeft in de nieuw-
straat. nu hebben zijn klanten – ook bij slecht weer - de gelegenheid het metaal droog af te leveren en heeft 
hij genoeg ruimte voor zijn metaalopslag. 

Nieuwstraat 10
5384 Tc Heesch
0412 - 76 44 67
info@oudijzerbrengen.nl
www.oudijzerbrengen.nlVAN TUYL METAALRECYCLING

Met een geĳ kte digitale weegschaal
elk jaar opnieuw vakkundig gekeurd

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

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

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

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

Ondernemersvereniging Heesch 
op bezoek bij Autobedrijf Neelen

Bij Autobedrijf Neelen is de afge-
lopen periode een compleet nieuw 
bedrijfspand gerealiseerd. Tijdens 
een rondleiding werd duidelijk dat 
dit pand ervoor zorgt dat de on-

derneming helemaal klaar is voor 
de toekomst. In dit kader was het 
leuk dat ook Tesla - bekend van  
elektrische auto’s - aanwezig was 
om haar visie en concept toe te 

lichten. Verder gaf de brandweer 
een toelichting op haar organisa-
tie en kwamen ze ook nog in actie 
door twee leden te bevrijden uit 
een autowrak.
 
OVH bedankt de familie Neelen, 
de brandweer en Tesla voor hun 
inbreng. Jaarlijks organiseert OVH 
diverse bijeenkomsten, waaronder 
bedrijfsbezoeken, met het doel een 
platform te bieden waar leden el-
kaar ontmoeten en informeren. 

Mocht u als ondernemer uit 
Heesch interesse hebben om deel 
uit te gaan maken van deze vereni-
ging, kijk op 
www.ondernemersverenigingheesch.nl,
waar ook de contactgegevens van 
de bestuursleden staan. Zij zijn 
graag bereid u in een persoonlijk 
gesprek uit te leggen wat de voor-
delen van een lidmaatschap zijn.

HEEScH - ondernemersvereniging heesch (oVh) hield maandag 13 
mei een bedrijfsbezoek. op deze avond is wederom gebleken wat on-
dernemend heesch allemaal te bieden heeft. ook de brandweer en 
tesla hadden een rol deze avond.
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Toertocht voor oldtimers en bijzondere auto’s
Lions Clubs Rosmalen en Bernheze organiseren Meierij Classic op zondag 31 mei

Voor de derde Meierij classic is 
een route uitgezet van ongeveer 
150 kilometer in het midden en 
oostelijk deel van de provincie 
Noord Brabant. De gekozen we-
gen en het landschap garanderen 
optimaal en sportief rijplezier. 
Startpunt van de Meierij clas-
sic 2015 is conferentiehotel en 
trainingscentrum De ruwenberg 
in Sint-Michielsgestel. Het clas-
sic Park in Boxtel biedt de deel-
nemers een culinaire tussenstop 
aan. De finish is bij de Abdij 
van Heeswijk en wordt afgeslo-
ten met een diner bij restaurant 

De Leygraaf. De sportieve toer-
tocht gaat van start om 10.00 uur 
en zal rond 20.00 uur eindigen. 
Het complete programma is te 
vinden op www.meierijclassic.nl.

goeDe Doel
Lions clubs zijn maatschappelijk 
betrokken en zetten zich belan-
geloos in voor goede doelen, zo 
ook de Lions clubs ’s-Hertogen-
bosch-rosmalen en Bernheze. 
De opbrengst van de toer-
tocht gaat dit keer naar het Lili-
ane Fonds en Wens Ambulance 
Brabant.

Kleine beurt: vanaf €105,-*

*Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

Garage van der Pas 

van der Pas 
Garage 

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

APK All-in
€19,95*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

Ervaar het verschil!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A4 pro line 163pk  2007

Citroen Berlingo 1.4 multispace 2004

Citroen C1  2011

Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012

Ford Fiësta 5-drs 37.000 km 2011

Ford Fusion airco 50.000 km 2007

Ford Ka airco  2007

Mini Cooper 2007

Opel Agila  39.000 km 2009

Opel Astra coupé 1.8  2002

Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007

Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011

Opel Corsa 1.2 16V 51.000 km airco van  2011

Opel Insignia, sport tourner 2010

Peugeot Expert 60.000 km 2008

Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013

Renault Twingo 30.000 km 2010

Renault Modus 33.000 km 2011

Volkswagen Golf Plus 1.6 clima  2009

Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw

   trendline 2010

Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

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

banden
accu’S

’S-HErTOGENBOScH, rOSMALEN, BErNHEZE - na de zeer geslaag-
de Meierij classic 2011 en 2013 organiseren de lions clubs bern-
heze en ’s-hertogenbosch-rosmalen op zondag 31 mei opnieuw een 
toertocht voor klassieke en bijzondere auto’s. De opbrengst van deze 
tocht komt voornamelijk ten goede aan het liliane fonds, dat jaarlijks 
hulp biedt aan meer dan 10.000 gehandicapte kinderen in ontwik-
kelingslanden. 
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MOTOrTiP

Veel ongevallen gebeuren nog 
steeds doordat een motorrijder 
niet tijdig wordt gezien door 
een andere weggebruiker. 
Kleding met contrasterende 
kleuren en reflecterende delen 
kunnen ervoor zorgen dat je 
eerder wordt waargenomen.

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

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

Ford Ka titanium parelmoer ECC spoiler lmv 31.000 km 2012

Hyundai sante fe  automaat 2.2 crdi 185.000 km 2006

Nissan Qashqai 2.0  2WD  tekna zwart 68.000 km 2008

Peugeot 208 1.2vti  Airco 5drs 78.000 km 2012

Saab cabrio 900 s airco 161.000 km  1995
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Onderhoud, reparatie en keuring
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25 JAAR
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Chevrolet Aveo 1.2 16V, 2012  19.918 km 

Chevrolet Kalos 1.4 Spirit, 2005 106.798 km

Mazda 5 2.0 GT-M, 2011 64.091 km

Mini Cooper 1.6 16V, 2004 124.382 km 

Renault Twingo 1.2 16V, 2011 47.434 km 

Seat Leon 1.6 16V Sport, 2005 212.814 km

• Nieuwe Erven 20

• 5384 TB Heesch 

• T. (0412) 45 22 65

• M.(06) 54 61 43 62

• APK

• Onderhoud

• Reparaties

• in/verkoop auto’s

WWW.autobedrijfronnieheesakkers.NL

HEESCH

AUTOBEDRIJF

RONNIE HEESAKKERS

Suzuki Swift  1.2 16V, 2014 3.367 km 

Toyota Auris 1.8 Hybride, 2011    48.255 km

Toyota Aygo 1.0 12v VVT, 2012 35.540 km

Toyota iQ 1.0 VVT-i, 2011 14.388 km

Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI, 2005 167.680 km

Volkswagen Polo diesel 1.4 TDI, 2008 134.781 km

BMW 318 i zwart LMV 2001 €  4450,-
Chevrolet Matiz 5-drs. 2008 € 4450,-
Citroën C3 Exclusive airco 2003 €  3450,-
Daihatsu Cuore 2005 €  2250,-
Ford Fiesta 1.3 Futura 2004 €  2499,-
Ford Ka 1.3 grijs 2004 € 2999,-
Ford Mondeo TDCi   2005 € 2750,-
Mercedes Benz C200 cdi aut. 2003 €  4450,-
Opel Astra 1.6 2001 €  1999,-
Peugeot 106 114Dkm 2003 €  2499,-
Peugeot 206 1.4 2000 €  1750,-
Peugeot 206 2004 €  2950,-
Peugeot 207 1.6  2007 €  5750,-
Renault Modus 1.5 DCi 2004 € 2499,-
Suzuki Ignis  blauw met. 2003 € 2999,-
Toyota Aygo 1.0 zwart 2007 € 3750,-
Vw Golf 1.9 SDi 1999 €  1750,-
Volkswagen Golf SDI zwart 2002 €  2450,-
Volvo C70 2.3-T5 300Pk 1998 €  3450,-

Inruilers tegen meeneemprijzen
Fiat Punto 1.1                    1997 €  749,-
Opel Corsa  €  699,-
Peugeot 106 Sketch 1996 € 799,-
Renault Clio 1.2 1998 € 1250,-
Renault Laguna grand tour 2000 €  999,-
Renault Megane Classic 1997 €  999,-
Renault Megane Scenic 1999 €  1499,-
Renault Twingo Air cabriotop 1998 € 1250,-

Bedrijfswagen:
Renault Megane break 1.9DCi ex btw
 2003 € 1450,-  
Motoren:
Honda CBR 900 RR Fireblade 1996 € 2250,-

Wordt verwacht 
Peugeot 307 SW 2006
Renault Clio  1998

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Een greep uit onze voorraad!
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De heren van coach Frank Schelle-
kens namen aanvankelijk vrij een-
voudig een voorsprong van twee 
doelpunten. Door het missen van 
een aantal opgelegde kansen, ga-
ven de Heeschenaren de mannen 
van Delta Sport de gelegenheid 
om de wedstrijd te kantelen, 6-8 in 
het voordeel van Delta Sport. Vijf 
minuten voor de rust wist Dos’80 
het net wel te vinden en wist kee-
per roy Govers met enkele specta-

culaire reddingen zijn doel verder 
schoon te houden. ruststand 8-13.

eenvoudig
Na de rust nam Dos’80 weer met-
een het heft in handen. Met snelle 
uitbraken wist de ploeg de opge-
bouwde voorsprong makkelijk uit 
te breiden. Het hoge tempo dat 
Dos’80 hanteerde, was teveel voor 
de tegenstanders. Halverwege 
was er een gat van maar liefst tien 
doelpunten geslagen. Delta Sport 
zette nog even aan, maar het ge-
loof in een stunt was verdwenen 
bij de mannen uit Zeeland. 

Dos’80 zorgde ervoor dat de vele 
meegereisde toeschouwers nog 
enkele prachtige treffers voorge-
schoteld kregen. Zo kon de pro-
motie naar de eerste klasse gevierd 
gaan worden. Eindstand 22-31.

Heren 1 van Dos’80 vieren de 
overwinning  Foto: Bart van de Kamp

Heren DOS’80 
alsnog gepromoveerd

handbal

HEEScH/DONGEN - afgelopen week werd duidelijk dat de heren van 
Dos’80 een promotiewedstrijd moesten spelen. Dit, om alsnog naar 
de eerste klasse te promoveren. op neutraal terrein, in sporthal De  
salamander in Dongen, moesten de handballers uit heesch het opne-
men tegen Delta sport uit Zierikzee.

Lunatiks naar finale NK
HEEScH/ NISTELrODE - Dance-
crew de lunatiks is doorgedron-
gen tot de finale van het shell 
We Dance event, het nk dat zal 
plaatsvinden op zondag 31 mei in 
Wageningen. 

Hiervoor zijn de meiden uit Nistel-
rode en Heesch intensief aan het 
trainen, samen met hun trainster 
Lisa Sarken. Natuurlijk met nieuwe 
moves en nieuwe looks. Alles moet 
perfect zijn om het podium te kun-
nen halen.

De Lunatiks hebben hiphop op de 
kaart gezet binnen de gemeente 
Bernheze en doen dat op een 
manier die bij deze dansstijl past. 
Hiervoor nemen ze deel aan eve-
nementen van Shell We Dance 
en de United Dance Organisation 
(UDO). Hier gaan ze de competi-
tie aan op nationaal niveau op de 
vetste locaties, met top juryleden 

uit de hiphop dansscene. Het gaat 
hier niet om de pasjes alleen. Het 
is ook het gevoel dat het tot een 
geweldige performance maakt. 

Deze dancecrew komt ook graag 
elk evenement meer dansbaar 
maken. Zo is het gezelschap op 
25 mei, tijdens de Pinksterfeesten 
Nistelrode van de partij. 

Om 12.00 en 14.15 uur wordt door 
hen een demonstratie gegeven en 
om 14.30 uur zijn ze natuurlijk bij 
de flashmob. Met deze flashmob 

kan iedereen meedoen, het stre-
ven is om een mega flashmob neer 
te zetten! Meld je hiervoor aan via 
flashmobpinksterfeesten2015@
gmail.com. Voor meer informatie: 
Lisa, 06 839 998 75 of 
lisasarken@gmail.com.

Nina Wiegmans, Zhane Sangoer, 
Emma Peters, Britt Brugmans, 
Zoey van Doorn, Demi Lindelauff, 
Floor van den Hoogen, Loes van 
Hoek en Lieke Josemanders heel 
veel succes op de NK!

dansen

Kampioenen in Bernheze

met optreDen 
en flasHmoB op 
pinksterfeesten

HEESCH - MEiSJES TOErMALiJN HEESWiJK-DiNTHEr - ALTiOr  WELPEN 2

HEESWiJK-DiNTHEr - ALTiOr WELPEN 1 NiSTELrODE - PriNSES irENE F1

Bernheze sportief

Frisgroen nieuw tenue voor 
TWC Nistelrode

Op het shirt en de broek staan de 
namen van de sponsoren Bakkerij 
van Mook, Geurts Mengvoeders, 
Jack Martens Tweewielers en Van 
Tilburg Mode & Sport vermeld. 
Jack Martens en Van Tilburg zijn 
al vanaf de oprichting sponsor van 
TWc Nistelrode, dit jaar zijn Van 
Mook en Geurts als nieuwe spon-
soren welkom geheten.
De fietsclub bestaat ruim twintig 
jaar en telt op dit moment zo’n 
dertig leden. Wekelijks vertrekken 
zij voor hun rondje van circa 100 
kilometer op de zondagochtend en 
doordeweeks voor een kortere rit. 

Op deze manier wordt de omge-
ving verkend binnen een cirkel die 
ligt tussen Tilburg, Wageningen, 
reichswald en Eindhoven. Jaarlijks 
wordt ook een tweedaagse tocht 
verreden in binnen- of buitenland.
Sinds 2014 wordt er in twee groe-
pen gefietst. De eerste groep fietst 
met een gemiddeld tempo van 
30 tot 33 kilometer per uur, de 
tweede tussen 28 en 30 km/uur. 
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom voor nadere kennismaking 
met TWc Nistelrode en kunnen 
contact opnemen met Joost van de 
rakt (j.vanderakt@ziggo.nl).

NISTELrODE - De toerwielerclub uit nistelrode heeft zaterdag haar 
nieuwe tenue gepresenteerd. De nieuwe outfit kent frisgroene kleuren 
met op de achterzijde de terugkerende karakteristiek handgeschreven 
n van nistelrode. 
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Bernheze sportief

VELDEN/NISTELrODE - korfbal-
vereniging Prinses irene uit nistel-
rode heeft twee prijzen in de wacht 
gesleept bij de korfbal awards in 
Velden. 

Eén keer per jaar komen alle top-
ploegen uit het dameskorfbal bij 
elkaar voor de uitreiking van de 
awards. Er zijn verschillende verkie-
zingen, zoals bijvoorbeeld die van 
beste trainer, beste verdedigster en 
beste ploeg. Voor Prinses Irene wa-
ren er mooie prijzen voor het eer-
ste team en Lieke van Griensven. 
Het eerste korfbalteam werd, net 
als vorig jaar, gekozen tot ‘Team of 
the Year’ van de twee hoofdklas-
sen. Lieke van Griensven sloot haar 
prachtige carrière - zij stopt in het 

eerste - af als ‘Beste speelster van 
de hoofdklasse’. 
De prijzen werden uitgereikt door 
twee mannelijke toppers uit het 
gemengd korfbal, Nick Pikaar en 
Danny den Dunnen.

Prinses irene 
succesvol bij Korfbal Awards

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

V.l.n.r.: Danny, Lieke en Nick

Nistelrode goed vertegen-
woordigd bij Marikenloop

NISTELrODE - een grote delega-
tie loopsters uit nistelrode en een 
paar uit heesch deden zondag 
succesvol mee aan de Mariken-
loop in nijmegen. 

De Marikenloop is een hardloop-
wedstrijd in Nijmegen waar alleen 
vrouwen en meiden aan mee mo-
gen doen. De afstanden zijn 5 en 
10 kilometer en het parcours voert 
vanaf het Universitair Sportcen-
trum via de wijk Brakkenstein naar 
het lommerrijke Heumensoord. 
Het parcours is hier en daar onver-
hard. Er zit weinig hoogteverschil 
in. Deelnemers sponsoren automa-
tisch het goede doel Kika.
Een groep van 40 vrouwen en 
25 meiden (veelal dochters) uit 
Nistelrode en Heesch, is na carna-
val begonnen met trainen voor de  
Marikenloop. Hiervoor heeft sport-
park De Schellen de locatie be-
schikbaar gesteld, waar elke dins-
dagavond getraind werd. Sinds de 
klok verzet is eind maart, wordt 
er vanuit het sportpark naar de 
Maashorst gelopen waar vele trai-
ningsoefeningen gedaan werden.
Afgelopen zondag werd er om 
10.30 uur verzameld bij Nancy 

van de Broek aan ’t Laar, waar de 
koffie klaar stond. Karin van Oort 
van Van Mook de echte bakker 
had heerlijke krentenbollen en 
broodjes kaas meegebracht, voor 
de energie. Mirjam Oldenkamp, 
die werkzaam is bij Mars, had wat 
repen meegebracht zodat ieder-
een tijdens het lopen ook nog wat 
energie kon opladen. Het was een  
grote groep vrouwen en meiden, 
allemaal in een geel shirt, gespon-
sord door Van Tilburg Mode & 
Sport. Nog even een groepsfoto 
maken en rond 11.15 uur werd  
vertrokken naar Nijmegen.

De vrouwen en meiden hebben 
het er allemaal goed van afge-
bracht. Wat een prestatie!

hardlopen

Winnaars kleurwedstrijd ’t Kuipke bekend!
ZWEMSEiZOEN WEEr VAN STArT iN ‘T KuiPKE

HEEScH - op zondag 26 april is 
zwembad ’t kuipke weer openge-
gaan voor een nieuw spetterend 
zomerseizoen. het bestuur van 
stichting Zwembad ’t kuipke kijkt 
tevreden terug op de eerste we-
ken. 

Dit jaar is het zwemseizoen ge-
opend met een kleurwedstrijd. 
Wat hebben we veel tekenin-
gen teruggekregen. De één nog 
mooier dan de ander. Het is gelukt 
om 10 prijswinnaar aan te wijzen. 
Woensdagmiddag 13 mei was de 
prijsuitreiking, door voorzitter Ton 
de Wit. De hoofdprijs, een gezin-
sabonnement voor het seizoen 
2015 is gewonnen door Saskia van 
den Elzen (9 jaar). Daarnaast wa-
ren er nog 9 andere prijswinnaars. 
Allemaal gefeliciteerd ! 

Zwembad ’t Kuipke heeft zo zijn 
eigen charme, daarvan is het be-
stuur 100% overtuigd. “Waar vind 
je dat nog? Midden in het dorp een 
verwarmd openlucht zwembad 

met apart peuterbad en bovendien 
een ruime zonneweide erbij?” al-
dus Ton. “Het is een uniek stukje 
Heesch, waar wij ons best voor 
doen om dat voor de toekomst te 
behouden”.

Zwemles wordt nog steeds gege-

ven, maar ook voor aquajoggen 
kun je bij ’t Kuipke terecht. Iedere 
woensdagavond om 19.00 uur in 
het water bewegen op muziek. 
Kom het eens uitproberen! Koud-
watervrees is niet nodig, want het 
water in ons bad is altijd rond de 
29 graden. 

Achter de schermen zijn dagelijks 
vrijwilligers in touw om het zwem-
bad en het terrein in goede staat 
te houden. Na de verbouwing van 
vorig jaar ziet ’t Kuipke er fris uit en 
dat willen we zo houden. 
Ook financiële steun kan de stich-
ting goed gebruiken. “We willen 

dat ’t Kuipke voor iedereen toe-
gankelijk is en hanteren daarom 
lage (entree)prijzen”, zegt Lilian 
Frunt (sponsorzaken). “Al veel 
ondernemers in Heesch dragen ’t 
Kuipke een warm hart toe en zijn 
sponsor van onze stichting, maar 
er kunnen er altijd nog meer bij”. 
Heb je interesse om ons te ver-
sterken als vrijwilliger, bestuurslid 
of sponsor, neem dan contact met 
ons op via
info@zwembadhetkuipke.nl, of 
spreek onze medewerkers aan bij 
’t Kuipke.  
Tot ziens deze zomer bij ’t Kuipke! 
ps vergeet je zwemspullen niet! 

check onze website 
www.zwembadhetkuipke.nl 
en facebookpagina voor het laat-
ste nieuws.

Saskia van den Elzen De andere negen prijswinnaars

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!
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Bernheze sportief

Dat de overstap naar het hoogste 
niveau in Veghel gerechtvaardigd 
is, heeft Zelda/Hedi/Koppig meer 
dan bewezen door als tweede te 
eindigen in de competitie. Tot aan 
de laatste wedstrijd had de Hees-
wijkse formatie nog kans op de 
titel, maar uiteindelijk ging deze 
naar het sterke team van KIX. 
Het team, dat gesponsord wordt 

door Zelda Personeelsdiensten, 
Hedi Meubelen en Kapsalon Kop-
pig Heeswijk-Dinther en Nistel-
rode, heeft nog een kans om een 
prijs te behalen in het debuutjaar. 
De ploeg speelt op vrijdag 29 mei 
om 21.00 uur de bekerfinale in 
sporthal De Bunders in Veghel. 
Tegenstander is opnieuw KIX, dus 
spektakel is gegarandeerd.

Sterk debuut 
Heeswijkse zaalvoetballers 

Open toernooi en Zomerlidmaatschap bij De Hoef

Dit toernooi, dat gesponsord 
wordt door accountantskantoor 
Hendriks van Bergen & Smulders, 
staat regionaal bekend als een ge-
zellig en goed verzorgd toernooi 
voor zowel de recreatieve als de 
prestatieve tennisser. Net zoals 
voorgaande jaren zorgen de ‘kit-
chengirls’ voor allerlei lekkernijen 
voor wedstrijdspelers en toeschou-
wers én de sfeervolle aankleding 
van het tennispark, waarbij dit jaar 

het thema ‘De Hoef goes sixties’ 
centraal staat. Dagelijks vindt er 
een loterij plaats met prijzen. 
Er wordt gespeeld in de catego-
rieën 3 t/m 8, 17+ en voor de ca-
tegorieën 6 t/m 8 ook 30+. Er kan 
ingeschreven worden tot 7 juni via 
de website van T.V. de Hoef en 
www.toernooi.nl.

Zomerlidmaatschap
Nieuw bij de Hoef is het Zomerlid-

maatschap voor de maanden juni, 
juli en augustus. In deze maanden 
staan veel andere sporten op een 
laag pitje. Om toch actief te blijven 
in deze periode is er de mogelijk-
heid om Zomerlid te worden bij de 
Hoef. De kosten hiervoor bedragen  
€ 35,- per persoon. Hiervoor kan 
gedurende deze drie maanden on-
beperkt gebruik gemaakt worden 
van de tennisbanen. Aanmelden 
kan via www.tvdehoef.nl

HEEScH - Van 20 juni t/m 28 juni wordt bij t.V. De hoef in heesch het jaarlijkse hbs open tennistoernooi 
gehouden. 

Taekyon Berg-
hem succesvol 
op toernooi in 
Elburg 
ELBUrG/BErGHEM - in elburg 
werd zaterdag 16 mei voor de 
veertiende maal het open noord 
West Veluwe toernooi gehouden. 
Dit is een taekwondotoernooi 
waarbij de gehele nationale se-
lectie aanwezig was. De leden 
van taekyon berghem behaalde 
zestien prijzen op de onderdelen 
tuls en sparring. 

Op het onderdeel tuls was er 
een derde plek voor Gerben Bels, 
Wessel Gremmen en Ilse van Leu-
ken. Een tweede plek was er voor 
Stef van den Berk en Huberto van 
de Wetering.
Op het onderdeel sparring werden 
Niek Landman en Esli van Leuken 
uit Heesch en Giovanni Timmers 
derde. Een tweede plek was er 
voor Gerben Bels, Mike Bloks uit 
Heesch, Danique Boelhouwers en 
Ilse van Leuken uit Heesch. Een 
eerste plek was er voor Stef van 
den Berk, Daiko Martens, romy 
Staal en Huberto van de Wete-
ring. 
In totaal werden er zestien prijzen 
gehaald, de coaches waren weer 
erg tevreden. 

voetbal

VEGHEL/HEESWIJK-DINTHEr - na vier zeer succesvolle seizoenen in 
de zaalvoetbalcompetitie van heeswijk, Dinther en loosbroek besloot 
het team van Zelda/hedi/koppig voorafgaand aan het seizoen 2014-
2015 deel te nemen aan de sterkere zaalvoetbalcompetitie in Veghel.

budo

HEESWIJK-DINTHEr - op het 
sportpark van VV heeswijk was 
het zondag 17 mei een drukte van 
belang.

‘s Morgens werd door 85 jeugdle-
den van de D-E-F en Mini aan de 
Jeugdzeskamp deelgenomen. Ver-
volgens won het 5de in een beslis-
singswedstrijd om het kampioen-
schap van Blauw Geel en daarna 
vond er een nieuw evenement 
plaats: Wie wordt de Trapkoning 
Jeugd, met daarin verweven een 
strijd om de Penaltybokaal met als 
keeper Kees Heemskerk van Fc 
Den Bosch; die andere club in het 
blauw-wit.
120 Jeugdleden van A t/m mini 
hadden zich opgegeven en van elk 
team had een specialist zich ge-
plaatst voor de finale van het pe-
naltyschieten. Daarbij kwamen nog 
kinderen die op de dag zelf het best 
presteerden bij het latjetrappen, ga-

tengoalschieten, snelheidschieten 
en de penaltyvoorrondes.
De voorrondes werden gekeept 
door ex-VV Heeswijk-keepers  
robin roefs (nu TOP Oss) en  
Sebastiaan de Schouwer (NEc) 
en door Avesteyn E1 keeper rion 
Meulenbroek. De uiteindelijke fi-
nale werd gespeeld door 30 kinde-
ren die drie strafschoppen mochten 
nemen. Vijf kinderen scoorden drie 
keer en gingen door voor de drie 
prijzen. Uiteindelijk won Olaf van 
de Weijer, gevolgd door Joep van 
de Akker en Tijn Loeffen. Daarna 
werden de prijzen uitgereikt voor 
Trapkoning van een van de vier 
categorieën, waarbij één van de 
winnaars gekroond werd tot De 
Trapkoning Jeugd van VV Heeswijk 
2015. Jack van Balsfoort won deze 
algemene titel; de overige winnaars 
waren Sven Konings bij de F, Bram 
van de Berg bij de c/D en Jens Ver-
hoeven bij de A/B.

Trapevene-
ment voor jeugd VV Heeswijk 

Robin Roefs, Kees Heemskerk (keeper FC Den Bosch), Rion Meulenbroek en 
Sebastiaan de Schouwer

voetbal

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Groot 
assortiment 
van prachtige perkplanten, 

hang- en kuipplanten.
Voorjaars aanbieding 

per 1 mei 2015 beëindigd

Zeer ruime 
keuze in vaste 
planten,
heesters, klimplanten, 
kruiden, enz.

Korfbalsters pakken tweede plaats
NISTELrODE - De korfbalsters van 
Prinses irene lieten er zondagmid-
dag geen misverstand over be-
staan wie de op één na beste is dit 
veldseizoen in de hoofdklasse b. 

In een duel om de tweede plaats, 
kon directe concurrent, Ajola/De 
Wilma’s, het nog lang bijbenen. 
Heel lang bleef het verschil maar 
op twee à drie doelpunten in het 
voordeel van Prinses Irene. De rust 
ging in met een 8-5 voorsprong.
Meteen na rust werd het 8-6, een 
stand die heel lang op het score-

bord bleef staan. In de eindfase 
van de wedstrijd liep Prinses Irene 
verder uit en maakte A-junior Nora 
Schouten haar debuut. Uiteindelijk 
viel de overwinning nog ruim uit 
met 13-8.
Vlak voor tijd werd de wedstrijd 
door scheidsrechter Frank reijckers 
stil gelegd. Dit deed hij om zo een 
applauswissel mogelijk te maken 
voor Lieke van Griensven. De aan-
voerster (31) neemt afscheid van 
het team en stopt met korfballen. 
Na afloop waren er mooie woor-
den en de nodige cadeaus. Een 

emotioneel moment waarbij lang 
niet iedereen het droog hield. Ex-
tra mooi is, dat Lieke afgelopen 
vrijdag werd gekozen tot beste 
korfbalster van de hoofdklasse. 
Hiermee komt een einde aan een 
prachtig seizoen voor het eerste 
korfbalteam, met in de zaal een 
kampioenschap en promotie naar 
de hoogste klasse (topklasse). Op 
het veld werd dus een tweede 
plaats behaald achter Altoir. coach 
Marijke de Veer kan met een trots 
gevoel terugkijken op haar de-
buutjaar als hoofdcoach.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl 
Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

Voorjaarsaanbiedingen op 
raam- en plissédeurhorren t/m juli 2015

* PVC-VLOEREN

* Gordijnen, vitrage
* Zonwering
* Alle vloerbedekking
* Karpetten, traplopers

* Vinyl, laminaat
* Rolgordijnen,
 vouwgordijnen
* Festonneerwerk
* Herstofferen
 (stoelen, caravan, boten, etc)

* Vinyl, laminaat

VELUX
dealer

Speciale 25% korting op dubbele 
rolgordijnen t/m 31 mei 2015
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HEEScH - De heesche bridgeclub 
hbc ’81 sloot vorige week dins-
dag - in aanwezigheid van onge-
veer 75 leden - het seizoen af. 

Als eerste kwamen de ‘meester-
punten winnaars‘ aan bod. Door 
de Nederlandse Bridgebond wor-
den meesterpunten toegekend aan 
de goed presterende spelers; 500 
aan clubmeesters, 2000 aan dis-
trictsmeesters en 5000 aan regio-
naalmeesters. In deze categorieën 

had HBc steeds enkele leden. De 
voorzitter reikte de diploma’s en de 
bijbehorende speldjes uit.
Vervolgens werden de vrijwilligers 
in het zonnetje gezet. De klaar-
zetters, de wedstrijdleiders en de 
arbiters, de rekenaars/computer-
operators, de acquisiteurs en de 
koekbakster werden allen uitge-
breid bedankt.
Daarna was het tijd om bekend te 
maken wie - na zeven competities 
van elk vier avonden - de beste 
waren: de clubkampioenen op de 
niveaus A, B en c.
Maandag:
Nivo c: Elly reintjes/Vrony van de 
Weij
Nivo B: Hermine Walraven/An-
neke van Grunsven
Nivo A: Erwin van Ballegoy/Ine 

Janssen Duighuizen
Dinsdag:
Nivo c: Gerda Janssen/corry Smits
Nivo B: Willy Muijtjens/rina van 
Son
Nivo A: Anton van de Kamp/Theo 
van rosmalen.

De winnaars in nivo A kregen een 
wisselbeker, met daarin hun naam 
gegraveerd, uitgereikt.

De individuele winnaar van de 
donderdagmiddag was Mies Spie-
rings. Ook de spelers met de mees-
te geboden en gemaakte slems 
kregen een beker uitgereikt. 
Alle winnaars ontvingen een fles 
wijn, waarna er nog volop gekaart 
werd. Het nieuwe seizoen start in 
september. 

Heesche Bridgeclub sluit seizoen af

bridgen

Vele podiumplaatsen voor Van Buel Sports

HEEScH/OSS - De judoselectie 
van Van buel sports heeft zondag 
liefst 35 podiumplaatsen weten 
de behalen tijdens het jaarlijkse 
toernooi in haps. 

Goud voor: Senn van Buel, Jes-
se van Buel, Lizz Sieliakus, Niels 
Wilms, Pieter van Oort, Laurens 

Wilms, Scott Sieliakus, Sophie 
Spijkers, Senna van de Veerdonk, 
Yasper van Tuijl, Kay van Nuland, 
Daisy Bens en Daan Duijs. 

Zilver voor: ruben van Nuland, 
Sies van der Horst, Sers van den 
Hout, Destin Bunthof, Niels van 
Wifferen, Tom Pijl, Lex Heins, rik 

reinders, recay Yilmaz, Ties van 
Dijk, Mees Hoeks, Sam Grimmelik-
huizen, Mike Bens, Mike Smits, 
Tess Sieliakus, Glenn van den Berg. 

Brons voor Dilay Yilmaz, Lucas van 
Griensven, Amber van der Putten, 
Daan Vermunt, Loek Dekkers en 
Medhi Ben Merrieme.

budo

Vliegende start voor Heeswijk 
in de nacompetitie

Op het hoofdveld van sportpark 
Eikendijk legde Heeswijk een prima 
pot voetbal op de mat en won ver-
diend met 0-4. Wouter van Dijke 
was met twee assists en twee goals 
de grote man voor de blauw-wit-
ten. 

De uitgangspositie voor de re-
turn is dus uitstekend te noemen, 
maar op tweede pinksterdag zal 
DESK ongetwijfeld alles geven om 
degradatie te voorkomen. Voor 
Heeswijk zaak om dit prachtige 
seizoen nog met een paar wedstrij-
den te verlengen.Doelpuntenmaker Wouter van Dijke

KAATSHEUVEL/HEESWIJK-DINTHEr - nadat heeswijk het reguliere seizoen op een keurige tweede plaats 
had afgesloten, mocht de ploeg van trainer Marc van de Ven in de nacompetitie aantreden tegen eersteklas-
ser Desk uit kaatsheuvel.

voetbal

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Bernheze sportief

Korloo sluit 
competitie met winst af

LOOSBrOEK  - het loosbroekse 
korloo heeft de competitie met 
een zege op alico 1 afgesloten. 

Alico begon goed aan de wedstrijd 
en kwam op een 0-2 voorsprong. 
Korloo kwam sterk terug door 
twee vrije worpen: 2-2 en ging 
met een 3-2 voorsprong rusten. 
Na een bemoedigende peptalk in 

de rust begon de ploeg vol goede 
moed aan de tweede helft. Daar 
wist Korloo, dat door een blessure 
met zeven speelsters verder moest, 
de voorsprong uit te bouwen naar 
6-3. 
De ploeg wil Marja bedanken voor 
haar inzet en gezelligheid de afge-
lopen jaren en wenst haar veel suc-
ces bij de midweek.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

NISTELrODE - tijdens de Pink-
sterfeesten in nistelrode vindt op 
zaterdag 23 mei de Pinksterloop 
plaats. De Pinksterloop wordt ge-
organiseerd in samenwerking met 
aV oss ’78 en maakt deel uit van 
het Maasland run classic circuit 
2015. 

De wedstrijd is voor iedereen toe-
gankelijk. Dus, of je nu een ge-
oefende hardloper bent of niet, 
meedoen kan altijd! Naast de ge-
bruikelijke afstanden van 5 of 10 
km wordt er speciaal voor de jeugd 
tot 13 jaar een wedstrijd georgani-

seerd over 1.100 meter (voor jon-
gens en meisjes tot en met 9 jaar) 
en over 1.650 meter (voor 10- tot 
en met 12-jarigen). De jeugdloop 
start om 18.15 uur. De 5 en de 10 
km starten om 19.00 uur. Inschrij-
ven kan vanaf 17.15 uur bij Van 
Tilburg Mode aan ‘t Laar in Nistel-
rode. 
Meer informatie over de Pinkster-
loop en het Maasland run classic 
circuit 2015 is te vinden op 
www.maaslandrunclassic.nl en op 
www.avoss78.nl. Op die websites 
zijn ook alle uitslagen, foto’s en het 
tussenklassement te vinden.

Pinksterloop Nistelrode

uitgangspositie 
return is 
uitstekenD



Woensdag 20 mei 201538 
  

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

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
21 MEI 

Oud papier buitengebied
Locatie: nistelrode

Basiscursus Dierencommuni-
catie bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Bingo avond voor 
Stichting Tess
Locatie: CC De Wis Loosbroek

22 MEI 

Presentatie nieuw 
theaterprogramma
Locatie: De Pas Heesch

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

KBO Dagreis
Locatie: Vorstenbosch

Opening Expositie Stilte
Locatie: Kerk Loosbroek
Pagina 1

23 MEI 

Kermis
Locatie: nistelrode

Pinksterloop
Locatie: Centrum nistelrode
Pagina 37

Circus Cornelio
Locatie: nistelrode

Expositie Stilte
Locatie: Kerk Loosbroek
Pagina 1

Tweede collecte voor 
missionarissen
Locatie: Kerken Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek
Pagina 27

24 MEI 

1e Pinksterdag

Pinksterfeesten & Kermis
Locatie: nistelrode

Circus Cornelio
Locatie: nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Voettocht naar de Sint Jan
met St. Barbaragilde
Locatie: Start kerkplein Dinther
Pagina 12

Dorpszeskamp HDL
Locatie: Terrein VV Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Expositie Stilte
Locatie: Kerk Loosbroek
Pagina 1

Burgerkoningschieten
Locatie: Molen Zeldenrust geffen
Pagina 13

CD presentatie Rolf Meurs
Locatie: Hoofdstraat 53 Veghel
Pagina 26

Tweede collecte voor 
missionarissen
Locatie: Kerken Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek
Pagina 27

25 MEI 

2e Pinksterdag

Gemeentehuis gesloten

Pinksterfeesten & Kermis
Locatie: nistelrode

Circus Cornelio
Locatie: nistelrode

Pinksterkantelwandeling
Locatie: Startpunt Kerkplein 
Heesch
Pagina 25

Vormsel
Locatie: H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

Slagwerkgroepen 
St. Servaes treden op
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Nationale dag 
van het kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11 

26 MEI 

Kermis
Locatie: nistelrode

Dokter op Dinsdag@
Bernhoven: Bovenooglid-
correctie en borstvergroting
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing De Maas - 
Vriend en vijand
Locatie: De Wojstap 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

Opening dierenbeeldenpad 
Cunera/De Bongerd
Locatie : Tuin van Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther
Pagina 4

27 MEI 

Labyrint lopen en open huis 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Mixtoernooi Slamdunk’97
Locatie: Vijfeiken Heesch

Openbare jaarvergadering 
Kerncommissie Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Dagbesteding
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 7

Inloopavond Hokazo
Locatie: Lange goorstraat 6 
Uden
Pagina 12

28 MEI 

Workshop Honingmassage 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Filmavond
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 26

Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 4

29 MEI 

Porgy Fransen Dr. B. 
en ons Brein
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

Reiki 2 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Hawaii party BOBZ
Locatie: Dorpshuis nistelrode

Soos Imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Vrouwen Ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC nestelré nistelrode
Pagina 30

30 MEI 

Lieverlee Folk Festival
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

T’eXtpierement presenteert: 
Lion King
Locatie: CC nesterlé nistelrode

501 Darttoernooi
Locatie: Café de Snor nistelrode

Oud ijzer ophaaldag 
Fanfare Aurora
Locatie: Heesch

Jubileumeditie 7x7 toernooi
Locatie: Sportpark De Balledonk

Inschrijven Stichting RANJA 
KinderVakantieWeek HDL
Locatie: CC De Wis Loosbroek & 
Soos IMeet Heeswijk-Dinther

Losbroekwist
Locatie: Loosbroek

Expositie Keramiek
Locatie: Brouwersstraat 24 
Heeswijk-Dinther

Open dag 
arbeidsmigrantenhotel
Locatie: Boterweg 2 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Crazy Piano’s
Locatie: De Brink eerde
Pagina 13

31 MEI 

Kampioensreceptie 
DV Dancing Kids
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend

Tornado beach volleybal
Locatie: Raadhuisplein

Toertocht voor oldtimers en 
bijzondere auto’s
Locatie: Bernheze
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Open zondag 
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

T’eXtpierement presenteert: 
Jantjes
Locatie: CC nesterlé nistelrode

HKK De Elf Rotten: 
Fototentoonstelling
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Expositie Keramiek
Locatie: Brouwersstraat 24 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Naviering communie
Locatie: Kerk Vorstenbosch

Fietsen voor Zuid-Afrika
Locatie: start De eijnderic Heesch
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1 JUNI 

Inloopspreekuur Lokaal 
FNV/Maasland Bernheze
Locatie: ‘t Dorp 142 Heesch

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

2 JUNI 

Labyrint lopen Volle maan 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Start CliniClowns 
Tennistoernooi 2015
Locatie: Tennispark 
De Broekhoek Heesch

Lezing Jicht
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Avond Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch

3 JUNI 

Filmavond met oude 
filmpjes over Nistelrode
Locatie: Heemkamer nistelrode

Labyrint lopen en Open huis 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Avond Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch


