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Aan alles komt een eind;
Chris ploegmakers neemt na 43 jaar

afscheid van HVCH

Naast de afsluiting van het sei-
zoen werd op de jaarlijkse feest-
avond ook afscheid genomen 
van een periode met Chris 
Ploegmakers aan het stuur van 
HVCH als voorzitter. Harold: “Er 

wordt een bestuurlijke periode 
van maar liefst 43 jaar bij HVCH 
afgesloten.” Op 30 juni 1975 
startte Chris zijn bestuurlijke 
loopbaan bij de club, waarvan de 
laatste tien seizoenen als voorzit-
ter. Hij was ervan overtuigd dat 
de accommodatie onder handen 
genomen moest worden, waar-
voor de eerste schreden in 2009 
al gezet werden”, memoreerde 
Harold. 
“Ondanks een hobbelige weg 
werd het geloof in het kun-
nen van deze prachtige club en 
onszelf nooit verloren. Met een 
‘blauw-wit’ hart bleef Chris gaan 
voor de club.”

Uit naam van alle leden kwa-
men sterkhouders Anne Leijen 
en Jeffrey van Uden een cadeau 
overhandigen. Chris’ deelname 
aan Stichting Promotie HVCH 
bracht hem bij Stichting Vrien-
denkring HVCH en de Club van 
Vijftig. Fons van Schijndel richt-
te namens deze geledingen het 
woord tot Chris en zijn vrouw 
Ine. Hierna was er van Harold 
van Munster, Chris’ ‘partner in 
crime’ een dankwoord naar Ine, 
voor de vele jaren dat zij achter 
Chris stond in zijn werk voor de 
club. Chris kreeg een eervolle ti-
tel als ere-lid en ere-voorzitter. 
Ook kwam een prachtig cadeau 
tevoorschijn na het verwijderen 
van een blauw-wit shirt: een 
schitterend beeld, “dat vast een 
mooie plek gaat krijgen in de 
Groes”, zei Harold, om te be-
sluiten met “Ga veel van elkaar 
genieten, trek er op uit en blijf 
gezond!”

Onderscheiding
Marieke Moorman, betrokken 
ouder, inwoner van Heesch en 
burgemeester, was er die avond 
met een bijzondere reden. Zij 
had de opdracht tot het benoe-
men van Chris tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.
Vanaf 1975 heeft hij zich, door 
middel van veel maatschappe-

lijke activiteiten, ingezet voor 
voetbalvereniging HVCH. 
Eerst als bestuurslid van diverse 
commissies en daarna als voor-
zitter van het algemeen bestuur. 
Per 1 juli draagt hij de voorzit-
tershamer over. 

Voorheen was Chris ook voor-
zitter van Stichting Promotie 
HVCH. Daarnaast organiseerde 
hij allerlei netwerkbijeenkomsten 
voor deze stichting. De burge-
meester roemde hem ook voor 
zijn ongelooflijke bekendheid 
met de sporters in Bernheze. 
Chris is sinds 1994 presentator 
tijdens de huldiging van de Bern-
hezer Sportkampioenen. 

“Zijn ongelooflijke kennis over 
de vele sporters die Bernheze rijk 
is laat zien hoe betrokken Chris 
is in wat hij doet”, gaf de burge-
meester te kennen. Dit werd met 
een luid applaus onderstreept.

HEESCH - Tijdens de jaarlijkse feestavond heeft Chris Ploegmakers afscheid genomen als 
voorzitter van HVCH. Harold van Munster somde de bijzondere staat van dienst op, waarna 
Chris door burgemeester Moorman benoemd werd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en 

de versierselen, behorende bij deze Koninklijke onderscheiding, opspeldde.

Burgemeester Moorman en Chris Ploegmakers

Ga veel 
van elkaar 
genieten, trek 
er op uit en 
blijf gezond

Tijdens het jaarfeest in een volle 
nieuwe kantine

TwinTig jaar 
roefelen in 

Bernheze

HEEEY
JIJ DAAR!

Kijk eens op 
pagina 14



  
Woensdag 20 juni 20182 EtEN, driNKEN EN uitGaaN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

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

administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DtP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout

 Advertorial

aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
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NO WASTE 

Wat een heerlijke zomerse 
temperaturen hebben we. Het 
is echt genieten. Lekker buiten 
eten en bbq-en; ik houd ervan. 
Als ik boodschappen ga doen 
bij de slager of de groenteboer 
kan ik geen keuze maken: het 
ziet er in de vitrines allemaal 

even lekker uit. Ik kan me zo voorstellen hoe onze klanten zich 
bij ons voelen...

Bij de groenteman ligt er zoveel lekker fruit prachtig uitgestald 
op soort en kleur dat de keuze moeilijk is. Vervolgens kom 
ik thuis met veel te veel... Aangezien de koelkast uitpuilt en 
het fruit in deze dagen graag bezoek krijgt van fruitvliegjes, 
besluit ik maar een vlaaibodem uit de bakkerij te halen. Deze 
bodem van zanddeeg, vergelijkbaar met koekjesdeeg, en met 
banketbakkersroom gevuld is dezelfde die wij gebruiken voor 
onze peren-, kersen-, vers fruit- en aardbeienvlaaien. Dus wat 
onze banketbakkers kunnen, kan ik ook... denk ik!

Ik meng wat slagroom met mascarpone en suiker en smeer 
daar de bodem rijkelijk mee in. Ik heb het fruit al gesneden 
klaar staan. Ik had teveel witte druiven, galiameloen en kiwi’s 
gekocht en er lagen nog teveel appels en aardbeien; voor 
de kleur leken me deze een goed idee. Verdeeld over de 
vlaaibodem met een beetje Cointreau erover gesprenkeld en 
poedersuiker op top, ik was best trots op mezelf, aangezien ik 
sinds mijn verkering met Harm nooit meer een cake gebakken 
had. Ik kon dat beter maar aan de professionals overlaten, 
was in die tijd de mening van Harm! Maar met deze vlaai, een 
beetje van mezelf en een beetje van Lamers, scoorde ik toch 
weer punten.

Ons toetje na de bbq was in no time op. Hoe makkelijk is het 
ook als je een vlaaibodem in de diepvries op voorraad hebt. 
Je hebt in een handomdraai iets lekkers op tafel en als je te veel 
fruit over hebt ben je er zo vanaf. En gezien de trend van no 
waste, leek me dit een beste oplossing.

Met smakelijke groet, Ilse Lamers-Dekkers.

BAKKERIJ
CoLUMN

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

Raadhuisplein 7
5473 GC Heeswijk-Dinther

0413 - 320016
info@hetstentiment.nl
www.hetsentiment.nl

Ontdek de culinaire reis
van Het Sentiment

Eltjo Scheepers &
team Het Sentiment

Herman van Veen 
speelt, zingt en vertelt 

Groots repertoire
Van Herman van Veen versche-
nen tot op heden 183 cd’s, 26 
dvd’s en een tachtigtal boeken. 
Schijnbaar moeiteloos zingt hij 
zijn repertoire in vijf talen. In 
1966 beklom hij voor het eerst 
het podium en sindsdien reist hij 
met zijn voorstellingen de wereld 
rond. Geen Nederlandse artiest 
wordt zo gevierd in de internati-
onale theaters als deze Utrecht-
se duivelskunstenaar. L’Olympia 
Parijs, Carré Amsterdam, Kon-
zerthaus Wenen, Friedrichstadt-
palast Berlijn, Carnegie Hall New 
York en op 22 juni is Herman 
met zijn muzikanten, liedjes en 
verhalen te gast in het prachtige 
natuurtheater in de bossen van 
Heeswijk. 

Kijk voor meer informatie en de 
laatste kaarten op 
www.kersouwe.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Herman van Veen is een levende theater-
legende. Hij speelt viool, zingt, schrijft, componeert, schildert, is 
geestelijk vader van de wereldberoemde eend alfred Jodocus Kwak 
en is kinderrechtenactivist. Vrijdagavond 22 juni treedt hij op in 
Natuurtheater de Kersouwe. aanvang 21.00 uur. Entree € 30,- (ex-
clusief € 1,50 servicekosten). 

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 

Zondag 24 juni lezing door Pa-
mela Kribbe ‘De roep van de ziel’. 
In deze gechannelde lezing zal 
Pamela een boodschap uitspre-
ken van Maria over de roep van 

de ziel. Ieder van ons verlangt er-
naar bezield te worden door een 
gevoel van inspiratie en richting, 
waardoor ons dagelijks leven be-
tekenis krijgt. Maar vaak is het 
onduidelijk wat onze ziel van ons 
verlangt en wat ons te doen staat. 
In deze lezing wordt verduidelijkt 
hoe de ziel met ons communi-
ceert en wat de belangrijkste 
oorzaken zijn van het misver-
staan van de ziel. Na de pauze is 
er ruim gelegenheid voor vragen 
en (gechannelde) antwoorden. 
Pamela Kribbe is gepromoveerd 

filosoof en schrijver van onder 
andere ‘Gesprekken met Jeshua’ 
en ‘De Verboden Vrouw Spreekt’. 
Ze heeft sinds 2002 een zelfstan-
dige praktijk en geeft workshops 
en lezingen op het gebied van 
spiritualiteit en innerlijke groei. 
Voor meer informatie over haar 
werk, zie www.pamela-kribbe.nl. 
Duur: van 14.00 tot 16.30 uur.
Entreé € 20,-, contant te voldoen 
bij binnenkomst. 
Gelet op de verwachte belang-
stelling is opgave verplicht via 
margarethbloemen@home.nl.

Schijnbaar moeiteloos zingt hij
zijn repertoire in vijf talen

tip Citroenen
Een halve citroen droogt 
na een paar dagen uit in de 
ijskast. Dep de halve citroen 
in zout en hij droogt niet 
meer uit. Spoel de citroen 
voor gebruik gewoon af.
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Temptation Island
Ik vraag me elke week af waarom ik Temptation Island kijk. Ik 
wil het eigenlijk helemaal niet zien. Ik vind het zonde van mijn 
tijd om te kijken naar hersenloze spierbundels en opgespoten 
Barbiepoppen die hun best doen om relaties kapot te maken. 
Ik erger me wekelijks een vol uur lang aan alle deelnemers, de 
presentatoren en de makers. Geen van de deelnemers hebben 
iets zinnigs te melden, de presentatoren hebben geen inhoud en 
de producenten hebben ronduit een ontzettend slechte smaak. 
En toch stem ik elke week weer af op zo ongeveer het slechtste 
televisieprogramma dat er bestaat.

Ik schrok ook behoorlijk van mezelf toen ik onlangs op een festival 
een voormalige deelneemster herkende. En dat niet alleen. Ik wist 
haar voornaam, welk seizoen ze heeft deelgenomen en ook nog 
hoe haar Temptation-vriendje heet. Om het nog beschamender 
te maken: ik schrijf hier expres niet ‘heette’, want ik weet zelfs 
dat ze nog steeds een relatie heeft met haar vriendje. Ze was als 
normale bezoeker op het festival, maar werd bekeken alsof ze een 
Bekende Nederlander was. Dat is op zich niet zo erg, maar ik was 
één van die mensen die haar aan het bekijken was alsof ik zojuist 
mijn jeugdidool Dennis Bergkamp in levenden lijve tegen kwam.

Misschien moet ik maar gewoon accepteren dat ik geen hater ben, 
maar een oprechte fan ben van Temptation Island. Ik hoef me daar 

ook helemaal niet voor te schamen, 
want het programma heeft hoge 
kijkcijfers. Dat betekent denk ik 
dat meer mensen zich een uur 
lang dood irriteren aan hetgeen ze 
voorgeschoteld krijgen, maar toch 

trouw elke week weer inschakelen. 
Het verschil is dat ik nu een 

openbare fan ben. En dat komt 
toch wel even hard aan bij me.
 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Diamanten Huwelijk
Xaveer en Annie

van Heertum-Tibosch

Na het huwelijk, dat in Den 
Dungen is voltrokken, zijn 
Xaveer en Annie samen in Olland 
op de boerderij gaan wonen. 
Hier stond het boerenleven te 
wachten. Met koeien, varkens, 
kippen en een paard zijn ze ge-
start. Ook werd het gezin uit-
gebreid met vier kinderen, drie 
zonen en een dochter.

Na tien jaar in Olland te hebben 
gewoond, werd het tijd om een 
eigen boerderij te kopen. In 1968 
zijn ze dan ook verhuisd met het 
gezin en vee om in Vinkel op 
Kaathoven verder te boeren. 

Daar werd een nieuw leven op-
gebouwd. De boerderij met vee 
breidde uit en samen hebben ze 
vele arbeidzame jaren beleefd.

Naast het werken op de boerde-
rij waren beiden ook erg actief 
in het verenigingsleven, als lid 
maar ook in het bestuur van di-
verse verenigingen. 

De familie werd groter met de 
komst van hun negen kleinkin-
deren waar ze erg trots zijn. Met 
het verstrijken van de jaren werd 
het boerenleven zwaarder, ze 
stopten met boeren en verhuis-

den in 1999 naar Heeswijk.

Daar hebben beiden zich ook 
weer actief ingezet in het ver-
enigingsleven en zijn volledig 
ingeburgerd. De laatste jaren is 
Xaveer het een beetje rustiger 
aan gaan doen, maar Annie is 
nog volop actief bij diverse ver-
enigingen en als mantelzorger. 

Xaveer en Annie hebben zondag 
10 juni erg genoten van hun di-
amanten huwelijksdag en willen 
ook graag iedereen bedanken 
voor hun aanwezigheid en be-
langstelling.

HEESWIJK-DINTHER - Op 10 juni 1958 zijn Xaveer en Annie van Heertum-Tibosch in het huwelijk 
getreden. Nu, 60 jaar later, hebben zij hun diamanten jubileum gevierd samen met familie, vrienden 
en kennissen. Xaveer is geboren op 21 juli 1931 in Schijndel en Annie op 12 juli 1932 in Den Dungen. 
Xaveer komt uit een groot gezin van twaalf kinderen, bij Annie thuis waren ze met drie kinderen.

Xaveer en Annie

Open dag Heemschuur
HEESCH - De Heemschuur is het 
verenigingsgebouw van Heem-
kundekring ‘De Elf Rotten’ in 
Heesch. Zondag 24 juni opent 
de Heemschuur in Heesch weer 
haar deuren voor het publiek 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Publicaties
De heemkundekring heeft het 
voornemen twee publicaties het 
licht te laten zien: het ‘Dialect-
schriftje’ en ‘Van Brier tot Brier’. 
Vanwege het beperkte aantal 
voorinschrijvingen is de uitgave 
van deze boeken tijdelijk uitge-
steld. De aangekondigde uitrei-
king van het boek ‘Van Brier tot 
Brier’ op 24 juni gaat dan ook 
niet door. De presentatie van de 
boeken zal op een later tijdstip 
plaatsvinden. De intekenaren 
worden hiervan persoonlijk op 
de hoogte gesteld.

Wat is er te zien?
Op de eerste verdieping het mu-
seum met een prachtige collectie 
landbouwwerktuigen, ambach-
telijke gebruiksvoorwerpen zoals 
die van een rietdekker, een imker 

en een schoenmaker. Ook is er 
een winkeltje en zijn er spullen 
van de dorpsdokter te bezichti-
gen.

Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollectie 
te bewonderen, er zijn archeolo-
gische vondsten en in de lees- en 
studiezaal kunnen bezoekers ge-
bruik maken van de bibliotheek 
én kunnen zij de zeer uitgebreide 
fotocollectie raadplegen. Uiter-
aard zijn ook de uitgaven van de 
heemkundekring te koop. Rond 

de Heemschuur kan de prachti-
ge tuin bekeken worden en zijn 
er objecten te bewonderen, zo-
als een originele manege of ros-
molen.
Natuurlijk is er ook de mogelijk-
heid om een kopje koffie of thee 
te nuttigen. 
Het adres van de Heemschuur is 
Schoonstraat 35. Voor meer in-
formatie kijk op 
www.de-elf-rotten.nl, bel met 
06-10463762 of stuur een mail-
tje naar 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

‘Ik wist haar voornaam, welke seizoen ze heeft 
deelgenomen en ook nog 

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

S.O.S: Super Oplossing voor Snorren
Terwijl ik over mijn gezicht wrijf voel ik er eentje komen op 
mijn kin. Een stugge haar, grijs van kleur. Ik neem mijn spiegel 
en pincet in de hand en pluk hem er uit. Iets wat vele vrouwen 
stiekem doen. Er rust namelijk een groot taboe op baarden en 
snorren bij vrouwen. 

Harsen, blonderen, ontharingscrème of epileren. Iedere keer 
opnieuw, het is om gek van te worden. Geregeld horen we dit 
in onze praktijk. De haren komen continu terug in het gezicht en 
lijken zich te vermeerderen naarmate we ouder worden. Zwarte, 
grijze, witte of rode haren, nee bedankt. Ze trekken ongewenst 
de aandacht en veroorzaken daarmee gevoelens van schaamte en 
onzekerheid. Wat is nu de perfecte oplossing? 

Definitief ontharen
Bij Huidgericht kan permanente ontharing op twee manieren, 
namelijk elektrische epilatie of ontharingslaser. Bij beide methodes 
wordt er schade toegebracht aan het haarzakje. Deze beschadiging 
dient zodanig te zijn, dat er geen nieuwe haar meer kan ontstaan. 
Om dit definitieve effect te bereiken dient de behandeling 
meerdere malen uitgevoerd te worden. 

Door middel van elektrische epilatie kunnen in principe alle haren 
behandeld worden, ongeacht de haarkleur. Met name grijze, witte, 
blonde en rode haren worden hiermee behandeld, omdat deze niet 
geschikt zijn om te laseren. Met de ontharingslaser kunnen alleen 
donkere haren behandeld worden. Vraagt u zich af of wij u kunnen 
helpen? Een intakegesprek is bij ons altijd gratis. Met u bekijken 
we welke behandeling het beste bij u past. Elektrische epilatie is 
mogelijk op onze locatie in Nistelrode. Past lasertherapie beter bij 
u, dan behandelen wij u graag op de locatie in Den Bosch. 

Vergoeding
Het is mogelijk om via uw zorgverzekering de kosten van de 
behandeling in het gezicht vergoed te krijgen. Dit is afhankelijk 
van uw polis. We kijken graag met u mee welke vergoeding voor u 
mogelijk is. 

Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht. 

De Beekgraaf 58a, Nistelrode
06-22260350
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht
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Ilona Kling en Irene Kusters
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Permanente Make-up

Bruids- & Gelegenheidsmake-up
 Medische Pigmentatie
  Workshops

www.bbyr.nl

Heesterseweg 3a, 5386 KT Geffen 
Telefoon 06-21644798 | info@bbyr.nl 

Permanente Make-up

Bruids- & Gelegenheidsmake-up
 Medische Pigmentatie
  Workshops

Altijd een verzorgde 
uitstraling en sprekende 
ogen met prachtige 
natuurlijke permanente 
make-up!

De haren lijken zich te vermeerderen 
naarmate we ouder worden

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

HEESCH - tijdens het Horizon-
toernooi, dat op 10 juni werd 
gehouden op sportpark De 
Braaken in Heesch, was er een 
fiets te winnen, beschikbaar ge-
steld door FiEtSplezier Michel 
van de Wetering. 

Het gewicht van de fiets, inclu-
sief de boodschappen, moest 
geraden worden. Het gewicht 
was 25,3 kilo. Met 25 kilo en 
450 gram zat Yuzgun Feradov er 
het dichtst bij.
Inmiddels heeft hij zijn prijs vol 

trots in ontvangst genomen bij 
FIETSplezier Michel van de We-
tering. Ziekenvereniging Horizon 
Heesch dankt Michel voor het 
ter beschikking stellen van de 
fiets en alle deelnemers en vrij-
willigers voor hun inzet tijdens 
het toernooi. 
Hopelijk wordt het volgend jaar 
weer zo’n geslaagd evenement!
Wil je weten wat Horizon Heesch
nog meer doet verder? Kijk dan 
op de Facebookpagina van Hori-
zon Heesch en check 
www.horizon-heesch.nl.

fiets Horizontoernooi 
uitgereikt aan winnaar
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Een boek over de oudste inwoner van Loosbroek

Alle fotografie is van Gé Harm-
sen. Bij het Boerenbondsmuseum 
in Gemert maakte hij unieke fo-
to’s van zijn schoonvader. 

Zo liep Harrie in de dorsmanege 
achter het Belgisch trekpaard aan 
om binnen de dorsmachine aan 
te kunnen drijven. Een memorie 
uit het boek:

“Als zesjarig kéénd liep ik al met 
een houtje achter ons perd aan. 
Het perd mocht niet te zuutjes 
gaon want dan lukte het dorsen 
niet goed. Vóór of na school liep 
ik een toerke. 

Een toerke is zo’n anderhalf uur. 
Dat viel niet altijd mee. Ik waar 

nog maar zo’n manneke. Maar 
dat deed ge. Ge wist niet beter!”
In 2017 voerde Harrie dit oude 
ambacht, na meer dan tachtig 
jaar, weer uit!

Omdat Jet zo dicht mogelijk bij 
de eigen spreektaal van haar va-
der wil blijven, zijn de memoires 
deels in het dialect opgetekend. 
Voor de schrijfwijze van het di-
alect zijn de Meierijse woorden-
boeken van Cor en Jos Swanen-
berg leidraad. Ter gelegenheid 
van Harries negentigste verjaar-
dag is het fotoboek ‘De dertiger 
Jaren’ gedrukt. Dit fotoboek met 
Harries kindermemoires geeft 
een kleine impressie van het defi-
nitieve boek.

Vrijdag 11 mei werd dit fotoboek 
aangeboden aan de Meierijsche 
Museumboerderij, waar Harrie 

jarenlang gids was. Hierbij wa-
ren aanwezig: Diny van der Pas, 
secretaris en Jos van Empel, vi-
ce-voorzitter. De voorzitter van 
de museumboerderij, Hans van 
Sleuwen, was helaas verhinderd. 
Vanuit De Wojstap, heemkun-
dekring van Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek, was Henk Bronts 
aanwezig. Onder genot van het 
likeurtje ‘Cunera Slûkske’ werd 
het fotoboek bekeken.

Nieuwsgierig geworden? Het fo-
toboek ligt ter inzage bij de Mei-
erijsche Museumboerderij, bij de 
bieb in Heesch en in Nistelrode, 
in Loosbroek is het fotoboek in 
te zien in CC De Wis en in Vor-
stenbosch bij gemeenschapshuis 
De Stuik. 
Het fotoboek is te leen bij bieb 
De Meierij in Berlicum.

Waarschijnlijk wordt het defini-
tieve boek in het najaar van 2019 
uitgegeven. Tegen die tijd zal 
DeMooiBernhezeKrant opnieuw 
een reportage daaraan wijden.

LOOSBROEK - Op de boerderij hoek Kampweg/Loosbroekseweg woont al bijna zestig jaar Harrie Donkers. Vorig jaar augustus heeft De-
MooiBernhezeKrant al een reportage aan hem en het boek gewijd. Dochter Jet Donkers wil aan de hand van de boerenmemoires van haar 
vader een levend tijdsbeeld van de landbouw tussen 1930 en 1970 schetsen. Ze gaat zelfs nog een stapje verder door in het boek een link 
te leggen tussen het boerenleven van weleer en kunst. Jet heeft daarvoor verschillende mensen benaderd. Vanuit de literatuur leveren een 
neerlandicus, een schrijver en een filosoof bijdragen middels gedichten en spirituele teksten. Vanuit de schilderkunst verleent kunstenaar 
Peter van Oorschot, oud-tekendocent van Het Zwijsen College in Veghel medewerking door alle illustraties te maken. Hij heeft ook Harrie 
in olieverf geportretteerd. Daarnaast draagt een gerenommeerd museum een steentje bij door werk van oude meesters in de schilderkunst 
voor het boek beschikbaar te stellen.

Het fotoboek aangeboden in de Meierijsche Museumboerderij  Tekst: Jet Donkers Foto’s: Gé Harmsen

Illustratie: Peter van Oorschot

Als zesjarig 
kéénd liep 
ik al met een 
houtje achter 
ons perd aan
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PaROCHiENIEUWS

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Kinderkerk in Heeswijk

Jezus en zijn vrienden gaan met 
hun boot varen op het meer. 
Maar plotseling gaat het stor-
men en de vrienden worden 
bang. Hoe zal dat aflopen…?

Kinderkerk is een korte viering 
voor jonge kinderen vanaf onge-

veer drie jaar. De opzet is steeds 
hetzelfde, zodat kinderen al snel 
mee durven en kunnen doen. 
Samen zingen, luisteren naar een 
verhaal uit de kinderbijbel, knut-
selen en samen bidden. 

Daarna de lichtjes brengen naar 

Maria. Na de viering is iedereen 
nog even gezellig bij elkaar met 
koffie/thee/ranja en een kleur-
plaat.

HEESWIJK-DINTHER - Er is weer Kinderkerk in de Willibrorduskerk 
in Heeswijk en wel op zondag 24 juni. De viering begint om 11.00 
uur. Het thema is deze keer: Storm op het meer!

Zin in inspiratie?!
BERNHEZE - De KRO-NCRV in-
spiratiedag is een ledenevene-
ment waar parochie De Goede 
Herder graag samen met jou op 
zaterdag 30 juni naar toe wil. 

In Utrecht is een inspirerend 
programma samengesteld waar-
in geloof, bezinning en cultuur 
centraal staan. Museum Catha-
rijneconvent is het kloppend hart 
van deze dag. Naast lezingen en 
workshops ter plaatse is er de 
mogelijkheid om een stadswan-
deling te maken langs religieuze 
bezienswaardigheden. Enkele 
presentatoren van levensbe-
schouwelijke televisieprogram-

ma’s zijn op deze Inspiratiedag 
ook aanwezig, zoals Annemiek 
Schrijver van ‘De Verwondering’, 
Wilfred Kemp van ‘Kruispunt’, 
Jacobine Geel van ‘Jacobine op 
zondag’, Leo Fijen van ‘Geloofs-
gesprek’ en Roderick Vonhögen 
van ‘Roderick Zoekt Licht’. 
Hebben we jouw interesse ge-
wekt? Geef je dan rechtstreeks 
bij de KRO-NCRV op voor deze 
Inspiratiedag via 035-6713911 
en laat daarna weten of jij dit 
evenement vanuit de parochie 
De Goede Herder wilt bezoeken. 

Er wordt voor jou gezorgd voor 
vervoer vanuit Geffen, Heesch, 

Nistelrode, Nuland, Vinkel en 
Vorstenbosch. Je kunt je hier-
voor tot maandag 25 juni opge-
ven bij pastoraal werkster Anne-
mie Bergsma via 0412-451215 
of a.bergsma@parochiedgh.nl. 

Tip: De hele dag door kun je 
gratis in het museum de ten-
toonstelling ‘Shelter’ bezoeken. 
Werken van internationale he-
dendaagse kunstenaars gaan 
hierin een verrassende uitwisse-
ling aan met het klooster en de 
kostbare rijkscollectie waar het 
onderdak aan biedt.

www.kro.nl/doen/inspiratiedag

Vastenactie 2018 voor india geslaagd!

Wat wordt hiermee gereali-
seerd?
- Er worden tien toiletten ge-

bouwd. In het verleden zijn er 
al toiletten aangelegd, maar 
bij een aantal huisjes is dat 
nog niet het geval. Omdat 
er geen toiletten en wasge-
legenheden zijn, moeten de 
mensen naar buiten om hun 
behoefte te doen of zichzelf te 
wassen. Dit is een onhygiëni-
sche situatie en is een gevaar 
voor de gezondheid. En voor-
al voor vrouwen en meisjes is 
het ook een onveilige situatie.

- Voor vijf vrouwen en hun ge-
zin wordt een coöperatie op-
gericht. Hiermee kunnen ze 
extra inkomsten genereren 
voor hun gezinnen. Ze heb-
ben al veel ervaring opgedaan 
als landarbeiders en kunnen 
hun opgedane kennis delen. 
Ze bepalen zelf wat er geplant 
gaat worden en waar de oogst 
verkocht zal worden. Een ge-
deelte van de opbrengst zal 
weer opnieuw geïnvesteerd 

worden. Om dit op te kunnen 
zetten dienen materialen aan-
geschaft te worden zoals ge-
reedschap, zaden, vervoer en 
een dieselmotor om het land 
te kunnen irrigeren.

- Daarnaast zullen twintig kin-
deren de mogelijkheid krijgen 
om beroepsonderwijs te vol-
gen.

Om de cirkel van armoede te 

doorbreken zijn veel ouders be-
reid om offers te brengen om 
hun kinderen naar school te la-
ten gaan. Ze zijn dan ook bereid 
om te betalen voor de studies, 
maar zijn daar niet helemaal toe 
in staat. Voor de meisjes voor-
komt dit, dat ze al vroeg uitge-
huwelijkt worden. 
Heel veel dank aan iedereen die 
heeft bijgedragen om de leefsi-
tuatie in Ooty te verbeteren.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - tijdens de vastenactie werd € 24.255,- opgehaald voor projecten 
in Ooty, india. De gezamenlijke Norbertijnen parochies Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Mid-
delrode, tilburg, Engelen, Bokhoven, Hierden en de abdijkerk van Berne sloegen ook dit jaar weer de 
handen ineen. 

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg

BernhezeFAMiLieBeriChten

Vol verdriet, maar met diepe bewondering voor haar 
wilskracht en opluchting dat verder lijden haar bespaard 

is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn grote 
liefde, mijn lieve mama, oma en schoonmoeder

Ans van den Bogaart-Jansen
I Vuren, 9 april 1945      † Heeswijk-Dinther, 18 juni 2018

Ad van den Bogaart

Menuka en Andy
Nathan

John F. Kennedystraat 14
5384 GD Heesch

De crematiedienst vindt in besloten kring plaats.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
21 t/m 27 juni

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
      info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Laatste week asperges 
geschild/ongeschild

SNACK PAPRIKA 500 gram € 1.25
WATERMELOEN 1 kilo € 1.25
SALADE VAN DE WEEK 150 gram € 1.25

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Zomers 
croissantje

Mini croissant gevuld met 
room, aardbeien & bestrooid 

met witte chocolade

Voorgebakken 
Stokbrood

2 stuks

Alle soorten, nu met gratis 
broodsmeermesje!

1,50 1,00

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

Kipschnitzels

100 gr. € 1,30

Spareribs gebakken

Zeeuwsspek

100 gr. € 1,25

€ 1,00100 gram

Een nieuwe invulling van de fanfare

Wanneer je CC Nesterlé binnen-
stapt zie je naast de ingang een 
glazen piramide. In die piramide 
ligt een pet, die bij het oude kos-
tuum van Fanfare St. Lambertus 
hoort. “Die heb ik met de ope-
ning van CC Nesterlé in de pi-
ramide gelegd met de woorden: 
‘Deze pet past ons allemaal’. En 
ook nu is dat van toepassing”, 
licht oud-voorzitter Harold van 
Breemaat toe.

Inmiddels heeft de fanfare het 
tenue verruild voor blauwe 
fleece jacks, maar de metafoor 
geldt nog steeds. “Omdat de 
evenementen die wij organiseren 
steeds grootser worden, komt 
er steeds meer druk te staan op 
onze musicerende leden”, legt 
voorzitter Jan Timmers uit. “We 
zijn dus op zoek naar mensen 
die de passie voor muziek delen, 
maar zelf geen instrument be-
spelen.”

“De vereniging is hard op zoek 
naar nieuwe niet-musiceren-
de leden,” legt Jan uit. “Onze 
agenda staat de komende jaren 
alweer vol, met onder andere 

een Bevrijdingsconcert, verschil-
lende themaconcerten en onge-
veer iedere drie jaar Night of the 
Music. Daarom zijn we op zoek 
naar niet-musicerende leden die 
onze vereniging op welke ma-
nier dan ook een handje willen 
helpen.”

Die niet-musicerende leden kun-
nen hun steentje bijdragen in 
de breedste zin van het woord. 
“Dat kan door te helpen met het 
opbouwen van bijvoorbeeld een 
podium maar ook bij de organi-
satie”, zegt Harold. En behalve 
een fysieke bijdrage is financieel 
ondersteunen via een lidmaat-
schap als ‘vriend’ van de fanfare 
ook mogelijk. “Alle ondersteu-
ners gaan we meer betrekken bij 
de fanfare en tijdens onze evene-
menten. Op die manier blijft het 

evenement voor iedereen leuk. 
Als we nieuwe niet-musiceren-
de leden hebben die ons helpen, 
wordt de druk voor de musice-
rende leden lager. En dit komt de 
muziek en de beleving van het 
evenement, zowel voor de muzi-
kant als de bezoeker, alleen maar 
ten goede!”, vindt Jan.

Edwin Verkuijlen is zo’n niet-mu-
sicerend lid. Voorheen was hij lid 
bij onder andere de carnavals-
vereniging. “Je blijft zo betrok-
ken bij een vereniging. Ik doe 
het heel graag”, vertelt hij. Op 
deze manier kan Edwin helpen 
bij allerlei evenementen, wat hij 
met veel plezier doet.

Woon je in Nistelrode en wil je 
jouw bijdrage leveren aan de 
fanfare om er samen voor te zor-
gen dat zij de mooiste muziek 
kan blijven maken? Neem dan 
contact op via 
secretariaat@fanfarenistelrode.nl 
om te ontdekken hoe jij kunt 
helpen. Op die manier kan Nis-
telrode blijven genieten van de 
blaas- en slagwerkmuziek tijdens 
mooie evenementen.

NISTELRODE – De tijden veranderen, merkt ook Fanfare St. Lambertus. De vraag naar serenades neemt 
af en de vraag naar grote (thema)concerten neemt toe. Daardoor verandert binnen de vereniging ook de 
vraag naar niet-musicerende leden.

V.l.n.r.: Edwin, Jan en Harold  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

‘We zijn op zoek naar 
mensen die de passie 
voor muziek delen, 

maar zelf geen 
instrument bespelen’
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Brabantse 
Natuurpoorten

HEESWIJK-DINTHER - Hees-
wijk-Dinther kende de primeur 
van het zomerse evenement 
Brabantse Natuurpoorten, die 
een uitstekend startpunt zijn om 
op de fiets de natuur te ontdek-
ken, te ontspannen of lekker ac-
tief buiten te zijn. 

De ANWB draagt hier graag aan 
bij en organiseert deze zomer, 
samen met KBO-Brabant en 
Stichting Brabantse Natuurpoor-
ten, acht fiets- en wandeltochten 
door het Brabantse landschap. 

De eerste van deze zomerse eve-
nementen vond onlangs plaats 
in Heeswijk-Dinther, samen met 
KBO Dinther met drie duofietsen 
en Laverhof met twee duofiet-
sen. Het weer was mooi en de 
organisatie in de kasteeltuinen 
van Natuurpoort Kasteel Hees-
wijk was geweldig!

Hulpmiddelen 
nodig?
HEESCH - Per 1 april hebben 
Het Hulpmiddelen Centrum en 
Medipoint de levering van de 
WMO-hulpmiddelen in Bernhe-
ze overgenomen van Welzorg. 

Deze twee leveranciers wonnen 
de aanbesteding. Alle gebruikers 
van Welzorg hebben kunnen 
aangeven naar welke leverancier 
hun voorkeur uitging. Degenen 
die dat niet gedaan hebben zijn 
automatisch overgenomen door 
Het Hulpmiddelencentrum.
De leden van de Raad Gecoördi-
neerd Ouderenwerk Heesch zijn 
van mening dat hier wel meer 
aandacht aan gegeven had mo-
gen worden en daarom gaat de 
werkgroep WMO-koffiemidda-
gen hier een extra middag aan 
wijden met een financiële onder-
steuning van de gemeente. 
Op vrijdagmiddag 29 juni ko-
men deze twee leveranciers naar 
CC De Pas en ook zal iemand 
van het IPG (Integraal Platform 
Gehandicapten) de vragen rond 
de financiën die middag beant-
woorden. Het IPG is een ge-
sprekspartner geweest bij de 
aanbesteding en dus goed op de 
hoogte. 
Geïnteresseerd? Kom dan ook 
op vrijdag 29 juni om 14.00 uur.

Vrij bridgen 
bij BC de 
Klotbeek

HEESWIJK-DINTHER – Liefheb-
bers kunnen vanaf 2 juni op 
alle maandagen in juni, juli en 
augustus deelnemen aan vrij 
bridgen. Het is een prima gele-
genheid voor iedereen om in de 
zomermaanden toch actief bezig 
te zijn.

Hierbij wordt de mogelijkheid 
geboden om meesterpunten/
NBB-punten te verzamelen; iets 
wat voor veel bridgers heel be-
langrijk is. De datums zijn: 25 
juni, 2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli, 
30 juli, 6 augustus, 13 augustus, 
20 augustus en 27 augustus. 

Plaats en speelgelegenheid: 
CC Servaes Heeswijk-Dinther.
Inschrijven: van 19.00 tot 19.30 
uur, start 19.45 uur.
Uitslag: rond 22.30 uur.
Kosten: € 2,- per persoon en 
€ 4,- per paar (voor niet-Klot-
beekleden).
Breng je NBB-nummer mee. 
Inlichtingen en aanmelding: 
0413-294456 of 
bcklotbeek@gmail.com.
www.bcdeklotbeek.nl.

KBO Bernheze

Om 17.00 uur wordt er een 
smakelijke maaltijd geserveerd 
door vrijwilligers van CC Ser-
vaes. Deze maaltijd is bereid 
door de keuken van Laverhof en 
bestaat uit drie gangen: soep, 
aardappels/puree/rijst, vlees of 
vis, twee soorten groenten en als 
afsluiting een toetje. 
Om deel te nemen aan de maal-
tijd kun je je telefonisch aanmel-
den bij de coördinator van dit 
project, Tonny van der Ven via 
06-20216398. Graag een week 
van tevoren aanmelden. De kos-
ten voor de maaltijd zijn € 10,- 
en dit bedrag kan na de maaltijd 
voldaan worden. 
De gemeente Bernheze vindt het 

belangrijk dat mensen gezond 
eten en ondersteunt de eetpun-
ten financieel. 
Mocht de prijs voor de maaltijd 
voor mensen met een laag inko-
men een probleem zijn, dan kent 
de gemeente een regeling waar-
bij het mogelijk is om een tege-
moetkoming te krijgen. Meer 
informatie hierover bij Carmen 
van den Boom van ONS welzijn, 
088-3742525 of 
carmen.vandenboom@ons-welzijn.nl.

Je bent van harte welkom om 
een keer aan te schuiven bij deze 
gezamenlijke maaltijd, elke don-
derdagmiddag om 17.00 uur in 
CC Servaes.

Samen eten ook tijdens 
de zomervakantie

HEESWIJK-DINTHER - Elke donderdagmiddag is er in CC Servaes 
gelegenheid om aan te schuiven bij een gezamenlijke maaltijd, 
waarbij contact en ontmoeten centraal staat. Heb je interesse of heb 
je het idee dat dit wellicht voor jouw vader en/of moeder een mooie 
mogelijkheid is om samen met anderen de maaltijd te gebruiken? 
Dan ben je van harte welkom om een keer een kijkje te komen ne-
men en aan te schuiven. 
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Handboogschutterij Ons Genoegen
houdt open dag

Ons Genoegen telt momenteel 
47 leden. Dat aantal mag van de 
voorzitter groeien. “Boogschie-
ten wordt vaak doorgegeven 
binnen families. Met deze open 
dag hopen we een breder pu-
bliek te trekken. Of je nu 8 of 88 
jaar oud bent, dat maakt niet uit. 
Bijna iedereen kan het leren. Het 
mooiste voorbeeld is misschien 

nog wel de Amerikaanse schutter 
Matt Stutzman, die geen armen 
heeft en de boog op niet onver-
dienstelijke wijze met zijn voeten 
bedient. Dat geeft aan dat min-
dervaliden deze sport ook kun-
nen beoefenen.” Als je eenmaal 
bent besmet met het ‘schietvi-
rus’, houdt weinig je tegen, zo 
blijkt. Zelf raakte Van den Hogen 
in de ban van de sport door zijn 
oom. “Zijn boog was zó indruk-
wekkend vergeleken met het 
kermisspeelgoed dat ik kende.” 
Een weekje overslaan is er voor 
de voorzitter niet bij, vertelt hij 

terwijl hij zijn boog gereedmaakt 
voor een paar demonstratie-
schoten. Niet alle pijlen gaan in 
het geel - het midden van het 
blazoen. “Even warmdraaien.” 
Ook op de open dag verzorgt hij 
demonstraties. Tevens kunnen 
mensen onder begeleiding zelf 
ervaren hoe het is om boog te 
schieten. 

Clubgevoel en persoonlijke ont-
wikkeling
Beginnen met de sport kan al 
vroeg. “Op je achtste is het 
speelse ervan af en is de concen-
tratie aanwezig voor een wed-
strijd van tweeënhalfuur. Denk 
overigens niet dat je met enkel 

een goede boog ver komt. Een 
moderne boog kan een pijl wel-
iswaar meer energie geven, maar 
het gaat toch om het samenspel 
van techniek, concentratie en 
materiaal. Iedere schutter zoekt 
hier zijn eigen weg in.” De top 
bereiken, schieten voor de gezel-
ligheid en gaan voor persoonlij-
ke groei: het is allemaal mogelijk 
bij Ons Genoegen. Kenmerkend 
voor de vereniging én de sport 
is de saamhorigheid, weet Van 
den Hogen. “Heeft tijdens een 
competitie de tegenstander ma-
teriaalpech, dan schiet je te hulp. 
Het ware clubgevoel ervaar je 
met koningsschieten, dan voelt 
het aan als familie.”

NISTELRODE – Een club die na meer dan 150 jaar nog staat als een huis. Dat vraagt om degelijk cement. 
“Boogschieten is onze verbindende factor”, verklaart Robert van den Hogen, voorzitter van Handboog-
schutterij Ons Genoegen in Nistelrode. Hij staat te popelen om zondag 24 juni belangstellenden kennis 
te laten maken met deze sport. Op die datum houdt de vereniging van 10.00 tot 16.00 uur een open 
dag aan de Zwarte Molenweg 9.

Robert van den Hogen Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

samenspel van 
techniek, concentratie 

en materiaal



  
Woensdag 20 juni 201810

Bij online bestelling van onder-
staande voorstellingen in één 
keer, ontvang je het cabaretpak-
ket voor slechts € 30,- in plaats 
van € 37,50. 

Zaterdag 1 december: Oldenher-
manns – unsexed (try-out)
Lize van Olden en Anna Her-
manns gaan schuil achter OL-
DENHERMANNS. Dit dames-

duo gaat in de nieuwe show 
‘UNSEXED’ op zoek naar de 
nooduitgang van de dagelijkse 
sleur. Lize en Anna wensen zich 
een ander leven en sleuren je 
mee in de sex, drugs en rock-’n-
roll van de indoorspeeltuin. 

Zaterdag 12 januari: Mannen 
van achterom – achterom ii
De mannen van Achterom zijn 
drie Brabantse muzikale vijfti-
gers die zich thuis voelen tussen 
schuifdeuren en in theaters. 
Na hun succesvolle theatervoor-
stelling ‘Achterom’ vinden de 
mannen dat er nog genoeg te la-
chen valt als je de 50 bent gepas-
seerd! Prachtige mix van muziek 
en humor van drie onbesuisde 
Brabanders. 

Zaterdag 30 maart: Finalisten 
van Camerettenfestival
Camerettenfestival, dé cabaret-
kweekvijver van Nederland! Dui-
zenden mensen zagen hier de 
eerste stappen van onder andere 
Bert Visscher, Brigitte Kaandorp, 
Theo Maassen, Ronald Goede-
mondt en Daniël Arends. Een 
nieuwe lichting cabaretiers treedt 
in hun voetsporen. Kom keihard 
lachen en laat je verrassen door 

de drie festivalfavorieten van de 
53e editie.

Ben je geboren op de 5e? Ein-
digt jouw huisnummer op 5? Bij 
bestelling van dit cabaretpakket 
maak je kans op een theater-
bon. Voor meer informatie zie de 
voorwaarden achterin het pro-
grammaboekje of stuur een mail 
naar info@nesterle.nl.

NISTELRODE – inmiddels is de kaartverkoop voor de theatervoorstellingen van seizoen 2018-2019 in 
volle gang. Ook de cabaretliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken bij CC Nesterlé. Voor de 
komende periode kun je weer profiteren van het DRiE-iN-ÉÉN CaBaREt PaKKEt. 

Drie avonden keihard lachen 
met het cabaretpakket!

Opruimspreekuur 

HEESCH - annemieke Belgraver 
en Monique Hendriks, beiden 
Professional Organizer, organi-
seren op zaterdag 23 juni van 
11.00 tot 12.00 uur een gratis 
opruimspreekuur in de biblio-
theek in Heesch. 

Organiseren kun je leren!
* Wil je een opgeruimd huis of 

kantoor maar vind je het lastig 
om te beslissen wat weg kan?

* Weet je niet waar je moet be-
ginnen?

* Ben je aan het opruimen maar 
loop je steeds vast? 

Loop dan binnen tijdens het gra-
tis opruimspreekuur in de biblio-
theek van Heesch! Monique en 
Annemieke Belgraver zitten klaar 
om al je vragen te beantwoor-
den. Zij kunnen je wellicht net 
die handige tip geven waardoor 
je weer verder kunt.

Monique en Annemieke

Kofferbakverkoop Bedaf
VORSTENBOSCH/UDEN - Buurtvereniging Bedaf organiseert op 
zondag 1 juli een kofferbakverkoop van 9.15 tot 15.30 uur. 

Aanmelden via 06-22978571 of selsomers@hotmail.com. Stand-
plaatsen zijn ongeveer vijf bij acht meter en de kosten bedragen 
€ 10,- per standplaats. Aanmelden tot 26 juni en... vol = vol!
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Het is niet alleen zijn roeping maar ook 
zijn missie, al vijftig jaar lang
Pater Toon van Kessel: een jubilaris met een hart vol dankbaarheid

Parochiewerk
Toon was tot vorig jaar pastoor. 
Hij en zijn twee medemissiona-
rissen verzorgen diensten in tien 
kerken in hun parochie: een ge-
bied van zo’n 50 dorpen. 

Ze zijn zowel op kerkelijk- als so-
ciaal gebied actief, zo bezoeken 
zij gevangenissen en verzorgen 
daar het Heilig Doopsel, ze be-
zoeken hospices en spelen een 
belangrijke verbindende rol in 
het verenigingsleven.

Taal
In al zijn drukke werkzaamheden 
vond Toon ook nog tijd om 1.000 
Afrikaanse uitdrukkingen en hun 

betekenis op te tekenen en te 
bundelen in een boek. Ook zijn 
eigen lijfspreuk is daarin opgeno-
men: ‘Madzi atupa ndi a m’njira’. 

Ofwel ‘Water vloeit alleen rijke-
lijk als het gevoed wordt door 
vele zijrivieren’. En dat is precies 
waar het bij Toon om draait: ge-
zamenlijk komen tot dat grote 
vruchtbare geheel. Toon richt 
zich sinds vorig jaar op lesgeven 

van de inlandse taal aan mensen 
van buitenaf.

Dankbaar
Het 50-jarige jubileum wordt op 
zondag 24 juni gevierd met een 
H. Mis in de Lambertuskerk in 
Nistelrode. 

Een viering uit dankbaarheid, 
voor die waardevolle samenwer-
king vanuit Nederland. Na afloop 
is er de gelegenheid Toon de 
hand te drukken. Enkele weken 
later vertrekt hij weer naar zijn 
thuis, zijn Zambia. Toon: “Afrika 
heeft me verrijkt, ik voel me be-
voorrecht daar te mogen leven, 
zo dichtbij de mensen en bij het 
leven zelf.” En dat is te zien, aan 
die glimmertjes in zijn ogen.

ZAMBIA/NISTELRODE - Toon wist als jonge priester al haarfijn waar zijn roeping lag. Zonder het land of 
zijn bewoners te kennen, wist hij: in Afrika ligt mijn bestemming. Toon begreep ook dat je missionaris-
werk niet in je eentje kunt doen. Juist die samenwerking, het elkaar helpen en gezamenlijk dingen voor 
elkaar krijgen is wat hem nog steeds drijft. Het voornaamste project van Toon en zijn twee medemissi-
onarissen richt zich op weeskinderen in Zambia, die dankzij financiële ondersteuning naar school kun-
nen. Die middelen ontvangen de paters voornamelijk vanuit de stichting die zus Maria 25 jaar geleden 
met drie anderen in Nistelrode opstartte: het financieel adopteren van een weeskind. Voor € 50,- per 
jaar kan een kind een jaar lang naar school, en voor € 125,- kan het een jaar naar de middelbare school. 
Een bijzonder waardevol initiatief.

Pater Toon van Kessel Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

‘Afrika heeft me verrijkt, ik voel me 
bevoorrecht daar te mogen leven’

Zus Maria en Toon
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest

WEt-EN REGELGEViNG
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten en regels. Wij bie-
den ondersteuning bij het voldoen aan deze verplichtingen, zoals het 
samenstellen of controleren van de jaarrekening en het verstrekken van 
controleverklaringen, onder andere bij subsidie-verantwoordingen. Wij 
doen ons werk graag en goed en bieden professionele dienstverlening 
in een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden wij maar heel 
gewoon. Als accountantskantoor leveren wij een diversiteit aan dien-
sten, maar je kunt ons ook alles in handen geven. In een totaalpakket 
regelen wij al jouw zaken. Gewoon onder één dak. Handig en over-
zichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de korte als op de lange termijn. 
Kun jij rustig blijven ademhalen, nu én straks.

ONtZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om die complete 
financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het op-
stellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken naar 
hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf 
verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij achter het 
onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners hebben we 
alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompli-
ceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en coach, maar 
vooral als accountantskantoor met een breed en compleet aanbod in 
professionele dienstverlening.

VRaGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met 
een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen beteke-
nen. Voel je welkom!

Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook aan die za-
kelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. 
Van Soest & Partners is zo’n specialist. al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende 
gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
Geffen - Dorpstraat 43
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.comFrank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

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

gecompliceerde vraagstukken’

Succesvolle derde editie ‘Nisseroi aan de Kook’

De 39 teams bestonden uit man/
vrouw, vriendinnenclub, familie 
of zelfs mensen die zich alleen 
hadden opgegeven en met elkaar 
één team vormden. Ieder team 
moest één gang koken, dus een 
voor,- hoofd- of een nagerecht. 
De andere twee gangen ging 
je ergens anders eten en zo zat 
je elke gang met twee nieuwe 
teams aan tafel. Bij elke gang 
wisselden dus de kok en het ge-
zelschap.

Ine de Lorijn, Silvia Hermans en 
Benita van den Oever organiseer-

den nu voor de derde keer het 
eetfestijn ‘Nisseroi aan de Kook’. 
“Het groeit elk jaar een beetje”, 

vertelt Benita. “We begonnen 
drie jaar geleden met 27 teams, 
er komen enkele teams bij maar 
er vallen ook mensen af omdat ze 
op deze datum andere afspraken 
hebben. Dus gelukkig niet omdat 

ze het niet leuk vinden!”
Door het heerlijke weer werd vol-
op gevolg gegeven aan de uitno-
diging om na afloop nog even na 
te genieten bij Eetcafé ’t Pumpke 

waar natuurlijk al volop gespro-
ken werd over de vierde editie 
‘Nisseroi aan de Kook’. “Want 
die komt er zeker”, zegt Ine.
www.nisseroiaandekook.nl

NISTELRODE – Bijna 90 inwoners van Nistelrode schoven aan de keukentafel aan in onbekende keukens 
of op het terras. in totaal hadden 39 teams zich ingeschreven voor de derde editie van ‘Nisseroi aan 
de kook’. Het doel van deze avond was om heel veel Nisseroise mensen bij elkaar aan tafel te krijgen. 
“Geen culinaire hoogstandjes”, vertelt Silvia Hermans. “We willen zoveel mogelijk mensen mee laten 
doen en dat kan alleen als iedereen ook mee kan doen.” 

ontmoeten, 
geen culinaire 
hoogstandjes
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VLOGGEr Britt laat zien hoe leuk lezen is

Toen Britt met haar moeder in 
de bibliotheek was en het boek 
‘Dagboek van een vlogger’ wilde 
lenen kwam het gesprek met een 
medewerker van de bieb spon-
taan op gang. 
Of ze niet voor de bibliotheek 
vlogs wilde maken. “En dat wilde 
ik meteen!”, zegt een enthou-
siaste Britt. Ze had al een eigen 
YouTube kanaal en kijkt naar veel 
andere vloggers op YouTube, 
maar dit was toch wel een droom 
die uitkwam. 

De vlogs worden in en om de 
bibliotheek opgenomen. “Alle 
vlogs hebben met lezen te ma-
ken. Ik doe challenges die de kij-
kers verzinnen, de kijkers mogen 
bepalen welk boek ik ga lezen en 
ik beoordeel het boek dan met 
‘mooi’ of ‘zooi”, legt Britt uit. Re-
gelmatig gaat ze naar de bieb om 
nieuwe ideeën uit te wisselen. 

“Ik heb een heleboel leuke idee-
en en samen maken we daar dan 
een leuke vlog van.” 

Dit alles doet ze om aan andere 
kinderen te laten zien dat lezen 
niet saai is. “Als je een film kijkt 
hoef je je niks in te beelden. Maar 
als je een boek leest heb je super 
veel verbeelding nodig”, vertelt 

Britt. “Je verzint bijvoorbeeld zelf 
hoe de hoofdpersoon eruitziet en 
hoe zijn of haar stem klinkt.” En 
dat laat Britt met de vlogs zien. 
“Daarmee laat ik zien dat lezen 
heus niet saai is!” 

Britt bruist van energie en wil 
graag aan alle kinderen laten 
zien dat lezen leuk is. “Er staan al 
twee vlogs online op het YouTu-
be kanaal ‘Bibliotheek Bernheze’ 
en die zijn al super vaak beke-
ken”, zegt Britt trots. 

“Ze worden ook altijd op de Fa-
cebookpagina van Bibliotheek 
Bernheze geplaatst; zo weet ie-
dereen het wanneer er weer een 
nieuwe vlog online staat.” 

Houd het YouTube kanaal ‘Bi-
bliotheek Bernheze’ en de Face-
bookpagina ‘Bibliotheek Bernhe-
ze’ dus goed in de gaten. Daarop 
verschijnen regelmatig nieuwe 
vlogs van Britt, geeft ze tips over 
boeken die leuk zijn om te lezen 
en ze doet allerlei grappige chal-
lenges. 

Zorg ervoor dat jij je abonneert, 
zodat je samen met andere kij-
kers leuke challenges mag ver-
zinnen en kan bepalen welk boek 
Britt gaat lezen!

BERNHEZE – Britt van Vugt is acht jaar en staat voor een belangrijke missie: kinderen 
meer laten lezen. Daarvoor gaat Britt de samenwerking met de bibliotheken in 
Bernheze aan. Samen met de bieb maakt ze vlogs waarmee ze andere kinderen wil 
laten zien hoe leuk lezen is.

Britt van Vught Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Ad Ploegmakers

Als je een 
boek leest 
heb je 
superveel 
verbeelding 
nodig
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aan het werk

Totech  |  Voorste Groes 5  |  5384 VJ  |  HEESCH  |  0412-623284  |  www.totech.nl  |  info@totech.nl

In verband met onze snel groeiende 
orderportefeuille zijn wij op zoek naar

GEMOTIVEERDE 
COLLEGA’S

Voor alle voorkomende werkzaamheden 
bij onze zeer uiteenlopende opdrachten, 

onder andere: hakken, (grit/water-) stralen,
of andere ondergrondvoorbereiding,

coaten (zowel voor de Pipeline Service 
afdeling als onze (beton-) renovatietak, 

ondersteunende werkzaamheden bij 
betonrenovatie (zowel constructief, 

technisch als esthetisch) 
injectiewerkzaamheden etc.

Neem een kijkje op onze website voor 
een indruk van ons bedrijf, de diverse 

werkgebieden en de variëteit aan projecten. 
Ook vind je hier de volledige 

vacatureteksten. 
Ben je geïnteresseerd in werken bij Totech? 

Stuur dan je cv naar: info@totech.nl

Totech Totaal Techniek zoekt

PERSONEEL!

Vrijwilligerspunt Bernheze

Chauffeur (m/v) brengen naar
en halen van zwemles

Voor een gezin zijn we op zoek naar een chauffeur (m/v) die de 
jongste zoon naar zwemles kan brengen en halen. De voorkeur 
gaat uit naar een zomercursus, zodat hij binnen 2-3 weken zijn 

zwemdiploma kan halen. We zoeken iemand in het bezit van een 
rijbewijs en auto. U ontvangt een vergoeding voor de 

benzinekosten en de tijden zijn afhankelijk van de zwemlessen.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact 
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Kom naar de Walk&talk, dé koffie-
pauze voor werkzoekenden!

De maandelijkse Walk&Talk 
zorgt voor een rustpunt in de 
intensieve zoektocht naar een 
nieuwe baan. Vroeger bestond 
solliciteren vooral uit het schrij-
ven van sollicitatiebrieven. 

Tegenwoordig ziet het zoeken 
naar werk er voor iedereen an-
ders uit. Tijdens de bijeenkom-
sten worden steeds praktische 

informatie en tips gecombineerd 
met de praktijkervaring van de 
deelnemers. Op woensdag 27 
juni staat de bijeenkomst in het 
teken van het social media plat-
form LinkedIn.

De bijeenkomst is van 10.00 
tot 12.00 uur in de bibliotheek 
Heesch en is gratis te bezoeken. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

BERNHEZE - Bibliotheek Bernheze organiseert op elke laatste woensdag van de maand een bijeenkomst 
voor iedereen die op zoek is naar (ander) werk: Walk&talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden. Op 
woensdag 27 juni vindt de volgende Walk&talk plaats in de bibliotheek in Heesch.

HEEEY
JIJ DAAR!
Ben jij 14 jaar of ouder 

en wil in de vakantie 

wat bijverdienen?

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of

bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

11,18 en 25 juli
Vorstenbosch
Ongeveer 290 kranten
Bijsterveld, Helling, Oude Veghelsedijk, 
Heuvel, Kapelstraat, Mr. Loeffenplein, 
Heiveld, Binnenveld, Dorpsrand, 
Rietdijk en Akkerveld.

25 juli Nistelrode
Ongeveer 275 kranten
Blauwesteenweg, Boekweitstraat, Prinsenstraat, Korte Veerstraat, 
H. vd Venstraat, De Beekgraaf, WvHoutstraat, F. Hochtenbachstraat  
en Weijen.

25 juli Nistelrode
Ongeveer 110 kranten
Baansteen, Maalsteen, Windbord, Kruipaal, Windwijzer, Eeuwsel en 
Zwarte Molenweg

25 juli Nistelrode
Ongeveer 150 kranten
Gedeelte Delst, Oud Menzel, Udenseweg, Achterstraat, Piet Geersdijk, 
Brandsestraat, Achter de Berg, Molenhoeve en gedeelte Maxend 

Voor de 
vakantieperiode 
zoeken we voor 

verschillende 
krantenwijken 

invallers

  

Per direct komt er een bezorgwijk vrij in Heesch

Ongeveer 265 kranten
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg, 
Nistelrodeseweg, Goorstraat, Hoefstraat, Langven, 
Kampstraat, Bosstraat, Kortven, Graafsebaan en Bleekloop.

Bezorgers meld je aan!Bezorgers

Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com. Vraag naar Heidi.

Ben jij 14 jaar of ouder en heb je interesse?
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NISTELRODE - “Mindfulness betekent 
aandacht geven op een speciale manier: 
bewust, op het moment zelf en niet oor-
delend.” (Jon Kabat-Zinn, grondlegger 
van mindfulness). 

Deze methode van aandacht geven blijkt 
erg goed te werken in de drukte van het 
dagelijks leven. Velen van ons hebben last 
van stress, negatieve gedachten en angst. 
Mindfulness helpt je hier mee om te gaan 
en zorgt ervoor dat je weer kunt genie-
ten van de wereld om je heen. Om dit 
tot stand te brengen biedt Thoke in haar 
praktijk drie verschillende cursussen aan. 

individuele Mindfulness training 
Deze training bestaat uit acht bijeenkom-
sten waarin men alle kneepjes van het vak 
uitgelegd krijgt. Deze cursus is gebaseerd 
op de lessen van Jon Kabat-Zinn en wor-
den wereldwijd gegeven. 

Mindful bewegen 
Naast dat Thoke een gecertificeerd Mind-
fulness trainer is, heeft ze ook jarenlang 
gewerkt als oefentherapeut Mensendieck. 
Deze cursus combineert de twee gebie-
den. Cursisten worden uitgedaagd om 
mindfulness toe te passen bij het maken 
van bewegingen.

Mindful wandelen/Shinrin-Yoku 
Shinrin-Yoku is de Japanse kunst van het 
bosbaden, oftewel je laten onderdom-
pelen in de natuur. In deze cursus leer je 

de natuur op een nieuwe manier kennen, 
door je aandacht naar je zintuigen te bren-
gen.

info@mindfulnessinbeweging.nl
www.mindfulnessinbeweging.nl

Mindfulness in Beweging 

SHiNRiN-YOKu WaNDELiNG
vrijdag 29 juni 10.00 tot 11.30 uur
Start: Schaijksedreef 6, Nistelrode
Aanmelden via:
mindfulnessinbeweging/contact.

‘mindfulness zorgt 
dat je weer kunt 

genieten van de wereld 
om je heen’

Het werd een spannende strijd waarbij 
uiteindelijk Koning Tonny van der Cam-
men als beste schutter het jaar 2018 in-
gaat. 
Het zilveren ‘Schutterskruis’ mag hij met 
trots het hele jaar dragen. 
Tijdens deze dag schieten de dames van 
de gildeleden ook voor de beste schutter. 
Na een spannende strijd tussen de da-
mes was het Heidi Broeren die als beste 
schutter van de dames werd gehuldigd. 
Een mooie prestatie om van zo’n sterk 

team te kunnen winnen! Traditiegetrouw 
wordt er op deze dag ook een Jeu de 
Boules toernooi gehouden. Na een span-
nende strijd was het team van Raymond 
van der Cammen en Heidi Broeren te 
sterk voor de andere teams en wonnen 
zij het toernooi.
Gedurende deze dag was er een prima 
verzorgde barbecue die iedereen zich 
goed liet smaken. Alle gildeleden kunnen 
terugkijken op een zéér gezellige, ge-
slaagde dag.

Kermismaandag Sint-Wille-
brordusgilde Heeswijk      

HEESWIJK-DINTHER - Op kermismaandag organiseert het Sint-Willebrordusgilde uit 
Heeswijk het traditionele schieten voor de beste geweerschutter van het jaar. Zoals 
altijd een spannend gebeuren dat op een gemoedelijke en sportieve wijze tot stand 
komt. Dit jaar streden ook weer een groot aantal schutters voor de titel beste schutter 
van het jaar. 
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Jeugdmiddag en 
zonnemiddag

Er wordt van alles verteld over 
sterren en planeten. Ook zijn er 
leuke doe-activiteiten en tot slot 
is er nog tijd om waterraketten 
te lanceren! De entree bedraagt  
€ 1,- per kind. Je hoeft je niet 
aan te melden voor deze mid-
dag. Zorg wel dat je er al om 
14.00 uur bent, want dan maak 
je het hele programma mee. 

Op zondag 24 juni is Sterren-
wacht Halley van 14.00 tot 
16.00 uur voor publiek geopend. 
Als het niet bewolkt is, worden 
enkele grote en kleine telesco-
pen op de zon gericht; deze zijn 
voorzien van speciale filters te-
gen het felle zonlicht. 

Dankzij die filters zie je donkere 
zonnevlekken en indrukwek-
kende zonnevlammen en pro-
tuberansen op de zon en aan de 
rand de zon. Halley-leden geven 
daarbij tekst en uitleg.

In het auditorium worden pu-
bliekspresentaties over de zon 
gegeven, boeiend voor jong en 
oud.
Entree zonnemiddag: € 5,-, kin-
deren tot en met 12 jaar betalen 
slechts € 3,-.

Sterrenwacht Halley 
Halleyweg 1 Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl

HEESCH - Kinderen tussen ongeveer acht en twaalf jaar oud met be-
langstelling voor sterren, de maan en planeten zijn welkom op een 
Jeugdmiddag bij Sterrenwacht Halley die op zaterdagmiddag 23 juni 
plaats zal vinden. iets voor jou? Dan word je verwacht om 14.00 uur. 
De middag duurt tot 16.00 uur.

Satellietopname van de zon in röntgenlicht.  Bron Foto: NASA

Mila is een mooie poes van vier jaar oud. Deze dame is een tikje 
verlegen, maar heel erg lief. Ze laat zich ook makkelijk en graag 

aaien en geniet er dan duidelijk van. Ze houdt zich afzijdig 
van andere katten in haar verblijf, maar ze doet er niet lelijk 
tegen. Wel trekt ze zich terug wanneer de andere katten te 
druk zijn. Mogelijk kan ze wel samenleven met een rusti-
ge, sociale kat, maar waarschijnlijk vindt Mila het ook niet 
erg om het rijk (en alle aandacht!) alleen te hebben.
Mila houdt ook niet van drukte in huis, dus ze zoekt een 
rustig huishouden waar ze lekker ‘zen’ kan zijn. Kleine kin-

deren zijn mogelijk te druk voor haar, maar met grote kinde-
ren kan ze waarschijnlijk prima samenleven.

Kom jij deze knapperd halen? 

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden

topactie tijdens wandeldriedaagse 
HEESCH - De laatste dag van 
de wandeldriedaagse was aan-
gebroken. Bij vertrek kregen de 
deelnemers een plastic flesje 
water. 

Twee jongens, Finn en Tristan, 
besloten om de lege flesjes die 
op de straat belandden op te ra-
pen en netjes in de prullenbak-
ken te deponeren. 
Al snel werd de afvalverzameling 
uitgebreid tot van alles en nog 
wat.

Niet alleen nam het afval toe, 
ook het aantal kinderen dat mee-
hielp steeg. Vriendjes en vrien-
dinnetjes maakten er samen met 
Finn en Tristan een uitdagende 
en zeker ook leuke klus van om 

alles op te ruimen. En dat alles 
tot aan het eind. Tien kilometer 
afval verzamelen door deze kids 

verdient zeker de aandacht.
Een super initiatief van deze top-
pers!

NISTELRODE - alle jongens en meiden 
die de basisschool verlaten worden vrij-
dag 29 juni in de SPOtlights gezet. 

Alleen zij mogen de rode loper betre-
den. In allerlei originele creaties zullen zij 
de revue passeren, begeleid door auto’s, 
scooters en oldtimers. Ook zijn alle mees-
ters en juffen welkom op dit grandioos 
GALA-bal. 

De avond is van 19.30 tot 22.30 uur. Be-

langstellenden zijn van harte welkom om 
mee te genieten van dit spektakel! Na-
mens alle vrijwilligers van de BOBZ; een 
fijne avond! De entree is gratis en voor de 
hapjes wordt gezorgd. Rond de klok van 
19.00 verzamelen bij het Sportpark.

Let op! De voertuigen die deelnemen aan 
de stoet moeten voldoen aan de bepaling 
gesteld bij of krachtens de wegenver-
keerswet 1994 en ingericht zijn voor het 
vervoer van personen!

Gala BoBZ



Woensdag 20 juni 2018 17
  

dE VriJWiLLiGE BraNdWEEr
het spannendste vrijwilligerswerk van Nederland

Het pand De Looz Coswarem 
Hoeve stond centraal gedurende 
de derde voorronde van de zoge-
heten Vaardigheidstoetsen. 
Zeven korpsen uit het hele land 
mochten komen laten zien wat 
zij waard zijn en strijden om een 
startplek bij de grote finalewed-
strijd in Harderwijk. Deze voor-
ronde werd georganiseerd door 

het korps in Heeswijk-Dinther, 
dat de hele dag in touw was om 
alles soepel te laten verlopen. 

Alle korpsen kregen om beurten 
dezelfde in scène gezette mel-
ding: een automatische brand-
melder in het pand was afge-
gaan. Aldaar vonden de mannen 
een dronken groep vrienden, die 

hun vriendenweekend vierde in 
De Looz Coswarem Hoeve. 
Buiten was een groep feestvier-
ders met een flinke slok op aan 
het barbecueën en had niet in 
de gaten dat de frituurpan was 
doorgebrand. Er was brand ont-
staan in de meterkast. 
Eén voor één loodsten de brand-
weerlieden de dronken feestvier-

ders, die maar wat graag met de 
brandweermannen en -vrouwen 
op de foto wilden, weg van het 
pand. Het was natuurlijk ook 
zaak dat zij uit de jolige groep 
loskregen wie er nog meer in het 
pand aanwezig waren. Want bo-
ven lagen twee van hun vrienden 
voor pampus: eentje was dronken 
naar boven gegaan om te slapen, 
de ander zat onder invloed van 
harddrugs in een stoel. En na-
tuurlijk moest de brand geblust 
worden. Dit alles gebeurde onder 
toeziend oog van een vakjury, die 
alle deelnemende korpsen nadien 
voorzag van feedback. 

Dat zorgde voor een uitdagende 
situatie voor alle korpsen. Een 
situatie die je zomaar eens mee 
zou kunnen maken als brand-
weerman of -vrouw. Daarom had 
het korps Heeswijk-Dinther ook 
gekozen voor deze situatie. De 
brandweerkorpsen van Elspeet, 

Oeffelt en Lingewaal-Noord 
kwamen als beste drie uit de bus 
en mogen meedingen naar het 
Nederlands kampioenschap. 
Wanneer je kiest voor de vrijwil-
lige brandweer doe je dus meer 
dan uitrukken bij een brand. Je 
staat mensen bij in een levens-
gevaarlijke situatie en probeert 
iedereen hier zo veilig mogelijk 
uit te krijgen. 
Je werkt nauw samen met je 
collega’s waarmee je een hecht 
team vormt. Lijkt het je wat om 
je aan te sluiten bij de vrijwilli-
ge brandweer? Ben je achttien 
jaar of ouder en woonachtig in 
Heeswijk-Dinther? Het korps in 
Heeswijk-Dinther is op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers!
Meld je bij William van Zutphen 
via 088-0208246 of mail naar 
w.vanzutphen@brwbn.nl.

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

HEESWIJK-DINTHER – Beklemmingen, branden, auto-ongelukken: een van de vele situaties waarbij de 
brandweer te hulp schiet. Met een gedegen opleiding achter de rug gaan de mannen van ieder korps als 
een geoliede machine te werk. Op zaterdag 16 juni mochten zeven korpsen laten zien wat zij waard zijn 
tijdens de derde voorronde van de nationale brandweerwedstrijd. 

De Looz Corswarem Hoeve stond centraal tijdens de vaardigheidstoetsen
 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks
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auto & Motor nIeUwS

www.autobedrijflangens.nl

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

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

•	 Ford	Transit 2.0 TDCI 260S, airco, 
 zilvergrijs,  2005
•	 Mini	Cabrio, Sidewalk uitvoering,  leder, airco, 

17 Inch wielen 99.500 km 2007
•	 Nissan Juke 1.6i Vision,  Navi Camera Clima 

48.000 Km 2012
• Nissan	Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
 pano, leder, 360 camera, aut. 2015
• Nissan	Qashqai + 2, 2.0I, clima, 
 pano, PDC V + A en camera, 2011
•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1 125.000 km airco 

3-pers. 2011

 •	VW	Caravelle	2.5 TDI camper met hefdak, uniek 
exemplaar met leder, navi enz., 1999

•	 VW	Golf	2.0 TDI 140 PK navi, PDC V + A , 
stoelverw., privacyglass 2011

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

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Tiguan 2.0 TDI Aut. 4-Motion navi, camera 

PDC v+a, panoramadak Bixenon Adaptief 
 80.000 km 2014
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming 2011

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht
verkocht

verkocht

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

Ford C-max 1.0 Ecoboost Titanium 
  80.000 km 2014
Ford Focus 1.6 airco 2003
Ford Transit 2.2 TDCi dubbel cabine 2008
Hyundai i10 1.2 99.000 km
  eerste eigenaar 2012
Mazda CX-3 2.0 sky-activ automaat
   27.000 km 2017
Opel Adam 1.4 23.000 km 
  exclusieve uitvoering 2016
Opel Astra 1.6 16v 5-drs airco 2010
Opel Astra 1.4 turbo station
  innovation 10.000 km 2016

Opel Corsa 1.4 Cosmo airco
  92.000 km  2007
Opel Insignia 2.0 CDTi sports tourer 2015
Peugeot 207 5-drs airco 2008
Renault Captur 0.9 Tce Xmod 
  24.000 km 2016
Renault Clio 1.2 Tce station 68.000 km 2010
Seat Mii 33.000 km 2015
Suzuki Swift 1.2 airco 79.000 km 2011
Volkswagen New Beetle cabriolet 2003
Volkswagen Polo 1.0 bluemotion 5-drs 
airco navi 71.000 km 2015

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

Citroën C1 1.0 Ambiance 2005 €  2999,-
Citroen C3 1.4 exclusief 2003 €  2250,-
Citroën C3 1.4 Exclusive 2005 €  2750,-
Citroën C3 1.4 prestige 2005 €  3250,-
Citroën C3 1.6 eHDI 124 Dkm 2013 €  7450,-
Citroen C4 1.6-16V exclusief 2007 €  4500,-
Citroen C4 Picasso 1.6 Panorama 2009 €  9250,-
Citroen C5 2.0 hdi break 2003 €  1499,-
Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-
Citroen Xsara Picasso 1.8-16V 2003 €  1500,-
Ford Ka 1.3i new model 2009 €  4900,-
Fiat Panda airco 2004 € 2999,-
Kia Picanto 1.0 lx 81DKm 2006 €  2999,-
Kia Picanto 1.0 LXE 2007 €  2999,-
Mercedes C200 cdi combi 2004 €  3650,-
Mercedes C180 Station 1.8i 2006 € 6999,-

Opel Corsa 1.2 2004 €  2999,-
Opel Corsa 1.2 new model 2007 €  3750,-
Opel Corsa 1.3 CDTi 2010 €  4500,-
Opel Meriva 1.6-16V automaat 2005 €  4499,-
Peugeot 107 38.000 km  2012 €  5400,-
Renault Twingo 1.2i Airco 2008 €  4499,-

Cabriolet:
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-
Ford Street Ka 2004 € 3499,-
Peugeot 206 CC 2005 € 5950,-
Volkswagen Beetle 1.4 zwart 2003 €  4950.-
Volkswagen Buggy Ruska classica 1973 €  4999.-

Bedrijfswagens:
Opel combo zijschuifdeur 2006 €  2500,-

Een greep uit onze voorraad!

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

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,-

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

rijden bij wateroverlast
SituatiE 1: Je komt bij je auto 
en die staat onder water.
De straat is ondergelopen en 
daarmee ook je auto. Wat nu te 
doen? Er zijn twee situaties met 
bijpassend advies:
- De auto staat nog onder water
 Niet starten! Je zult moeten 

wachten tot het water is weg-
gelopen.

- Het water is inmiddels weg-
gelopen

 Als je geluk hebt, is er niet 
veel aan de hand. Water in 
de uitlaat is vrij onschuldig; 
dat komt er bij het starten wel 
uit. Maar heeft het water ho-
ger gestaan dan je uitlaat, dan 
kan ook de elektronica van de 
auto nat zijn geworden. Die 
kan daardoor stuk gaan en 
vervangen moeten worden, 
maar dat hoeft niet. Krijg je 
de auto niet gestart of merk je 
iets vreemds? Bel dan je gara-
ge of de ANWB Wegenwacht.

SituatiE 2: Je bent aan het 
rijden en er staat (ineens) heel 
veel water op de weg.
Het grootste probleem bij het rij-
den door diep water is de boeg-
golf die ontstaat. Tot aan je bum-
per gaat het nog goed, maar als 
deze golfslag hoger komt, loop 
je het risico dat het water bij de 
luchtinlaat komt en de motor 
water gaat aanzuigen. Water 
laat zich niet samenpersen zoals 
het brandstof- en luchtmengsel 
dat je motor gewend is. Komt er 

water in een draaiende motor, 
dan moet de motor vrijwel altijd 
worden vervangen. De schade 
kan oplopen tot € 10.000,-. Wa-
ter heeft bovendien een desas-
treus effect op de elektronica in 
je auto. Bij te diep water houden 
de deurrubbers het water niet 
langer tegen. Dat levert je niet 
alleen natte voeten op, de kans 
is ook groot dat het water de 
computerapparatuur in je auto 
bereikt. 
Als je niet weet hoe diep een 
plas is, neem dan geen risico. 
Rijd je toch te diep het water in, 
schakel dan direct de motor uit. 
Wanneer je er op tijd bij bent, 
hoef je alleen te wachten tot al-
les weer droog is. 

SituatiE 3: Je rijdt op de snel-
weg en verliest plotseling het 
contact met de weg.
Bij hevige regen kan er water op 
de weg blijven staan. Rijd je door 
zo’n waterpartij, dan moet je niet 
vreemd opkijken wanneer jouw 
auto plotseling grip verliest. Dat 

verschijnsel wordt aquaplaning 
genoemd. Wanneer je banden 
het water niet snel genoeg kun-
nen afvoeren, ontstaat er een 
dun laagje water tussen je wie-
len en het wegdek. Het contact 
met het asfalt wordt verbroken, 
waardoor je tijdelijk geen contro-
le meer hebt over je wagen.

Wat te doen bij aquaplaning?
Voorkom dat je auto in een slip 
raakt. Laat geleidelijk je gas los. 
Bij handgeschakelde auto’s: trap 
de koppeling in. Hou het stuur 
recht. Als de auto toch begint te 
slippen, blijf kijken én sturen in 
de richting die je uit wilt.

Hoe voorkom je aquaplaning?
Snelheid is de belangrijkste oor-
zaak van aquaplaning en dat is 
ook het enige waar je iets aan 
kunt doen op het moment dat je 
grip verliest. Pas je snelheid daar-
om altijd aan de situatie aan. Bij 
spoorvorming ligt er meer water 
op de weg. Probeer te voorko-
men dat je in de sporen rijdt.
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‘Een mooie opsteker’

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

Nu ook op

DONDERDAG

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout

de dames van Hurkmans
genomineerd voor titel
Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar!

De vakjury heeft deze eerste se-
lectie gemaakt uit autobedrijven 
die werden voorgedragen door 
BOVAG en BOVAG-partners. 
Mariëlle en Janita Hurkmans af-
komstig uit Heeswijk-Dinther van 
De Dames van Hurkmans zijn 
heel erg blij met de erkenning.

“Wij zijn super trots en dankbaar 
dat wij tot de tien halve finalisten 
behoren. Toen we twee jaar gele-
den onze Autoboetiek de Dames 
van Hurkmans openden hadden 
we niet kunnen bedenken dat we 
na twee jaar al deze waardering 
zouden krijgen. Dat onze vrou-
wengarage uniek is in Nederland 

wisten we natuurlijk wel, maar 
dat klanten en autobranche-col-
lega’s ons belonen met deze no-
minatie is geweldig. Een betere 

bevestiging voor het hele team 
is er niet! Binnenkort hopen we 
natuurlijk ook te horen dat ons 
bedrijf in de finale staat. 
Nu genieten we in elk geval met 
volle teugen van deze top 10 no-
tering!”

Route naar de finale
De tien genomineerde bedrij-
ven worden aan de tand ge-
voeld door een onafhankelijke 

keuringsinstantie en ze krijgen 
bezoek van mysteryshoppers. 
Daarna bepaalt de vakjury welke 
drie autobedrijven een plek in de 
finale verdienen, die plaatsvindt 
op 9 oktober tijdens het BOVAG 
Jaarcongres.

DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER – Een vakjury heeft De Dames van Hurkmans uit ‘s-Hertogenbosch 
geselecteerd als een van de tien kanshebbers voor de titel ‘Onafhankelijk autobedrijf van het Jaar 2018-
2019’. De verkiezing, op initiatief van BOVaG Onafhankelijke autobedrijven, wordt dit jaar voor de 
twaalfde keer georganiseerd. 

Mariëlle en Janita

‘We zijn supertrots en dankbaar dat we 
tot de tien halve fi nalisten behoren’

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
0412 45 23 49
www.motortuning.nl

Wij halen het beste
uit uw motor!

25 
jaar

Motortip

Rijd je niet het hele jaar door, 
ververs dan minimaal één keer 
per jaar de olie. Ook als je 
minder hebt gereden dan er 
voor een oliewissel is aange-
raden in je onderhoudsboekje. 
In olie verzamelen zich zuren 
en condens en als je de mo-
tor weg zet, kunnen die zuren 
goed inwerken op je blok. 
Pak dan ook meteen de olie-
filter (indien aanwezig) mee, 
zoveel kost dit niet.
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Mooie opbrengst ‘tocht 
met een missie 2018’

HEESCH - De jaarlijkse tocht 
met een Missie vond zondag 
27 mei plaats. Deze fietstocht 
wordt elk jaar vanuit de paro-
chie in Heesch georganiseerd 
voor een goed doel. 

Dit jaar was het goede doel 
Stichting Sulaweesjes. De op-
brengst van de fietstocht was  
€ 1.582,88. De verkoop van stof-
fen en tasjes deed daar nog een 
schepje bovenop. Een prachtig 
totaalbedrag, mede te danken 
aan de sponsering door Jumbo 
Heesch en drukkerij Wihabo. 
De fietsers konden met hun 

deelnemerskaart meedingen 
naar twee mooie fietspakketten 
die ter beschikking gesteld wa-
ren door Fietsplezier uit Heesch. 
Mevrouw de Groot en mevrouw 
Roefs waren de gelukkigen! 
De opbrengst van de Tocht met 
een Missie wordt geheel ge-
bruikt voor de aanschaf van leer-
middelen en om de kwaliteit van 
het onderwijs nog meer te ver-
hogen.
In 2019 zal de Tocht met een 
Missie weer worden gereden en 
wel op zondag 26 mei. 
Zie ook Facebook: Tocht met een 
Missie.

Voorzitter Sjaak Groen van de werkgroep Tocht met een Missie en de 
dankbare Nancy de Werd bij de overhandiging van de cheque voor 
Stichting Sulaweesjes

Enveloppenactie Muziek-
vereniging Servaes 

Met deze ludieke actie vraagt 
Muziekvereniging Servaes om 
jouw financiële steun. We heb-
ben dit jaar een mooi thema uit-
gekozen: ‘Muziek verrijkt je le-
ven’. Want of je nu jong of oud 
bent, rijk of arm, man of vrouw: 
muziek doet je wat. Muziek kan 

je vrolijk maken, je kunt er op 
dansen, maar even zo goed kan 
muziek je troosten bij verdriet en 
verlies. 

Al die aspecten zitten in de mu-
ziek die Muziekvereniging Ser-
vaes in haar repertoire heeft. 

Wat betekent muziek voor jou? 
Denk daar eens over na als je de 
envelop in de brievenbus aan-
treft.

Volgende week, in de week van 
25 juni, komen de leden van 
Muziekvereniging Servaes weer 
langs alle deuren om de enve-
loppen op te halen. Wij zijn je op 
voorhand dankbaar voor jouw 
onmisbare, zeer gewaardeerde 
bijdrage. Wil je de envelop alsje-
blieft alvast klaarleggen?

Vriend
Jij kunt ook Vriend van Mu-
ziekvereniging Servaes worden. 
Voor slechts € 45,- per jaar on-
dersteun je de vereniging struc-
tureel. Wil je Vriend van Servaes 
worden? Neem dan contact met 
ons op via info@muziekvereni-
gingservaes.nl.

Zet het in je agenda!
Jaarlijks Zomeravondconcert:
zondag 1 juli om 19.00 uur,
tuin van de Abdij van Berne in de 
Abdijstraat 53.

De entree is gratis!

HEESWIJK-DINTHER – Deze week valt bij alle inwoners van de kern Dinther een envelop van Muziek-
vereniging Servaes op de mat. Het betreft een ludieke enveloppenactie voor de jaarlijkse donateursac-
tie, waarbij je Servaes voor twee kunt laten tellen, Servaes de vijf kunt geven of Servaes een tien kunt 
laten verdienen.



Woensdag 20 juni 2018 21
  



  
Woensdag 20 juni 201822

praKtiSCHE iNfOrMatiE

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
De gemeente werkt op afspraaak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

GEMEENtEBEriCHtEN

officiële opening door burgemeester
marieke moorman 27 juni 2018
vanaf 14.00 uur zijn er allerlei spelletjes onder
begeleiding van scouting heesch. rond 15.30 uur
is de officiële opening.

Wij zijn benieuwd naar uw me-
ningen en ideeën over de toe-
komst van de Hoofdstraat en de 
omgeving. 

Daarom nodigen wij u graag uit 
om hierover met elkaar in ge-
sprek te gaan.

De gemeente hoort graag van u
Voor er ook maar één pen op pa-
pier is gezet, nodigt de gemeen-
te de bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden van 
Heeswijk-Dinther uit op maan-
dag 2 juli, 19.30 uur in Cultureel 
Centrum Servaes, Raadhuisplein 
24 in Heeswijk-Dinther

Verbindingsweg
Heeswijk-dinther
Denkt u mee over de toekomst?

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van de Hoofdstraat? Stoort 
u zich aan het doorgaande auto- en vrachtverkeer? Ontbreekt het 
volgens u aan karakter, sfeer en uitstraling rond deze doorgaande 
weg? Wilt u meer groen in de straat? Bent u voorstander van betere 
voorzieningen voor wandelaars en fi etsers of wilt u juist meer ruim-
te voor de automobilist? 

Hoofdstraat, St. Servatiusstraat, Raadhuisplein, Edm. Van Dintherstraat, 
Brouwersstraat

Samen alle tuinen groen

Nu het aantal hevige hoosbuien 
toeneemt, kampen we steeds 
vaker met wateroverlast. Riolen 
komen onder druk te staan en 
straten lopen over. Met allerlei 
nadelige gevolgen van dien. 

Kom in actie
Lever één tegel of twee klinkers 
in en u krijgt van ons een gratis 
plant! Daarmee maken wij sa-
men het begin om uw omgeving 
te vergroenen.
Wanneer: zaterdag 23 juni van 
9.00 tot 17.00 uur, Tuincen-
trum Meijs, Bosschebaan 23 in 
Heesch. U kunt kiezen uit drie 
soorten planten (ter waarde van 
€ 4,-) en op=op. Deze actie 

wordt mede mogelijk gemaakt 
door Waterschap Aa en Maas. 
Samen zetten we ons in voor 
een groener Bernheze.

De tegelruilactie wordt deze 
dag gelijktijdig georganiseerd in 
gemeente Oss bij Coppelmans 
Oss, gemeente Uden bij De 
Kleuter Tuincentrum, gemeente 
Landerd bij Verstegen Tuinplan-
ten, gemeente Meijerijstad bij 
Intratuin Veghel en gemeente 
Boekel bij Schonenberg kwekerij 
& plantencentrum. 

De openingstijden variëren, 
check eventueel de website van 
het betreffende tuincentrum.

Meer informatie: www.bernhe-
ze.org (zoekterm: steenbreek).

Heeft u veel tegels in de tuin liggen en wilt u helpen om Bernheze groener te maken? Dan kunt u een 
eerste stap zetten. Lever zaterdag 23 juni een tegel in en u krijgt van ons een gratis plant! Waarom? Een 
groene omgeving is beter voor mens en dier.

Vermelding aanvragen
Staat uw vereniging nog niet in 
de gemeentegids, dan kunt u 
een vermelding op de volgende 
manier aanvragen:
- per e-mail: redactie@akseme-

dia.nl, onder vermelding van 
‘gemeentegids Bernheze’

- telefonisch: 0223-67 30 10
 (redactie Akse Media)

- schriftelijk: Akse Media, ter at-
tentie van gemeentegids Bern-
heze, Postbus 6033, 1780 KA 
Den Helder.

U kunt uw wijzigingen en/of 
aanmeldingen voor het adres-
sengedeelte tot uiterlijk 20 juli 
2018 doorgeven. 

Staat uw vereniging/organi-
satie in de gemeentegids?
Kloppen uw gegevens nog?

De uitgeverij van de gemeentegids, akse Media, begint binnenkort 
met het voorbereiden van de gemeentegids 2018-2019. alle vereni-
gingen en organisaties die met hun e-mailadres in de gemeentegids 
staan, krijgen een e-mail met het verzoek hun gegevens te controle-
ren. De overige worden telefonisch of per brief benaderd. 

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende personen niet meer 
wonen op het adres in de ge-
meente Bernheze waar zij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (BRP) staan ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-

meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van hun persoons-
gegevens ambtshalve te beëindi-
gen. 
Dit kan voor hen grote persoon-
lijke en/of fi nanciële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant en op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

- A. Ameziane Bedri, 
 geboren 18-10-1995
- L.A. Bryks, 
 geboren 20-09-1985
informatie: Heeft u informatie 
over de verblijfplaats van deze 
personen of heeft u vragen, 
neem dan contact op met de 
afdeling Burgerzaken van de ge-
meente Bernheze, 
telefoon 14 0412, e-mail: 
gemeente@bernheze.org.

OffiCiËLE BEKENdMaKiNGEN

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

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem
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prOCEdurES
Openingstijden zie colofon

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

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

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GEMEENtEBEriCHtEN

algemene Plaatselijke 
Verordening (aPV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
- Mixed Hockey Club (MHC) 

Heesch, Schoonstraat 99B, 
5384 AM Heesch heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:34B, lid 4 APV melding ge-
daan van een activiteit op za-
terdag 30 juni 2018. 

- Tennisvereniging Telro, Zwarte 
Molenweg 11, 5388 EE Nistel-
rode heeft in overeenstemming 
met artikel 2:34B, lid 4 APV 
melding gedaan van een acti-
viteit op: 

 - zaterdag 7 juli 2018, 
  clubkampioenschap enkels
 - donderdag 6 september
  2018, clubkampioenschap
  dubbel
 - donderdag 20 september
  2018, 45+ toernooi
Van deze mogelijkheid mag de 
inrichting maximaal zes keer 
per jaar gebruikmaken. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij u 
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van 
de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet op de kansspelen

Loterijvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor loterijen 
een vergunning verleend con-

form artikel 3 Wet op de kans-
spelen aan:
- Stichting Cultuur en Voor-

zieningen Vorstenbosch voor 
Buro Lima Heeswijk-Dinther. 
De trekking vindt plaats op 7 
juli 2018 bij ’t Gildebergske, 
Nistelrodesedijk 2, 5476 VJ 
Nistelrode. Het besluit is ver-
zonden op 14 juni 2018.

- Fancy Fair Comité Vorsten-
bosch voor de fi nanciële on-
dersteuning van de Vorsten-
bossche missionarissen en vrij-
willigers die werkzaam zijn in 
ontwikkelingslanden en onder 
de aandacht brengen van de 
lokale bevolking. De trekking 
vindt plaats op 7 oktober 2018 
in De Stuik, Schoolstraat 14, 
5476 KK Vorstenbosch. Het 
besluit is verzonden op 15 juni 
2018. 

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Koffi estraat 15 en omgeving 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan Koffi estraat 15 Hees-
wijk-Dinther, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
Koffi estraat15-ow01).
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de huisvesting van ar-

beidsmigranten mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Vaststelling wijzigingsplan 
Weverstraat 16 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan ‘Weverstraat 16 Nistelrode’ 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code NL.IMRO.1721.WPWe-
verstraat16-vg01.
inhoud: Het plan betreft het 
bouwen van een woning met 
een bedrijfspand aan de Wever-
straat 16 in Nistelrode.
inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Dintherseweg 14a
 Verbouwen bedrijfswoning
 Datum ontvangst: 13-06-2018

- Brandsestraat 9
 Nieuwbouw paardenstallen en 

schuur
 Datum ontvangst: 14-06-2018
Heesch
- Broekhoek 8
 Herbouwen woonhuis
 Datum ontvangst: 14-06-2018
Heeswijk-Dinther
- Duyfhuys ong.kavel KJ03
 Bouwen woonhuis
 Datum ontvangst: 15-06-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Raadhuisplein 1
 Transformeren kantoorgebouw 

naar 11 appartementen met 
bergingen en werkzaamheden 
uitvoeren

 Verzenddatum: 11-06-2018
Heesch
- ’t Dorp 51
 Bouwen carport en berging
 Verzenddatum: 12-06-2018
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel KE06
 Oprichten woning en handelen 

in strijd regels ruimtelijke orde-
ning

 Verzenddatum: 14-06-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 73
 Bouwen loods
 Verzenddatum: 18-06-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

tijdelijke vergunning
Heesch
- Ruitersweg-Oost ong.
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum: 14-06-2018
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 uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Kersouwelaan 1
 Plaatsen (opslag) container en 

bouwen toiletgroep met EHBO 
ruimte en handelen in strijd re-
gels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 14-06-2018
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluit
Onderstaand handhavingsbesluit 
is genomen. 
Heesch
- Bosschebaan 23
 Last onder dwangsom
 Verzenddatum: 13-06-2018
Procedures 4a en 7a zijn van toe-
passing.

WWW.BErNHEZE.OrG

Etensresten 
Doe ze gratis in de gft-container
In ons restafval zitten nog veel etensresten en dat afval hoort bij het gft (groente-, fruit- en tuinafval). Dat bleek uit een onderzoek in het voorjaar. 
Etensresten mogen in de gft-container en daarmee bespaart u op uw afvalkosten. Gft-afval is gratis. Er wordt groene stroom en compost van gemaakt. 
Dit zijn etensresten: 
• groente- en fruitafval • aardappelschillen • gekookte etensresten • vis- en vleesresten, ook graten, schelpen en botjes • notendoppen en eierschalen
• gestold vet en jus • theezakjes, filterzakjes met koffiedik • brood- en kaaskorsten.
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Eenzaamheid en armoede
Om eenzaamheid en armoede 
aan te pakken wil de SP alles in 
het werk stellen. Het beleid in 
Bernheze is steeds meer gericht 
op onderkennen van eenzaam-
heid en armoede. De SP maakt 
zich hier al jaren hard voor. Er 
zijn regelingen en initiatieven in 
Bernheze om eenzaamheid en 
armoede aan te pakken. Belang-
rijk is echter om eerst de situatie 

van eenzaamheid of armoede te 
herkennen. In de samenleving 
zijn instellingen, organisaties, 
clubs en vrijwilligers actief. Zij 
gaan een centrale rol spelen bij 
het aanpakken van eenzaamheid 
en armoede. 

Signalen moeten op een punt sa-
menkomen. Dat ene punt gaan 
we inrichten per kern in Bern-
heze. Zodat iedereen weet waar 

je terecht kunt om eenzaamheid 
en armoede te melden. Mensen 
hebben zelf vaak schroom zich 
te melden. En dat is wel begrij-
pelijk. Met je problemen loop je 
niet graag te koop. Vandaar dat 
er hulp nodig is vanuit de samen-
leving en de gemeente. 

Het organiseren van de hulp is 
afgesproken in het nieuwe coali-
tie akkoord ‘Samen Door’. 

Eenzaamheid en armoede

Eenzaamheid en armoede zijn een steeds groter probleem. In Bernheze heb-
ben we er ook mee te maken. Landelijk voelt 10% van de mensen zich ern-
stig eenzaam. Voor Bernheze komt dat neer op circa 3.000 mensen. Ruim 
600.000 Nederlanders leven al drie jaar of langer in armoede. Dat is 4% van 
de bevolking. Leggen we dat cijfer op Bernheze dan spreken we over 1.200 
inwoners. Reden genoeg om extra aandacht voor deze groepen te hebben. 

Jan Raaimakers, SP afdelingsvoorzitter

Na de SamenLoop was het weer 
‘back to normal’. Nou dat was 
wel even schakelen na twee jaar 
met de SamenLoop bezig te zijn 
geweest. Een nieuwe invulling 
was snel gevonden: namens D66 

ben ik benoemd tot Burgerlid 
Commissie Maatschappelijke Za-
ken. Inhoudelijk heel iets anders, 
maar ook hier is het sleutelwoord 
SAMEN.
Samen met de andere partijen én 

de inwoners van Bernheze wer-
ken aan een fijne leefomgeving 
voor iedereen. Dat is mijn doel. 

Heeft u vragen of ideeën? U mag 
mij altijd benaderen.

Samen

Op het moment dat ik dit schrijf is het exact één jaar geleden dat we met z’n 
allen op De Misse stonden voor de slotceremonie van de SamenLoop voor 
Hoop Heesch. Wat was het toch een fantastisch weekend! Alles klopte: het 
zag er mooi uit, heerlijk weer, een giga opbrengst en een saamhorigheid die 
zijn weerga niet kende. Kortom; een prachtige herinnering hoe je samen tot 
iets moois kunt komen. Later hoorde ik iemand zeggen: ”Alleen ga je sneller, 
maar samen kom je verder.” En dat is de spijker op de kop! 

Petra van Teeffelen, burgerlid commissie Maatschappelijke Zaken

OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG: 
In het weekend van 8 en 9 september vindt 
de 32ste editie van de BankGiro Loterij Open 
Monumentendag plaats, een van de grootste 
culturele evenementen van Nederland. Met het 
thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het accent op alles 
wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt. 

Ook Bernheze sluit aan bij het landelijke thema. 
Op zondag 9 september openen de Bernhezer monumenten gratis 
de deuren. In ‘Op weg naar Open Monumentendag’ geven we je een 
voorproefje van wat je die dag kunt verwachten.

DE KILSDONKSE MOLEN; UNIEK ‘IN EUROPA’

Na gedegen onderzoek blijkt dat 
veel verschillende materialen die 
in de molen nodig waren voor de 
bouw niet alleen uit Nederland 
komen, maar ook uit vele andere 
landen van Europa. En dan is de 
verbinding gemaakt. Probeer je 
eens voor te stellen hoe, eeuwen 
geleden, de stenen waarmee de 
molen werd opgebouwd naar 
Heeswijk-Dinther moesten komen. 
Deze ‘IJsselsteentjes’ kwamen van 
de Hollandse IJssel en werden per 
schip rond 1840 aangevoerd. In 
1875 werden de houten roeden 
vervangen door ijzeren, die 
geklonken zijn door gebroeders Pot 
uit Kinderdijk. 

Maar dan gaan we ook over de 
grens! De maalstenen (blauwe 
stenen) komen uit de Eifel in 
Duitsland. Ze wegen wel 1.200 

kilo. De stenen waar de assen op liggen zijn gemaakt van arduin 
en komen uit Wallonië. Arduin is een hele harde steensoort met 
een grote slijtvastheid. In de oliemolen komen de zware stenen 
van de Kollergang uit Frankrijk. Deze zijn van graniet en wegen 
2.500 kilo per steen. 

Er werden ook veel verschillende houtsoorten gebruikt zoals 
eiken, wilgen- en iepenhout. Zo is in de korenmolen de 
belangrijkste as, Koningsspil genaamd, gemaakt uit een Franse 
eik. Ook de slagbank en wentelas in de oliemolen, 16,5 meter 
lang, is gemaakt uit een Franse eik.

Nieuwsgierig geworden naar deze unieke internationale molen? 
Kom dan zeker een bezoek brengen op zaterdag of zondag 
tijdens de Open Monumentendagen en dan zullen de molenaars 
en de rondleiders het jou met eigen ogen laten zien. 

Bij de vaststelling van het mobi-
liteitsplan in 2016, maar ook op 
andere momenten, heeft Poli-
tieke Partij Blanco aangedron-
gen op concrete veranderingen 
aan de onveilige situatie op de 
Kampweg. Naar onze mening is 
een vrijliggend fietspad de beste 
optie. Maar in het mobiliteitsplan 
werd voorgesteld om een proef 
te doen met gedragsbeïnvloeding 
van verkeersdeelnemers. Door 

het aanbrengen van stickers met 
fietsen en tractoren wilde men de 
verkeersstromen scheiden. Fiet-
sers op de Kampweg, landbouw-
verkeer op de Berkenvenseweg. 
Wij hadden niet veel vertrouwen 
in dit idee maar wilden het wel 
een kans geven. 

Inmiddels zijn we alweer ruim 
twee jaar verder en nu blijkt de 
proef niet door te gaan. Daarmee 

zijn we dus weer helemaal terug 
bij af!
Politieke Partij Blanco wil dat er 
zo snel mogelijk begonnen wordt 
om het probleem echt aan te 
pakken, geen halfbakken oplos-
sing. Wij zullen de verantwoor-
delijk wethouder dan ook oproe-
pen om zo spoedig mogelijk met 
een plan van aanpak te komen 
om de Kampweg voor de fietsers 
veiliger te maken. 

Gevaar op de 
Kampweg blijft

Er wordt al vele jaren gesproken over de onveiligheid op de Kampweg, een 
belangrijke verbindingsweg tussen Loosbroek en Vorstenbosch. Deze smalle 
weg zit vol auto’s, landbouwvoertuigen en vrachtverkeer maar is tevens ook 
een drukke fietsroute, bijvoorbeeld voor scholieren. Het ziet er helaas naar 
uit dat ondanks brieven van bewoners, de dorpsraad Vorstenbosch en Kern-
commissie Loosbroek hier voorlopig nog geen verandering in komt. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Petra: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’
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informatie voor de kernen

Lokaal ondernemerschap
Afgelopen week ging mijn emmer kapot. Het handvat brak. Liters water 
stroomden mijn slaapkamer in. Na mijn droogmaakactie toog ik naar de 
-piep- in mijn dorp, om een nieuwe te kopen. En de -piep- had emmers in 
allerlei varianten, dus blij fietste ik met mijn nieuwe aanwinst naar huis om 
de schoonmaak te hervatten. Ik dacht nog; “Wat heerlijk dat ik zo dichtbij 
een nieuwe kan kopen. Dat ik niet mijn dorp uit hoef.” Eigenlijk is mijn dorp 
heel compleet wat betreft winkels. Ik kan er bijna alles kopen en dat probeer 
ik ook. Misschien kan het in een andere winkel in een ander dorp of stad 
goedkoper, maar op de keeper beschouwd, benzine en tijd meegerekend, is 
het dat tóch vaak niet.

Lokaal ondernemerschap is ongelooflijk belangrijk. Niet alleen voor eigen-
belang, maar ook als werkgever, sponsor van het verenigingsleven en als 
ontmoetingsplek. Toch, als wij geen gebruik maken van deze ‘dichtbijservice’ 
redden ze het uiteindelijk niet. Dan verdwijnen winkels uit het straatbeeld 
en daarmee ook de ‘loop’ uit het dorp. Wat we niet 
moeten willen is dat winkelpleintjes en -straten en 
gezelligheid verdwijnen. Als politieke partij Lokaal 
ondersteunen wij lokaal ondernemerschap, maar uw 
hulp is ook nodig. Probeer dat wat in uw dorp te 
koop is daar ook te kopen. 

Hieke Stek,
bestuurslid Lokaal.

Vandaag, 20 juni, is een ‘Con-
venant Pilot inzameling medi-
cijnresten Bernheze’ door het 
college, het Waterschap en de 
apothekers in Bernheze onderte-
kend.
Steeds meer medicijnresten ko-
men in het milieu terecht. Dit 
gaat enerzijds via de urine en 
ontlasting van mensen die me-
dicijnen gebruiken en anderzijds 
doordat overgebleven medicij-
nen worden doorgespoeld in wc, 
gootsteen of in de afvalbak ver-
dwijnen.

De gemeente is verantwoorde-

lijk voor inzamelen en verwerken 
van Klein Chemisch Afval (KCA) 
en transport van afvalwater naar 
de rioolwaterzuivering. Het Wa-
terschap is verantwoordelijk voor 
het zuiveren van afvalwater en 
kwaliteit van het oppervlaktewa-
ter. Apothekers geven medicijnen 
uit, adviseren gebruikers en heb-
ben zicht op de uitgave en inza-
meling van medicijnresten.
De gemeente Bernheze, de Bern-
heze apothekers en Waterschap 
Aa en Maas willen samen een bij-
drage leveren aan een beter mi-
lieu en schoner oppervlaktewater 
door te voorkomen dat medicijn-

resten in het huisvuil komen of 
door wc en gootsteen worden 
gepoeld.

Om dit te bewerkstelligen willen 
alle partijen het inzamelen door 
apothekers van particuliere KCA 
van medicinale herkomst. Hier-
toe wordt door gemeente en 
Waterschap, in samenwerking 
met de apothekers, een geza-
menlijke folder ontwikkeld.

VVD-Bernheze is tevreden over 
het resultaat!

Reageren via info@vvdbernheze.nl

medicijnresten

In de DeMooiBernhezeKrant van 28 juni vorig jaar heeft VVD-Bernheze al 
aandacht gevraagd voor de inname van medicijnen door de apotheken in 
Bernheze. Vanaf die tijd heb ik zowel bij het college als bij het bestuur van 
het waterschap Aa en Maas hierover regelmatig aan de bel getrokken. En zie, 
de aanhouder wint!

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze

Het huishoudboekje van de
gemeente

Net als in ieder huishouden moet 
het bij de gemeente uit de leng-
te of de breedte komen! Je kunt 
elke euro immers maar één keer 
uitgeven. 
En dus moeten er keuzes ge-
maakt worden. En het maken 
van die keuzes is de taak van de 
gemeenteraad.

Waaraan besteden we ONS 
geld? Het geld waarmee de ge-
meente werkt, is immers van alle 
inwoners van Bernheze samen. 
En van dit budget, moeten de 
juiste dingen gedaan worden. 
En wat die juiste dingen dan zijn, 
dat is waar die 23 raadsleden sa-

men over moeten beslissen.
Kiezen we voor wegonderhoud, 
investeren we in scholen? Wat 
heeft de hoogste prioriteit, en 
wat kan best nog even wachten? 

Het is soms wikken en wegen en 
niet iedereen zal het altijd eens 
zijn met de keuzes die zijn ge-
maakt. Maar over het besluit dat 
is genomen, was de meerderheid 
het eens.

Een andere belangrijke taak van 
de raad komt daarna; is het alle-
maal goed gegaan? Is het geld 
besteed aan de dingen waaraan 
het besteed had moeten wor-

den. Als vertegenwoordiger van 
de inwoners van Bernheze doet 
de gemeenteraad voor ú die 
check.

De agenda´s van de komende vergaderingen zijn lang deze raads-
cyclus. Veel agendapunten gaan over geld. Waaraan is het besteed, 
waaraan willen we het besteden? Het is vaak behoorlijk taaie kost, 
al die stukken, maar het is wel heel erg belangrijk.

Ezra Leeger, Raadslid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

De komende weken praat de ge-
meenteraad, mede op initiatief 
van Progressief Bernheze, over 
de normen die onze gemeen-
te wil hanteren bij gebruik van 
deze zogenoemde ‘teelt onder-
steunende voorzieningen’. We 
snappen dat boeren hun oogst 
zo goed mogelijk willen bescher-
men. Anderzijds willen we niet 
dat ons hele groene buitenge-
bied onder het plastic en de hou-
ten constructies verdwijnt. 

Dat vraagt om een zorgvuldige 
afweging van belangen. In het 
ene gebied kan meer dan in het 
andere. In een gebied met veel 
natuurwaarden kan minder dan 
in een gebied waar landbouw de 

boventoon voert. Maar ook in 
landbouwgebied zullen we gren-
zen moeten stellen om te voor-
komen dat in ons buitengebied 
meer plastic dan groen te zien is. 

Een hele klus voor de gemeente-
raad waarbij op allerlei manieren 
kennis en expertise vergaard is. 
Belanghebbenden werden opge-
zocht, locaties bezocht en uitein-
delijk zal er een besluit worden 
genomen. 
Progressief Bernheze kiest voor 
een mooi en gezond buitenge-
bied waar we natuurwaarden 
respecteren.

Reageren? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl 

een mooi en gezond 
buitengebied

Onze gemeente heeft een groot buiten-
gebied. Tussen onze vijf kernen ligt een 
uitgestrekt gebied met landbouw, natuur 
en hier en daar ook woningen. In ons bui-
tengebied gebeurt ook veel. Er wordt ge-
werkt, gerecreëerd, gewoond en geleefd. 
En dat heeft heel veel invloed op hoe ons 
buitengebied eruit ziet. Denk daarbij onder 
andere aan de plastic kappen die bij teelt 
gebruikt worden. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief 
Bernheze
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Tekst?

SuiKErfEESt MEt SuiKErSpiN Zie oplossing pagina 40

tE KOOp

NiEuWE dESSO-
tapiJttEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

BOEK ‘dE ZON aCHtErNa, 
15 Jaar La COLLiNE’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

Op NatuurLiJKE WiJZE 
GEtEELdE ONGESpOtEN 
KErSEN
Ras, Kordia, Regina, Karina.
€ 4,- per kilo. AA-Beugstraat 18
Heeswijk-Dinther.
0413-293200.

KipSaLON BErNHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Nu ook kipproducten 
gemarineerd voor de BBQ, 
ook verkrijgbaar buiten de 
openingstijden, 06-12033685.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur. 
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9, 
Heeswijk-Dinther.

aaNGEBOdEN

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

pEdiCurE NiStELrOdE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

prOBLEMEN MEt uW HONd?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

uW LEVENSVErHaaL/
GEBEurtENiS/rEiS Op 
papiEr? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

pEdiCurE 
HEESWiJK-diNtHEr
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

GEVraaGd

tuiNMaN 
gepensioneerd of die vrije 
tijd heeft om een tuin te 
onderhouden.
Het werk bestaat uit knippen 
van de heggen en snoeiwerk. 
Grote tuin. Graag op korte 
termijn. Dag zelf in te delen.
Info 06-13435006
Heeswijk-Dinther.

BidprENtJES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 

geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

LEGE CartridGES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

OudE/KapOttE 
COMputErS EN LaptOpS

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

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

tE Huur

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

LuxE 6 pErSOONS CHaLEt 
op Texel. Tel.: 06-23185705.

OVEriG

Uw VidEO BaNdEN op dVd, 
op uSB-StiCK of op een harde 
schijf? Op een deskundige wijze 
verzorgd! Mail naar 
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06-11 355 477.

MooiBernhezertjes

WiLt u EEN ZOEKErtJE pLaatSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Oplossing
vorige week:

Hans van der Kuijl
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Claudia Horsten-

van der Aa
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@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

Easy

3 1 5 4 2 6

8 1 3 4

6 7 5

4 8 7 1

3 4

5 7 4 9

7 2 5

9 7 8 3

2 5 4 9 6 1

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

www.meermaashorst.nl
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TwinTig jaar roefelen in Bernheze

De foto’s van Roefeldag 2018 kun je vinden op www.mooibernheze.nl en www.stichting-ranja.nl

rOEfELEN is het Belgische 
woord voor snuffelen, 
nieuwsgierig maken en 

stimuleren tot onderzoek. 
In Bernheze Roefelen we sinds 1999 en wat is er al veel gela-
chen, genoten en ondernomen. Er is vanaf het begin een grote 
betrokkenheid van ondernemers in onze gemeente. De jeugd 
maakt gretig gebruik van deze leerzame kans die mogelijk wordt 
gemaakt door lokale bedrijven. En dat al twintig jaar. Daar mo-
gen we allemaal trots op zijn. De dag wordt georganiseerd voor 
basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 en soms ook groep 6. In 
groepjes van vier mogen de kinderen bij de bedrijven komen kij-
ken en ervaren hoe het bij een bedrijf werkt. En dit is vaak heel 
bijzonder en anders dan verwacht!

Tegenwoordig begeleiden de kinderen van toen zelf een groepje 
kinderen. Deze ouders zijn vaak nog net zo enthousiast als toen 
zij zelf een bedrijf mochten bezoeken. En het komt nog wel eens 
voor dat ouders het bedrijf als kind al een keer hebben bezocht 
tijdens hun eigen Roefeldag. 

Carmen van den Boom en Miranda van Asseldonk (inmiddels 
oud-bestuursleden Stichting Ranja): “In het eerste jaar dat Stich-
ting Ranja de Roefeldag organiseerde zijn we van 8.00 tot 23.00 
uur bezig geweest met de indeling van alle groepen in alle ker-
nen. We kregen heel veel positieve reacties van bedrijven, kinde-
ren en ouders. Het was een heel gepuzzel maar zeker meer dan 
de moeite waard. Met het vijfjarig jubileum mochten alle kinde-
ren die mee hadden gedaan, 500 kinderen, na afloop naar de 
Lunenburg komen waar werd afgesloten met een grote disco.”

De twintigste Roefeldag vond afgelopen zaterdag plaats en was 
wederom een succes. 75 bedrijven waren van de partij om bijna 
300 kinderen te laten roefelen. Ze hebben genoten van de be-
zoeken aan de bedrijven, aangevuld met een kennismaking met 
reptielen en amfibieën. In Heeswijk, Dinther en Loosbroek was 
PretmetRep aanwezig bij CC Servaes. In Nistelrode (bij BOBZ) en 
in Heesch (bij Checkpoint) was Exotum aanwezig.

Kinderen
Ontdekken, Ontmoeten, 

Meedoen, Beleven

Interview met froukje Hajer
voorzitter van Stichting Roefelen Nederland 

WaaR KOMt HEt ROEFELEN 
EiGENLiJK VaNDaaN? 
“In 1992 maakte ik in Vlaande-
ren kennis met Roefeldag. Een 
dag waarin de gemeente haar 
deuren openzet voor kinderen. 
Het leefde daar enorm. Kinderen 
zijn nieuwsgierig en willen van 
alles weten. Daar kunnen wij 
hen, als volwassenen, bij helpen. 
Niet alleen op school of thuis, 
maar ook tijdens een bezoek aan 
een bedrijf bij hen in de buurt. 
Roefelen, dat wilden wij ook in 
Nederland! Daarom hebben we 
in 1993 gezocht naar een orga-
nisatie die het Roefelen in Ne-
derland wilde ondersteunen. 
Dat werd Jantje Beton. In 2010 
is Stichting Roefelen zelfstandig 

verder gegaan en worden er in 
het hele land Roefeldagen geor-
ganiseerd.”

WaaROM ZOu ELK KiND 
MOEtEN ROEFELEN?
“Kinderen vinden het fantastisch 
om nieuwe dingen mee te ma-
ken en achter de schermen in 
de ‘volwassenwereld’ te kijken. 
Volwassenen vinden dit trou-
wens ook nog erg leuk! Er gaat 
een wereld voor kinderen open 
en zij kunnen zien hoe dingen in 
elkaar zitten, hoe dingen werken 
en ze zijn trots om dat te mogen 
ervaren.”

Wat iS ER iN DE aFGELOPEN 
JaREN VERaNDERD iN HEt 
ROEFELEN?
“Veel organisaties die het Roe-
felen steunen hebben met be-
zuinigingen te maken gehad. 
Daardoor moest een aantal co-
mités stoppen. Gelukkig zijn er 
veel vrijwilligers en oud-deelne-
mers die het Roefelen bij hen in 
de buurt organiseren, net als bij 
jullie in Bernheze.” En er is een 
landelijk steunpunt dat nieuwe 
Roefelcomites ondersteunt bij 
het opstarten. 

HOEVEEL KiNDEREN, 
VRiJWiLLiGERS EN 
BEDRiJVEN ZiJN ER 

JaaRLiJKS BEtROKKEN BiJ DE 
ROEFELDaG iN NEDERLaND?
“Dat verschilt heel sterk. In som-
mige gemeenten doen er heel 
veel kinderen mee en in andere 
gemeenten wat minder. 
Ook het aantal bedrijven dat 
meedoet verschilt per gemeente. 
Op www.roefelen.nl de website 
kun je zien in welke gemeente er 
wordt geroefeld.”

ZiJN ER NOG StEEDS NiEuWE 
GEMEENtEN DiE StaRtEN 
MEt DE ROEFELDaG?
“Jazeker! Vanuit verschillen-
de kanten nemen vrijwilligers 
of organisaties het initiatief op 
om te gaan Roefelen. Zeker in 
de huidige tijd waarin kinderen 
de wereld steeds meer vanaf 
beeldschermen leren kennen is 
de echte beleving van groot be-
lang.”

WiL JE NOG iEtS KWiJt?
“Roefelen is eigenlijk een vorm 
van kinderparticipatie. Je laat 
kinderen actief deelnemen aan 
de samenleving. In de buurt 
waarin zij opgroeien gaan deu-
ren voor hen open die anders 
voor hen gesloten zijn. Samen 
met hun ouders doen de kinde-
ren een succeservaring op. Want 
we horen het echt heel vaak: een 
Roefeldag vergeet je nooit meer!

    Volgend jaar zit ik in de 
eerste en mag ik helaas 
niet meer mee doen
MaartJE uit Heeswijk-Dinther, 2008

Froukje Hajer  Foto: bron Twitter

Heeswijk-Dinther

Heesch
Vorstenbosch

    Roefelen was het allerleukste

van de basisschool
fLEur uit Nistelrode, 1999
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De foto’s van Roefeldag 2018 kun je vinden op www.mooibernheze.nl en www.stichting-ranja.nl

   Dit jaar mocht ik voor 
het eerst meedoen en 
ik kan het iedereen 
aanraden, ik vind dat 
het moet blijven!

aLiES uit Heesch, 2009

Heesch

Nistelrode

Heeswijk-Dinther

Heesch
Vorstenbosch

Nistelrode

Heeswijk-Dinther

Nistelrode
Vorstenbosch

Heeswijk-Dinther
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Vorstenbosch
Agrarisch bedrijf Theo van Beekveld
Annelies Medi Spa
Astrid pedicure- en schoonheidssalon
Bakkerij van Leur
Brabant Massage Bert vd Linden 
Cleefshoeve Boerderij ijs
Complement reclame 
Dierenartsenpraktijk Vorstenbosch
Gabriellic Voetreflex
Heijderhoeve Varkenshouderij 
Hektracon Steel Solutions
Kapsalon Lev
Liesbeth van Asseldonk Fotografie
Molen Windlust
Nagels deluxe
P. van Driel Aannemersbedrijf VOF 
P.A.M. van Kessel Aannemersbedrijf B.V.
Reflexzone Therapie Ine Michiels
Regenmakers Muziekstudio
Schoonheidssalon Kim Somers
Sel Somers Houtbewerking
Timmermans dressuur- en pensionstal
Verstegen Elektro-Technisch Installatiebureau

heesch
Agnes Posthouwer
Apotheek Heesch
Arjan van Houtum tour & event Trucking
Autobedrijf Ronnie Heesakkers
Autobedrijf Weijenberg
Bakkerij Lamers
Bibliotheek Heesch
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boerderij Terras Het Venster
Bon Fromage
Van Bon Installatiebedrijf
Bouwkundig Advies- en Ontwerpbureau 
Koppens
Dierenartsenpraktijk Bernheze
EHBO Vereniging Joh’s Roncalli
Feston Tapijten Heesch
Freriks Energetisch Management
Hansan Bouwmachines
Tuincentrum Meijs
’t Tunneke

Melkveehouderij Van den Hurk
Metaalwerken De Erven
Meulendijk Keukens
Van Munster Recyclers
Pedicuresalon Marlies
Pottenbakkerij Hoefeinde
De Rank Bloemen en Woondecoratie
Restaurant De Waard
Rundveehouderij School
Le salon Jeannette
Van der Sangen Tuinhout
Schoonheidssalon Mooi & Zo
Sport & Healthclub Meer Sports
Sport-InnVluchtelingenwerk WOBB

heeswijk – Dinther – Loosbroek
Alette Fotografie
Aquarest
Asperia
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.
Bart Beugt
Beek van Rijwielhandel
Bernheze MTC
Bikers
Brandweer Heeswijk - Dinther
C1000
Camping de Meerdonk
Coop
Cranen Schade en Reclame
Daandels Varkenshouderij
De Halm
De Koekenbakkers
De Schatkist Remedial Teaching
De Toren
Donkers Fotografie
Etos ‘t centrum
Gemeentewerf
Groentepluktuin De Meulenhof
Hadeco
Hedi Meubelen
Herso Meubelmakerij
Hotel Restaurant de Leygraaf
I-Meet Jongerencentrum
Jacobs Houthandel
Jan van den Hurk melkveehouderij
Jumbo

Kanters Champignonkwekerij 
Kantlijn, toneel
Kapteijns Service
Ketelaars Trainingcentrum
Krol Varkenshouderij
Langenhuizen Boomkwekerij 
Lunenburg Uitgaanscentrum
Manege van Driel
Mari Jacobs Timmerfabriek
Marskramer
Paperpoint
Pas Banden
Pas vd Geitenfokkerij
Reclamestudio Jos Dortmans
Restaria Ritchie
Restaurant Negen
Roefs Fotografie
Roefs melkveehouderij
SGS Search
Stal Dice V.o.F.
Stijlvol glas in lood
Sylk-Beauty
Timebo
Trend Zien & Horen
Twins haarmode 
UCE Computers
Van Boxtel en Zn B.V. 
Van den Berg Keukens
Van den Broek Kleinfruit
Van den Broek Pluimvee V.O.F.
Van Eerd Rijschool
Van Esch Autobedrijf
Van Esch Tweewielers B.V.
Van Lieshout Dier & Tuin
Van Zutphen Elektro Installatie
Verkuijlen groente en fruit
Wan FM
Wereldwinkel

nisteLroDe
AB Reflex
Apotheek Nistelrode
Autobedrijf Langens
Autoschadebedrijf Verkuijlen
BBQ enzo
Beaute Totale Didi

Bernhezer Installatiebedrijf B.V.
Brandweer Bernheze
Centrum MAIA
Creatief en Lekker, Specialist in Chocolade 
Workshops
De Dierenvriendjes
De Nistel
DIO Drogisterij/ Parfumerie
Eetcafé ‘t Pumpke
Fysio De Groot 
Golfbaan The Duke 
Haarstudio Hebbes
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel bv
Heerkens groente & fruit
Hoogstede Optiek & Horen
IJs- en lunchcorner Chill
Installatietechniek Toonen
Jumbo Supermarkt Nistelrode
Kling Brandbeveiliging BV
Laarstede
Langenhuizen Loon- en grondverzet
LipsGroen
Mario SuperSize XL display & reclame
Marya ‘Shoes for Kids’
May Day Wok en Go 
Melkvee/landbouwbedrijf van der Lee
Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Rainbow Centre
Romy’s Hondentrimsalon
RWP Audio & Lighting
Salon Intense
Schoonheidssalon Heidi
Stichting Dichterbij
Van der Lee Staalbouw B.V.
Van Liempd Tuin & Parkmachines
Van Tilburg Mode & Sport
Varkenshouderij Schoenmakers 
Varkenshouderij Verhagen 
Wereldwinkel Nistelrode 
Wolletjes speciaalzaak

Speciale dank gaat uit naar Antje Ontwerpt, 
DeMooiBernhezeKrant en Complement 
reclame voor hun jarenlange belangeloze 
inzet en medewerking aan de Roefeldag.

Wij bedanken de bedrijven die de afgelopen 20 jaar hebben 
meegedaan aan de roefeldag. een greep uit 20 jaar roefel bedrijven.

    Roefelen is fantastisch! 
Er zijn kinderen die vinden 
hun droombaan tijdens de 
Roefeldag 
Gerjo Van kesseL
oud deelnemer Roefeldag/raadslid Lokaal

2013

2014

2015

2016

2016

2016 2016
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KErMiS OpEN
Zaterdag vanaf 15.00 uur
Zondag vanaf 11.00 uur
Maandag vanaf 15.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

Kermis heesch
Tegen inlevering van deze bon

BAKJE KIBBELING MET SAUS 

 VAN €5,- VOOR €4,50

 

Bij inlevering van deze bon bij 
draaiMOLEN • HiNZEN-HOEfNaGELS

Bij besteding van € 10,- 
een rit extra!

8 ritten voor € 10,- 

Bij inlevering van deze bon bij fuN HOuSE • daupHiN

Bij aankoop van een € 5,- speelmunt 
10 punten extra (een bon per persoon)

Bij inlevering van deze bon bij
SKEEBaLL • H.M. SpELBriNK

Een supersuikerspin voor de prijs 
van ‘n grote suikerspin

Bij inlevering van deze bon bij SuiKErSpiN • StrOuCKEN

8 kaartjes voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij pOLYp • VaN dEr VEEN

Bij aankoop van een zak met 12 oliebollen of 
krentenbollen, 1 luxe bol gratis

Bij inlevering van deze bon bij GEBaKKraaM • MaaSaKKErS

VaN dEN EiJK BEHEEr • SNaCKWaGEN
Bij aankoop van een ZaK friEt

een kroket of frikandel voor € 1,-
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23 t/m26 JUNIKermis heesch

Braderie tijdens kermis Heesch

HEESCH - In het centrum van Heesch is er maandag 25 juni van alles te doen en te beleven 
rondom de kermis. Er komt een groot aantal standhouders die hun waren aan de man pro-
beren te brengen op een grote braderie en ieder doet dit op zijn of haar manier. 

Het aantal standhouders is wederom groot en er is een flink assortiment aan artikelen, zodat 
er voor elk wat wils is. Er zijn kramen met kinder-, dames-, heren- en onderkleding. Verder 
zijn er ook lederwaren, telefoonaccessoires, zonnebrillen, hobbymaterialen, speelgoed, gad-
gets, dierenbenodigdheden en nog veel en veel meer. Te veel om op te noemen dus kom 
zeker een kijkje nemen! 
De braderie is geopend van 16.00 tot 21.30 uur en is natuurlijk gratis toegankelijk voor het 
publiek. 

Info over de braderie via restaurant De Waard, 0412-451755 of bij Conny van Euro markt 
St. Christoffel via 06-22375905 (invulling/beheer kramen).

Bij 12 schoten 3 extra schoten
of 24 schoten voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij
SCHIETSALON • VERSTAPPEN

14 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 5,-
30 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 10,-

Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bij inlevering van deze bon bij 
LUCKY CRANES • VOF C. OVERKAMP EN ZOON

Bij inlevering van deze bon bij 
LIJNTJE TREK EN LUCKY DUCK • VERSTAPPEN

7 eendjes voor € 5,-6 lijntjes voor € 5,-

20% EXTRA SPEELPENNINGEN 
bij aankoop van minimaal € 5,-
Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Bij inlevering van deze bon bij 
PUSHER • W.A. VAN DER VORST JR.

HEESCH/APELDOORN – Zoals veel van zijn 
collega’s is ook Jordy (32 jaar) het kermis-
vak ingerold via zijn ouders. Heel zijn leven 
werkt hij al op de kermis en hij heeft nooit 
iets anders gedaan. Maar saai is het voor 
deze jonge ondernemer nooit!

“De Pusher heb ik al vanaf dat ik zelfstandig 
ondernemer werd en ik hoop deze attractie 
door te kunnen geven aan mijn kinderen. 
Mooi dat zoiets van generatie op genera-
tie door kan gaan. Ik heb niet bewust ge-
kozen voor mijn huidige attractie maar heb 
deze overgenomen van mijn ouders. Ik ben 
tot nu toe nog altijd erg tevreden met mijn 
attractie, dus je blijft mij de komende jaren 
nog wel zien achter de kassa van dit mun-
tenschuifspel.”

Jordy is jaarlijks op zo’n 25 kermissen werk-
zaam en de meeste zijn toch wel vaste ker-
missen waar hij ieder jaar weer terugkomt. 
Voorheen is hij ook in andere landen actief 
geweest met zijn onderneming, maar de laat-
ste jaren toch wel voornamelijk in Nederland. 
Komend weekend staat de uit Apeldoorn af-
komstige ondernemer inmiddels voor de zes-
de keer op de kermis in Heesch.

“In de periode dat er geen kermissen zijn ben 
ik ook druk bezig. Van begin oktober tot en 
met half januari ben ik druk doende met een 
oliebollenkraam en daarna, tot het kermis-
seizoen begint, is er het jaarlijkse onderhoud 
aan de attractie. Het leukste aan mijn vak 
vind ik dat als aan het einde van de dag de 
bezoekers, jong en oud, met een voldaan en 
leuk gevoel naar huis gaan. Daar doen we 
het uiteindelijk voor!”

‘Als iedereen aan het einde van 
de dag met een goed gevoel naar 
huis gaat; daar doen we het voor!’
JORDY VAN DER VORST MET ZIJN PUSHER AL VOOR DE 

ZESDE KEER OP DE HEESCHE KERMIS

Jordy van der Vorst Tekst: Milène Putters

‘DE PUSHER HEB IK AL 
VANAF DAT IK ZELFSTANDIG 

ONDERNEMER WERD’

Bij inlevering van deze bon bij 
GEZINSACHTBAAN • BUWALDA

4 ritten/tickets voor € 5,-
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De première is op woensdag-
middag 27 juni om 15.00 uur. 
De entree is € 5,- (geen service-
kosten). 

Poppenvrienden
De uit pijnboompit hout gesne-
den Pinokkio stort zich in allerlei 
avonturen op zijn reis om een 
echte jongen te worden. 
Een blinde kat en een lamme vos, 
een fee, gouden munten en een 
boel poppenvrienden, een voor-
stelling over keuzes maken en je 
neus stoten. Ook zo benieuwd 
of dit goed afloopt? Ga mee op 
ontdekkingstocht met het eigen-
wijze jongetje Pinokkio. 

Meerdere voorstellingen
Jeugdtheatergroep de Kersouwe 
speelt Pinokkio op woensdag-
middag en op zaterdagavond. 
Allereerst is de première op 
woensdag 27 juni om 15.00 uur. 

Andere voorstellingen op 
woensdagen 4 juli (uniek: mét 
gebarentolk), 11 juli om 15.00 
uur en zaterdagen 7 en 14 juli 
om 19.00 uur. 
Voor stoere kleuters vanaf vier 
jaar. 

Kijk voor meer informatie en 
voor kaartverkoop op 
www.kersouwe.nl.

de avonturen van
pinokkio

HEESWIJK-DINTHER - Pinokkio, wie kent de door Gepetto gemaak-
te houten pop niet? Deze zomer wekken de spelers van jeugdthe-
atergroep de Kersouwe het alombekende verhaal tot leven in de 
bossen van Heeswijk. in een prachtig decor en met een frisse to-
neelbewerking geregisseerd door Rick Hooijberg, steken de spelers 
het oude verhaal in een nieuw jasje.

Ook op zondag 24 juni zit je met 
Radio NosTos onder de parasol. 

Deze dag kun je luisteren naar 
een speciale zomereditie van 
Muzikaal-Ontwaken van 8.00 
tot 12.00 uur.

Ga naar www.radionostos.nl en 
geniet een heel zomerweekend 
lang met Radio NosTos!

de Zomer top-100 bij 
radio Nostos
BERNHEZE - De zomer start dit jaar op zaterdag 23 juni. Michel van 
Zuijlen presenteert deze dag de Zomer top-100 bij Radio Nostos 
van 10.00 tot 18.00 uur. Deze lijst is samengesteld uit de beste, 
zonnige hits van de jaren ‘60, ‘70 & ‘80. 

Met rotary is het goed
kersen eten!

Ezra en haar partner Dennis stel-
len hun boomgaard open voor 
het publiek en beschikken over 
emmers en trapjes zodat men-
sen bij de laagstambomen de 
kersen zelf kunnen plukken en 
tegen gereduceerde prijs mee 
kunnen nemen. Rotary verzorgt 
het openstellen en wegen en 
stroomlijnt de betalingen. 
De opbrengst gaat naar de Her-
senstichting en het KWF.

Drie keer per week is de boom-
gaard open voor publiek:
Woensdag van 13.00 tot 16.00 
uur. Zaterdag en zondag van 

11.00 tot 16.00 uur.

Omdat het drie verschillende 
soorten kersen zijn, die na elkaar 
rijp worden, zal de boomgaard 
ongeveer vijf weken openge-
steld worden. Rotary is erg en-

thousiast dat zij de kans krijgt 
om met deze activiteit een mooi 
bedrag voor beide goede doelen 
op te halen. 

Heideweg 1A
5472 LC Loosbroek.

LOOSBROEK - De Heische Hoeve heeft een kersenboomgaard. Deze wordt verzorgd en geplukt door 
twee medewerkers. Helaas zijn deze medewerkers ziek en kan er niet geplukt worden omdat er op zo’n 
korte termijn niet iets anders geregeld kan worden. Ezra Leeger, eigenaresse van de Heische Hoeve, is 
lid van Rotary en Rotary heeft als club deze handschoen opgepakt.

Cursus ‘poollicht’, dansende 
kleuren in het noorden’
Deze zomer bij Sterrenwacht Halley

Het poollicht is een van de kleur-
rijkste verschijnselen aan de 
nachtelijke hemel. Het is moeilijk 
te voorspellen wanneer poollicht 
in Nederland aan de hemel te 
zien is. En de kans op poollicht 
is in ons land maar 1 op de 200 
ten opzichte van streken rond de 
Noordpool.

De oorsprong van het poollicht 
ligt bij de zon. Het heeft te ma-
ken met geladen deeltjes die 
door magnetische activiteit de 
zon kunnen verlaten met snelhe-
den van ongeveer twee miljoen 
kilometer per uur. De deeltjes 
worden bij de aarde opgevangen 
en een klein deel daarvan cirkelt 
uiteindelijk naar de streken rond-
om de polen.

Poollicht heeft historisch gezien 

vooral de Scandinavische-, Ca-
nadese- en Russische volken 
beïnvloed in hun kijk op de ver-
schijnselen van buitenaf. 

Modern onderzoek wordt daar-
om ook geleid door wetenschap-
pelijke instituten in die landen.
Het cursusgeld bedraagt € 20,-, 

voor Halley-leden is dit € 10,-.
Meer informatie en aanmelden 
via Bareld Muurling, 
b.muurling@telfort.nl. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl.

HEESCH - Sterrenwacht Halley organiseert deze zomer de cursus ‘Poollicht, dansende kleuren in het 
noorden.’ Die bestaat uit twee lessen die plaatsvinden op 26 juni en 3 juli van 20.00 tot 22.15 uur. De 
cursus wordt verzorgd door Halleylid Niels Nelson.

Poollicht vanuit ruimtestation

Vier het leven… Vier de zomer!
HEESWIJK-DINTHER - Berne 
abdijbier organiseert Vier het 
leven…Vier de zomer op 21 
juni, de eerste dag van de zo-
mer. 

Vooral het vorig jaar geïntrodu-
ceerde Witheren Wit wordt in 
het zonnetje gezet. Live-muziek 
wordt gebracht door SZwing-
band Wè Heur Ik uit Den Dun-
gen. Het Proeflokaal van Berne 
Abdijbier, bij de Abdij van Berne, 
is normaal alleen overdag geo-
pend maar deze avondopenstel-

ling wordt gevierd in een gezel-
lige lentesfeer. Deze bijzondere 
avond start om 19.00 uur en 
eindigt om 23.00 uur. Kom bij 

het Proeflokaal samen toasten 
op deze eerste zomerdag, de 
toegang is gratis. Vier het le-
ven...Vier de zomer!

Terrasconcert met SZwingband Wè Heur Ik
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Opening parkentree Maashorst bij Bernhoven

De Maashorst nog mooier
“De afgelopen maanden is er 
hard gewerkt om de Maashorst 
nog mooier te maken”, geven de 
officials te kennen over het team 
van de gemeente Uden dat zich 
ingezet heeft om een nieuwe par-

kentree te realiseren. Zo is er een 
het Beweegbos aangelegd waar 
voorheen de trimbaan was en het 
Kabouterpad is vernieuwd. Een 
deel van de Slabroekseweg, vroe-
ger de weg van Uden dwars door 
de Maashorst naar Oss, is omge-
vormd tot fietspad en menroute, 
het rolstoelpad is verbeterd en er 
is een speelbos aangelegd. 
De routeaanduiding van het 
Bernhovenpad wordt gemar-
keerd door de eekhoorns uit het 

kunstproject ‘De regenboog van 
Bernhoven’. Er zijn twee routes 
van verschillende lengte. De fol-
ders met de routes zijn te verkrij-
gen in ziekenhuis Bernhoven. 

Opening
Burgemeester Henk Hellegers 
(Uden) werd gevolgd door Geert 
Versteijlen, voorzitter Stichting 
Maashorst in uitvoering, die 
beiden refereerden aan de lange 
weg die afgelegd is en dat het resultaat er mag zijn. Hanneke 

Wouters, directeur HR Bernho-
ven, kreeg symbolisch de eerste 
folders van het Bernhovenpad en 
samen met burgemeester Helle-
gers onthulde zij het Bernhoven-
pad bord. 

Na de opening vonden er op di-
verse plaatsen in de Maashorst 
activiteiten plaats. IVN organi-
seerde een prachtige wandeling 

door de natuur en het rolstoelpad 
kon onder begeleiding van een 
IVN-gids worden verkend. 
In het beweegbos vonden boot-
camptrainingen plaats, in het 
speelbos vertelde de verhalen-
verteller over de ‘bosvorst en zijn 
volk’, het kabouterpad werd met 
een reuzenkabouter bewandeld 
en er was een mogelijkheid om 
in de bossen een vogelhuisje te 
timmeren.

UDEN - Vaderdag werd door veel mensen aangepakt om een heerlijke wandeling door de bossen van 
de Maashorst te wandelen. Nu is er nog meer moois om al wandelend van te genieten want er is een 
veelzijdig wandelgebied gerealiseerd; een mooie entree naar de Maashorst aan de Lagerbosweg; pal 
naast ziekenhuis Bernhoven. afgelopen zondagochtend werd deze entree, en ook meteen het vernieuw-
de Bernhovenpad, officieel geopend door burgemeester Henk Hellegers (uden), Hanneke Wouters, 
directeur HR Bernhoven, en Geert Versteijlen, voorzitter Stichting Maashorst in uitvoering.

‘Tijd voor de zomer’

De opening door Hanneke Wouters en de burgemeester 
 Tekst en foto’s: ©DMBK

aa-land open dag bij
Groentepluktuin

Met behulp van biologische za-
den wordt er kleinschalig on-
bespoten groente geteeld en 
fruit van oude fruitrassen, mid-
denin het landschap met volop 
beleving van de natuur. Naast 
groente en fruit van de Groen-
tepluktuin worden er ook ver-
schillende eerlijke, biologische en 
duurzaam vervaardigde streek-
producten van de Aa-landers 
verkocht. Aa-land is een coöpe-
ratie met meer dan twintig on-
dernemers in het groen. Van bier 

tot wijn, van vlees tot vis en van 
bloemen tot groente; allemaal 
in de buurt. Denk hierbij aan de 
honing van de Dier- en Tuinwei-
de, muesli van Meesters van de 
Halm, meel van de Vinkelse mo-
len en nog veel meer. 
Benita Meulenbroek: “Het wordt 
die dag geweldig! Veel van onze 
groentes zijn al klaar en kan je 
zelf uit onze tuin plukken. 
Bij ons kun je zien hoe groentes 
groeien en er ‘live’ uitzien. Ui-
teraard mag je de verse groente 
zelf oogsten in de groentepluk-
tuin. Tijdens onze open dag bie-
den wij ook onze vers geplukte 
groente aan in onze nieuwe 
Foodtruck! En dat is niet alles, er 
mag zelfs geproefd worden. Wij 

verwelkomen iedereen graag op 
maandag, donderdag of zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur of 
op de speciale Aa-landdag op 
Laverdonk 3!” 

aa-land Opendag
Maar liefst 22 van deze bijzon-
dere, leuke en gezellige plekjes 
zijn te vinden in het Aa-land. 
Het Aa-land strekt zich uit van 
Heeswijk-Dinther naar Schijndel, 
van Schijndel naar Vinkel en van 
Berlicum naar Kruisstraat. 
Op www.aa-land.nl zijn prach-
tige fiets- en wandelroutes en 
verrassende arrangementen te 
vinden. Op 24 juni is er op elke 
locatie wel iets extra’s te bele-
ven.

HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar wordt de open dag van Coöperatie aa-land georganisseerd op zondag 24 
juni bij Groentepluktuin de Meulenhof. Groentepluktuin de Meulenhof ligt op de prachtige locatie aan 
de rand van Heeswijk-Dinther vlakbij de aa. 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kunnen blijven doen?

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 
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bernheze Bouwt
Van sleutelen in een garage

naar technische Groothandel
riEN VaN BEEKVELd: “MiJN WErK iS NOG aLtiJd LEuK, WaNt GEEN daG iS HEtZELfdE”

Rien van Beekveld heeft al zijn 
hele leven een passie voor mo-
tors. Als zestienjarige stapte hij 
op een brommer en toen Rien 
achttien was begon hij aan het 
echte werk; motorrijden. Niet zo-
maar. Van Beekveld deed niet on-
verdienstelijk mee aan wegraces. 
Het ‘wegmonster’ voor elk akke-
fietje wegbrengen was niet aan 
de orde. Rien was altijd aan het 
sleutelen. Op enig moment be-
dacht hij dat een motorlift handig 

zou zijn, dus bouwde hij er zelf 
een. Met alle contacten die hij in 
dat wereldje had kwam al heel 
snel het verzoek er nog een te 
bouwen en nog een en nog een. 
Daarmee werd de basis gelegd 
van R. van Beekveld Technische 
Groothandel BV. “Toen ik 3.500 
motorliften gemaakt had ben ik 
gestopt met tellen”, lacht Rien. 

Intussen was Rien ook voorzich-
tig begonnen met de verkoop 

van kwalitatief goede gereed-
schappen en hij repareerde deze 
ook. Zijn garage bleek toen al-
lang te klein voor alle opdrach-
ten en materialen, dus verkaste 
hij naar een grote schuur in de 
boerderij bij zijn ouders. Ook 
daar groeide hij echter in no time 
uit zijn jasje en dus streek hij neer 
op het industrieterrein in Hees-
wijk-Dinther. “Ik heb intussen 
drie huisnummers gehad op de 
Morgenstond”, lacht Rien. Het 

eerste bleek na vijf jaar te klein 
en het tweede, waar hij zich 
langer vestigde, had uiteindelijk 
ook niet voldoende ruimte voor 
alle ontwikkelingen die Rien stap 
voor stap, maar wel met keihard 
werken, nam. 

Anderhalf jaar geleden werd 
het splinternieuwe pand aan de 
Morgenstond 39 betrokken. Re-
cent werd het 25-jarige jubileum 
van R. van Beekveld Technische 
Groothandel BV gevierd en werd 
het nieuwe pand officieel geo-
pend. Het enorme gebouw heeft 
een prachtige showroom waar 
zowel beneden als op de eerste 
verdieping een blik geworpen 
kan worden op een keurig gesor-
teerd en uitgestald assortiment 
elektrische- en accu gereed-
schappen, tuingereedschappen, 
werkkleding, verbruiksartikelen 

en de door het bedrijf zelf ge-
produceerde handzaag- en sleu-
venzaagmachines. Uiteraard is er 
een magazijn, een reparatieruim-
te en in- en uitlaadruimte. Rien 
is tevreden met wat hij in 25 jaar 
opbouwde. Twee van zijn drie 
kinderen zijn al actief in het be-

drijf en veel te wensen is er niet. 
Rien: “Groter worden hoeft niet. 
We draaien goed en mijn werk is 
nog altijd leuk, want geen dag is 
hetzelfde.”

Morgenstond 39 
5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-291711
info@vanbeekveld.com
www.vanbeekveld.com

HEESWIJK-DINTHER – Een totaal uit de hand gelopen hobby. Zo zou je R. van Beekveld technische 
Groothandel BV van Rien van Beekveld kunnen omschrijven. Wat namelijk 25 jaar geleden begon met 
een voorliefde voor ‘sleutelen’ en motoren in een garage aan huis ontwikkelde zich eigenlijk zonder 
vooropgezet plan, maar wel met hard werken, in verloop van jaren door tot een enorm florerend bedrijf 
in een nieuw pand aan de Morgenstond 39 in Heeswijk-Dinther. Recent werd het 25-jarige jubileum en 
de opening van het pand gevierd.

Rien van Beekveld  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Mijn werk is nog altijd leuk, 
want geen dag is hetzelfde’

Technische Groothandel

uitlevering graafmachine, voorzien van alle gemakken

Na uitvoerig de wensen van 
Chiel Brienen te hebben onder-
zocht en deze vervolgens op pa-
pier te hebben gezet, is er een 
aantal mogelijkheden voor een 
graafmachine uitgekomen. 

Vervolgens zijn deze opties be-
keken en is er uitvoerig mee ge-
test en proefgedraaid. 
Na deze testfase is er voor Brie-
nen Groenprojecten een geheel 
op wens en maat gemaakte 
compacte graafmachine, te we-
ten een Bobcat E57W, besteld. 

De compacte graafmachine is 
voorzien van alle gemakken. 
Kortom; alles om Brienen Groen-
projecten in al haar huidige en 
toekomstige projecten te kun-
nen voorzien. Op donderdag 14 
juni is een voorlopige kraan aan 
Chiel overgedragen zodat hij vol 
enthousiasme deze zomer al aan 
de slag kan. 

De Bobcat E57W laat vanwege 
de grote vraag en de op handen 
zijnde importheffingen tot sep-
tember op zich wachten.

NISTELRODE - Net voor afgelopen Hemelvaart werd Van Liempd tuin & Parkmachines benaderd door Brienen Groenprojecten met de vraag 
of men kon meedenken over wat de best mogelijke optie voor het aanschaffen van een compacte kraan was voor Brienen Groenprojecten. 

de compacte 
graafmachine is 

voorzien van alle 
gemakken
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Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen
inbouwapparatuur • renovatie

De oude Ros • Nistelrode • 
Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Tel. 0412-612231 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

De wethouder, directeur-bestuurder van 
Kleine Meierij Simon Jansen en Frans 
Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen, 
vertelden trots over dit duurzame project. 
Komende week worden de woningen ge-
publiceerd op de site van WoonService 
Den Bosch. Geïnteresseerden, die reeds 
ingeschreven staan bij WoonService, 
kunnen zich tot en met woensdag 27 juni 
aanmelden. 

Een wijk voor iedereen
Gemeente Bernheze streeft ernaar zoveel 
mogelijk woningzoekenden een mooie 
woonomgeving aan te bieden. Roden-
burg is een wijk voor iedereen: van star-
ters en doorstromers tot senioren. Binnen 
dit plan zijn daarom diverse woningty-
pen beschikbaar. Woningstichting Kleine 
Meierij bouwt huurwoningen, maar ook 
zelfbouwers krijgen in collectief of indivi-
dueel verband de vrijheid om een woning 
te bouwen. 

22 sociale huurwoningen 
De 22 woningen maken onderdeel uit 
van het grotere Rodenburgplan in Hees-
wijk-Dinther. In dit plan komen in op-
dracht van de gemeente uiteindelijk 130 
tot 150 woningen. 30% van alle wonin-
gen binnen dit project is bestemd voor 
sociale huur, waaronder de 22 wonin-
gen die Kleine Meierij laat realiseren. De 
bouw van de woningen is in handen van 
BAM Wonen en het ontwerp komt van 
Leenders Architecten.

Dit project sluit naadloos aan bij de am-
bitie van gemeente Bernheze en Kleine 
Meierij om het woningaanbod te ver-
duurzamen. 
Ten gunste van het milieu, maar vooral 
ook ten gunste van de huurders die daar-
door in een gezonder huis wonen met la-
gere vaste lasten. De verwachting is dat 
de woningen begin 2019 worden opge-
leverd.

feestelijke start van sociaal én duurzaam 
aanbod in plan rodenburg

HEESWIJK-DINTHER - Wethouder Rien Wijdeven gaf, samen met de directie van 
Kleine Meierij en BaM Wonen, op donderdag 14 juni het officiële startsein en een 
feestelijk tintje aan de bouw van 22 sociale huurwoningen binnen plan Rodenburg. 
unieke energiezuinige woningen met optimale isolatie, zonnepanelen op het dak en 
een EPC van 0,0. Vanaf 18 juni start de inschrijving voor deze woningen op de site 
van WoonService Den Bosch. 

‘Dit project sluit naadloos aan bij de ambitie 
om het woningaanbod te verduurzamen’

tips voor duurzaam bouwen
Denk bij duurzaam bouwen aan het volgende:
- Houd al in de ontwerpfase rekening met de gewenste technische levensduur van het gebouw. Zo 

verminder je de belasting van het milieu. Kies in je ontwerp voor milieuvriendelijke bouwwijzen en 
materialen

- Houd bij het ontwerp en de materiaalkeuze zo veel mogelijk rekening met hergebruik van 
bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop van het gebouw

- Kies niet te snel voor sloop. Bekijk eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie, 
samenvoeging, splitsing of herbestemming

- Ontwerp het gebouw zo, dat het later makkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) 
gebruikers

- Pas maatregelen toe die tijdens het gebruik van het gebouw leiden tot energiebesparing. Minder 
energieverbruik betekent ook lagere energielasten
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Met op het podium:
‘ZWOEL’, VEELZiJDiG, 
HERKENBaaR & GOOD 
LOOKiNG!

Zwoel is een band die begin dit 
jaar samen is gesteld door mu-
zikanten die al een aantal jaren 
met elkaar muziek maken. 

Beïnvloed door muziek uit de 
jaren ‘50 en Rock & Roll, maar 
ook door alledaagse pop- en 
rockmuziek. De basis van Zwoel 
is muziek met attitude, goede 
groove én gevoel. 

PROJECtMaNaGER,
tOt DE ESSENtiE uitGEKLEDE 
POPLiEDJES!

Projectmanager houdt van cat-
chy popdeunen en gitaarbands. 
Inspiratie haalt ze uit ruim vijftig 
jaar popmuziek en dat hoor je op 
de in 2016 verschenen debuut-
plaat. Een plaat vol fraaie gara-
gepopliedjes. Projectmanager is 
het toch nog vrij plotseling ont-
stane nieuwe combo van Edwin 
Timmers, grote man achter de 
legendarische jaren ’90 garage-
punkband Jabberwocky. En wat 
ons betreft één van de beste en 

meest onderschatte liedjesschrij-
vers van ons land. Bij Projectma-
nager geen standaard garage-
rock maar korte, tot de essentie 
teruggebrachte melodieuze pop-
liedjes. 

PRiVatE LaBEL,
aLtiJD EEN ENERGiEK FEESt 
VaN POWER POP-ROCK 
COVERS. GaS EROP!

Vraag het publiek hoe Private 
Label is samen te vatten in één 
woord, dan krijg je: “Energie”, 
“Plezier”, “Explosief”, “Erva-
ren”, “Retestrak” en “vol over-

gave!” Door de jarenlange erva-
ring weten deze mannen waar 
het om draait: plezier maken. 

Dat is de essentie! En dat ple-
zier begint op het podium om 
vervolgens over te slaan op het 
publiek. Het doel is simpel; een 
unieke avond creëren met men-
sen die live muziek waarderen. 
En dat doen ze op Rockin’Wood 
met een arsenaal aan herkenbare 
nummers. Pop, rock, rock&roll; 
alles vol vuur en overgave!

DJ DaROCt,
SWiNGEND DJ COLLECtiEF Dat 
aLtiJD DE PaN uit ROCKt!
Tussen de optredens door zal 

de muzikale omlijsting worden 
verzorgd door de DJ’s KSGF, Mr. 
Bong & of the wheels. Eerder 
stonden ze al te rocken op onder 
andere Paaspop, Festyland en 
Lunenburg Events.
Kaarten te bestellen via 
www.kersouwe.nl.

Midden in de Heeswijkse bossen:

rockin’Wood, een ouderwets gezellig festival
HEESWIJK-DINTHER - Wat is er nu mooier dan op een lekkere zomeravond dé pre-vakantie-party vieren 
midden in de bossen? En hoe kun je dat nu beter doen dan met een ‘goei stukske’ muziek, gezellig volk 
en het mooie podium van de Kersouwe? Kom zaterdag 30 juni naar de vijfde editie van Rockin’Wood, 
een kleinschalig en intiem festival waar de sfeer hoog en de drempel laag is. 

Rockin’Wood en DeMooiBernhezeKrant
geven twee x twee kaartjes weg.

Mail voor 25 juni naar info@demooibernhezekrant.nl en laat weten met wie en waarom jij 
naar Rockin’Wood wilt gaan en wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar!

En dat plezier 
begint op 

het podium 
om vervolgens 
over te slaan 
op het publiek

LEZERS-
ACTIE
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Fanfare Aurora bestaat al sinds 
1906 en heeft inmiddels onge-
veer 150 actieve leden en het is 
de bedoeling dat deze op die za-
terdagmiddag in diverse samen-
stellingen uitvoeringen ten ge-
hore gaan brengen. Goed voor 
de bezoekers van het centrum-
gebied in Heesch om te weten 
dat er voldoende stoelen op het 

pleintje bij de fontein geplaatst 
worden. Ook de horeca rond het 
pleintje zal haar terrassen gaan 
neerzetten, zodat het een gezel-
lige middag zal worden.

Mocht het onverhoopt slecht 
weer worden, dan wordt uitge-
weken naar het Hooghuis Heesch
in de Schoonstraat.

Aurora muziekfestijn
op het plein

HEESCH - Ook dit jaar organiseert fanfare Aurora haar jaarlijkse 
Eindeseizoensconcert ‘Aurora muziekfestijn op het Plein’ op ’t Dorp 
in Heesch. Dit evenement zal op 30 juni van 15.00 tot 17.00 uur 
plaatsvinden.

Dit jaar wordt een selectie van 
beste nummers uit het Mu-
ziekspektakel Proms van oktober 
2017 gepresenteerd. 
Deze muzikale concertavond in 
de buitenlucht is een gezellige 
gelegenheid om onder het ge-

not van een drankje en mooie 
muziek de vakantieperiode in te 
luiden. De toegang is gratis. Bij 
slecht weer zal het concert bin-
nen plaatsvinden.

www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Zomeravond Proms
Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Muziekvereniging de Notenkrakers organiseert 
op dinsdag 3 juli vanaf 19.30 uur een ZOMERAVOND PROMS met 
combo en diverse solisten bij CC De Stuik. Traditioneel sluit de No-
tenkrakers het muziekjaar af met een zomeravondconcert. 

Heeswijkse slagwerkers absolute top

Resultaten
Gijs Boeijen 83,5 punten, vierde 
in de vijfde divisie kleine trom.
Jorg Loeffen 86 punten, derde 
in de vijfde divisie met de kleine 
trom. Tjeu Dortmans 84,5 pun-
ten, derde in de tweede divisie 
op marimba.
Estée van Driel en Pien Rutten 
Nederlands jeugdkampioen op 
duo marimba met 85 punten. 
Tjeu Dortmans en Diego van 

Driel Nederlands kampioen 
tweede divisie duo Multi percus-
sie met 91 punten. 
Diego van Driel Nederlands kam-
pioen in de eerste divisie met 90 
punten op Multi percussie met 
90 punten. 
Tom van Zutphen Nederlands 
kampioen met 90 punten in de 
eerste divisie op marimba.
Opnieuw topprestaties in Hees-
wijk.

HEESWIJK-DINTHER - Slagwerkers van Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk hebben tijdens 
Nationale Kampioenswedstrijden bewezen tot de absolute top van Nederland te horen. Tijdens het NK 
voor slagwerksolisten en kleine ensembles op 16 juni in Berlicum presteerden de door Wim van Zutp-
hen opgeleide slagwerkers op hoog niveau. Zowel in de jeugddivisie als in de vijfde, tweede en eerste 
divisie lukte om een prestatie neer te zetten die een eerste plek opleverde en daarmee het Nederlands 
kampioenschap!

Popkoor NOIZ pakt 10e plek 
in landelijke finale!

De finale was zeer sterk bezet 
met koren uit heel Nederland. 
Popkoor NOIZ had zich als de 
publieksprijswinnaar met het 
hoogste aantal punten van Ne-
derland gekwalificeerd en reisde 
af naar Hengelo. 

Onder leiding van dirigent Dody 
Soetanto werd een sterk optre-
den neergezet met goede zang 
én een mooie choreografie, met 
dank aan Richard Sprokkeldreef. 
Helaas werd aan het eind van 
de finaledag alleen de top drie 

bekendgemaakt. Enkele dagen 
later kwam de einduitslag op de 
website van het NKF. 

Popkoor NOIZ had een tiende 
plek bereikt met een puntento-
taal van 249 punten. Zij steeg 
maar liefst 15 punten ten opzich-
te van hun puntenaantal in de 

regionale voorronde. Daarmee 
steeg zij van alle koren die mee-
deden aan de finale het meest in 
de eindbeoordeling door de jury!

Wil je Popkoor NOIZ eens ho-
ren zingen? Binnenkort zingt 
dit koor tijdens de Nacht van de 
Muzelinck in Oss en tijdens Fa-
briek Magnifique in Veghel. Nog 
liever zelf meezingen? Kom dan 
eens naar een repetitie! 

Kijk voor meer informatie op 
www.popkoornoiz.nl.

HEESCH - Zaterdag 2 juni was het zover. Popkoor NOIZ mocht als hoogstgeplaatste publieksfavoriet 
naar de landelijke finale van het Nederlands Korenfestival. Na een dag vol zang werd zij tiende van 
Nederland met 249 punten. Popkoor NOIZ mag zich hiermee een NKF Kwaliteitskoor noemen. Een 
prestatie om trots op te zijn!

POPKOOR NOIZ
TIENDE PLEK
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HVCH voor 
herkansing naar utrecht

In de wedstrijd tegen vv Hoog-
land gingen beide ploegen in 
de eerste helft gelijk op. In de 
10e minuut was er een goede 
kans voor Herman Struyk van de 
Hooglanders, maar HVCH goa-
lie Brian Vialle redde bekwaam. 
Zo’n 10 minuten later dacht 
HVCH te scoren maar het doel-
punt werd wegens buitenspel 
afgekeurd. Toch waren het de 
Heeschenaren die op slag van 
rust op voorsprong kwamen. 
Mustafa Seddiqi draaide zich 
knap vrij en schoot beheerst bin-
nen: 0-1.

Na rust ging Hoogland vol 
op de aanval spelen en drong 
HVCH ver terug op eigen helft. 
De blauw-witten leken de zege 
over de streep te kunnen trekken 
maar in de 85e minuut ging een 
half mislukt schot van Delano 

Flemming toch nog in het Hee-
sche doel: 1-1. De verlenging 
bracht beide ploegen verder niet 
zodat strafschoppen de beslissing 
moesten brengen. Daarin was 
een hoofdrol weggelegd voor de 
ervaren en koele Hoogland doel-
man Sebastiaan Bruins. Het werd 
zo 4-2 in de penalty reeks. 

Teleurgesteld gingen spelers en 
de zeer talrijke Heesche suppor-
ters weer terug naar huis. Ko-
mende zondag staat er als laat-
ste mogelijkheid de herkansing 
tegen DEM Beverwijk op het 
programma. Aanvang van deze 
wedstrijd is 14.00 uur in Utrecht 
bij de roemruchte vereniging 
UVV. Door het terugtrekken van 
het team Jong De Graafschap is 
er nog één plaats vacant in de 
hoofdklasse. HVCH wil die plek 
graag innemen.

HEESCH - HVCH is er in de nacompetitie niet in geslaagd zich al 
rechtstreeks te plaatsen voor een plek in de hoofdklasse. in een 
zinderende wedstrijd bij en tegen vv Hoogland amersfoort was de 
eindstand na verlenging 1-1. Penalty’s moesten de winnaar van dit 
duel bepalen en daarbij was Hooglands keeper Sebastiaan Bruins 
superieur, hij stopte er twee.

voetbal

HandbikeBattle Kaunertal
14 juni Kauntertal 
Om 8.00 uur stonden we al bij 
de tolpoort van Kaunertal waar 
de start van de zesde editie van 
de Handbikebattle plaatsvond. 
We zijn hier met een grote groep 
om met z’n allen Vincent van 
Oort aan te moedigen. Dit is de 
tweede keer dat hij deelneemt 
aan deze zware tocht over de 
Oostenrijkse Alpen. Het belooft 
een bijzondere editie te worden.

Na het startschot om 9.00 uur 
precies gaat iedereen met zijn of 
haar buddy op weg. Echter na de 
eerste meters gereden te hebben 
vliegt de ketting van Vincent uit 
de handbike. Het lijkt allemaal 
verloren te zijn, maar gelukkig 
zijn er handige handjes die het 
probleem de das om doen. Zo 
zet iedereen de zware tocht naar 
boven voort. Het eindpunt ligt 

21 kilometer verder en met maar 
liefst 1.000 hoogtemeters meer. 
Alle deelnemers hebben een lan-
ge geschiedenis achter de rug en 
hebben allemaal hun eigen licha-
melijke beperking. Iedereen krijgt 
het zwaar te verduren, allemaal 
op hun eigen manier. 

Op ongeveer de helft bereiken 
zij het grote stuwmeer. Hier staat 
een van de tussenposten opge-
steld om de deelnemers van eten 

en drinken te voorzien. Er wordt 
ook even uitgeblazen en ieder-
een krijgt volop aanmoediging. 

Hierna volgt een zeer lastig stuk 
met enorme hoogteverschillen 
en scherpe haarspeldbochten. 
Wat de deelnemers hierdoor niet 
zien is de prachtige omgeving 
waarin zij zich bevinden. Op de 
voorgrond de Alpenweiden met 
daarachter bergen gehuld in een 
diepe wolkenlaag. 

En dan na vier en een half uur 
komt Vincent onder luid applaus 
en gejuich de finish over. Het is 
een warm onthaal na een slo-
pende tocht. Tijd om de spullen 
te pakken en op een prachtige 
overwinning terug te kijken.

www.handbikebattle.nl/
nieuws/uitslagen-2018

OOSTENRIJK/NISTELRODE - De HandbikeBattle is een sportieve handbikewedstrijd in Oostenrijk tussen handbiketeams van revalidatiecentra, 
maar ook voor individuele handbikers. Vincent van Oort is vanwege een progressieve spierziekte steeds meer aangewezen op zijn rolstoel. Om zijn 
benen toch zo getraind mogelijk te houden is hij al verschillende jaren onder behandeling bij de Tolbrug in Uden, een centrum voor specialistische 
revalidatie. Ibe van Oort, vrijwilliger bij DeMooiBernhezeKrant, ging met hem mee.

TEKST EN FOTO: IBE VAN OORT

Vincent van Oort op de handbike met zijn buddy 

prinses irene viert promotie naar 1e klasse

Promoveren via een finalewed-
strijd was natuurlijk leuker ge-
weest, zeker omdat er donder-
dag al 5 supportersbussen waren 
volgeboekt en een grote suppor-
tersschare hen dus zou aanmoe-
digen. 
De beoogde finalewedstrijd te-
gen Venlosche Boys werd af-
gelopen donderdag van de ka-
lender gehaald. Omdat Jong de 
Graafschap zich terugtrok uit 
de hoofdklasse moesten andere 
(lagere) klassen voor aanvulling 
zorgen. Dat betekende onder 
andere dat Venlosche Boys zich 
handhaafde in de 1e klasse en 
Prinses Irene daar naar toe pro-
moveert zonder tegen elkaar te 

spelen. Nu werd de promotie 
zondagmiddag gevierd.
De heren werden eerst op de 

platte kar door het dorp gere-
den. Bij aankomst op het sport-
park werden ze ontvangen door 
een erehaag van jeugdleden 
met Bengaals vuurwerk. Onder 
‘We are the champions’ kwa-
men de ‘helden’ vervolgens de 
volle kantine binnen en werden 
toegejuicht. Daarna barstte het 

feest los dat tot in de late uurtjes 
duurde.
In 2000 promoveerde Prinses 
Irene vanuit de 5e klasse naar 
de 4e. In 2008 promoveerde 
het elftal, onder leiding van Ton 
Berens, met een kampioenschap 
naar de 3e klasse. 

In 2012 werd via de nacompe-
titie, het elftal stond toen onder 
leiding van Gaby Kuipers, pro-
motie afgedwongen naar de 2e 
klassse. 
Zes seizoenen later is het weer 
raak en speelt het elftal, dat nu 
onder leiding staat van William 
van der Steen, volgend seizoen 
in de 1e klasse.

NISTELRODE - Vorige week zondag won Prinses irene in Weert met 0-1 van Wilhelmina ’08. Martijn 
van Vught kopte meteen na rust de 1-2 binnen. achteraf blijkt dit het doelpunt te zijn dat Prinses irene 
1e klasser maakt. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging dat ze op een dergelijk 
hoog niveau uitkomen.

voetbal

promoveren via 
finalewedstrijd was 

leuker geweest

Het is een 
warm onthaal 
na een 
slopende 
tocht
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BErNHEZE SpOrtiEf

BC tenderfeet basketbalt al 35 jaar
JuBiLEuMfEESt VOOr LEdEN EN Oud-LEdEN

BC Tenderfeet begon in 1983 
voorzichtig met een dames- en 
een herenteam waar volwas-
senen enthousiast door de zaal 
van voormalig sporthal Den Tol 
dribbelden en de bal in de basket 
probeerden te werpen. Al snel 
sloten zich meerdere mensen aan 
in diverse leeftijden en werden 
er ook jeugdteams geformeerd. 
“De hoogtijdagen van onze ver-
eniging liggen rond de eeuwwis-
seling. Toen hadden we 100 tot 
120 leden die speelden in wel 
acht teams. Van dames, heren, 
meisjes, aspiranten en junioren. 
Er was zelfs een pamperteam”, 
blikt voorzitter Pim Broeren terug.

Hij vindt het spijtig te constateren 
dat in de loop der jaren het aantal 
leden enigszins terugliep. Waar-
om is onduidelijk. “Als we dat 
wisten, grepen we wel in. Mis-
schien omdat de maatschappij 
steeds individualistischer wordt 
en mensen vaker voor een sport 
kiezen met flexibele tijden. Verder 
is basketbal in Nederland niet zo 
bekend. Dat is jammer, want het 

is echt heel leuk om te doen. An-
ders dan bij veel andere sporten 
is er continu actie en gebeurt er 
doorlopend van alles”, zegt Pim.

Momenteel bestaat de club uit 
75 leden die verdeeld over di-
verse teams zowel competitie 
als recreatief spelen. Verder is de 
club momenteel doende met het 

opzetten van een G-Team voor 
mensen met een beperking. Als 
alles doorgaat hoopt de vereni-
ging daar het nieuwe seizoen na 
de grote vakantie mee te starten.

Op dit moment concentreert alles 
zich echter op het jubileumfeest 
ter gelegenheid van het 35-jarig 

bestaan. Een happening voor hui-
dige leden en oud-leden die wel-
kom zijn om met introducé voor 
een gezellige avond te zorgen in 
sportcafé Pietertje. Iedereen ont-
vangt bij binnenkomst vier con-
sumpties en de toegang is gratis. 
“Er zijn best veel mensen die ooit 
lid zijn geweest. Het is hartstikke 
leuk als zij dit jubileum met ons 
meevieren. 

Zij zien mogelijk hun teamgeno-
ten van toen terug en verder heb-
ben we een hele serie oude foto’s 
om te bekijken. Verder gaan we 
een aantal mensen in het zonne-
tje zetten. Het wordt een gezelli-
ge avond”, belooft Pim.

Om zicht te hebben op het aan-
tal gasten is het verzoek om de 
komst vooraf even door te geven 
via voorzitter@tenderfeet.nl.
Tot slot hoeft het natuurlijk geen 
betoog dat iedereen die zin heeft 
om zich aan te sluiten van harte 
welkom is. Voor meer informatie 
www.tenderfeet.nl of via het al 
genoemde mailadres.

HEESWIJK-DINTHER – Vijfendertig jaar geleden werd in Heeswijk-Dinther door een aantal enthousias-
te sportieve plaatsgenoten Basketbal Club tenderfeet opgericht. Een jubileum dat op zaterdag 30 juni 
vanaf 20.00 uur gevierd wordt in sportcafé Pietertje bij sporthal De Zaert in Heeswijk-Dinther met leden 
en oud-leden die allemaal een introducé mogen meebrengen. Een speciaal moment is ingeruimd om 
enkelen van hen in het zonnetje te zetten. iedereen die ooit lid was of de club een warm hart toedraagt 
is welkom om bij te komen dragen aan alle feestvreugde.

Pim Broeren  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Er was 
zelfs een 
pamper-
team

HEESWIJK-DINTHER - Nina, Jel-
ke en isabelle mochten afgelo-
pen zaterdag de districtsfinale 
turnen. Via eerdere wedstrijden 
hadden zij zich hiervoor gekwa-
lificeerd.

Nina mocht in wedstrijd twee op 
zaterdag haar oefeningen laten 
zien. Nina begon sterk op vloer 
en mocht een 11.15 punt voor 
haar vloeroefening in ontvangst 
nemen. Daarna turnde ze een 
goede wedstrijd en met enke-
le schoonheidsfoutjes behaalde 
Nina een keurige 21e plaats.

In wedstrijd drie was het de beurt 
aan Isabelle en Jelke. Ook Isa-
belle begon haar wedstrijd sterk 

op vloer met een 11.80 punt. 
Ook voor haar sprong behaalde 
ze een keurige 11.45 punt voor 
haar half in half uit over pegasus. 
Isabelle wist zichzelf naar plaats 
vijf te turnen! Tegelijkertijd met 
Isabelle turnde Jelke ook haar 
wedstrijd. Jelke begon stabiel op 
brug en balk, maar vloer is haar 
specialiteit en dit liet ze zien. Ze 
kreeg het hoogste punt van de 
wedstrijd, een 11.90 punt, voor 
haar prachtige vloeroefening! 
Met een mooie sprong aan het 
einde van de wedstrijd, werd Jel-
ke zesde!

Gefeliciteerd Nina, Isabelle en 
Jelke! Jullie behoren tot de bes-
ten van Zuid-Nederland!

Mooie resul-
taten op districtsfinale

turnen

V.l.n.r.: Isabelle, Jelke en Nina

De drie Heeschenaren begonnen 
de slotdag van het toernooicir-
cuit aan de top van de ranglijst, 
maar hadden het nodige te ver-
dedigen. De twaalfjarige Sjao 
Jacobs was de eerste die zijn re-
gionale titel veilig wist te stellen. 
Op het slottoernooi wist hij de 
poulefase zonder kleerscheuren 
door te komen en de finale met 
ruime voorsprong te winnen, 
waardoor de titel hem niet meer 
kon ontgaan. 

Voor Mirne Hoeks bleef de span-
ning langere tijd aanwezig. Deze 
dame, die de dag begon aan de 
kop van de dames enkel en da-
mes dubbel ranglijst, wist in de 
poulefase met de schrik vrij te 
komen en moest al in de kwart-
finale haar meerdere erkennen 
in de tegenstander. Toch bleek 
dit net genoeg om de regionale 
titel in het dames enkelspel veilig 
te stellen. 

In het dubbelspel waren Mirne 

en haar dubbelpartner Anne 
Ruijs de directe concurrenten al 
in de poulefase de baas waar-
door de titel in zicht bleef. 
De dames knokten zich ronde 
voor ronde door het toernooi 
heen en wisten naast de regio-
nale toernooititel in het dames-
dubbelspel ook de tweede plaats 
op de slotdag in de wacht te sle-
pen. 

De Hebris Junior Tour wordt al 
een aantal jaren door de Bossche 
Badminton Federatie georgani-
seerd. Voor het tweede opeen-
volgende jaar winnen spelers 
van de Heesche Badminton Ver-
eniging regionale titels. Anne, 
Mirne en Sjao volgen daarmee 
Tessa Hoeks op, die de Hebris 
Junior Tour vorig jaar op twee 
onderdelen wist te winnen.

HBV’ers winnen regionale titels
HEESCH - afgelopen zondag hebben spelers van de Heesche Badminton Vereniging in drie onderdelen 
de titels van de Hebris Junior tour weten te winnen. De Hebris Junior tour is een regionaal toernooi-
circuit dat vijf toernooien behelst waarop punten verdiend kunnen worden voor een ranglijst per on-
derdeel.

badminton

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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dE OpLOSSiNG

Hockey in Heesch 
HEESCH - Ben je op zoek naar een 
leuke teamsport? En houd je van bui-
ten lekker in beweging zijn? Dan is 
hockey misschien wel iets voor jou!
 
Gratis proeflessen 
Kom het eens proberen en meld je 
aan voor drie vrijblijvende en gratis 
trainingen. Iedereen vanaf vier jaar is 
welkom!
 
Stuur je vragen / gegevens naar: 
tcmini@mhcheesch.nl (van vier tot tien jaar)
tcjunioren@mhcheesch.nl (van elf tot zeventien jaar)
 
We nemen zo snel mogelijk contact met jou op!
Meer informatie vind je op www.mhcheesch.nl.

Succesvolle toernooiweek 
’t pumpke Nisseroise Open 2018

Bij deze wil de commissie de vol-
gende bedrijven/personen be-
danken die het mogelijk hebben 
gemaakt dat er dit jaar een goed 
gevuld schaaltje met heerlijke 
hapjes verstrekt kon worden aan 
de deelnemers. 
Rivez Assurantiën en Risicobe-
heer, Landbouwbedrijf Verhagen 
BV, Leon Kerkhof Tuinontwerp, 
Arjan Smits Montage, v.d. Lee 
Staal, van Gerwe Vleesvarkens 
BV, T. van Grinsven Kraanser-
vice, Raaijmakers Riool Techniek, 
Jos v.d. Heijden Grondwerken, 
AV-Hout (Andres Verstegen) en 
Langenhuizen Agrarisch Loon- 
en Grondverzetbedrijf. Maar na-
tuurlijk mogen de hoofdsponsors 
Eetcafé ’t Pumpke een BBQenzo.
nl niet vergeten worden. Zonder 
deze twee hoofdsponsors was 
het niet mogelijk geweest om dit 
toernooi te organiseren.
Ron en Gijs: hartelijk bedankt!

De uitslagen van de verschillen-
de onderdelen:
GD8 17+
1 Rob Aarts + Danielle van der 
Heijden. TC Telro.
2 Frank van ‘t Wout +
Anita Brands. TV Helios.
DD8 17+
1. Sabine Beems + 
Suzanne Kouwenberg. 
T.V. Vorstenbosch ‘82.
2. Ellen van Dinther + 
Kim Lange. TC Telro.
HD8 17+
1. Herbert Beeftink + 
Coen Dollevoet. LTC Uden.
2. Mark van den Akker +
Rob Cuypers. TC Telro.

GD7 17+
1. Tinie Ketelaars + Marjolan 
van Gerwe. TC Telro.
2. Perry Vleeshouwers +
Yvon Biemans. LTC Uden/T.S.V. 
Park Hoeven.
DD7 17+
1. Marjon van den Akker +
Jessy van den Hout. 
TV De Broekhoek.
2. Claudia Megens + 
Kitty Uijlen. Tennisvereniging TOZ.
HD7 17+
1. Theo van Eerd + William 
Haerkens. TC Telro.
2. Paul Elschot + Mario van 
Zeeland. T.V. Set ‘77/TC Telro.
GD6 17+
1. Dennis van de Heuvel + 
Moniek Postma. 
TC Telro
2. Wavve Stachowski +
Bianca Verbon. TV Helios
DD6 17+
1. Engelien van der Heijden +
Karin van der Heijden. TC Telro.
2. Annelies Baas + Mary van 

Deutekom. OLTC Hartog.
HD6 17+
1. Mark Kleijn + Johan Vos. 
De Witte Schare.
2. Cees Keizer + Eddy Stempher. 
LTC Uden.
DD5 17+
1. Marieke Koppens + Nicole 
Wijbers-Maas. 
TSV Park Hoeven/De Hoef.
2. Kerry van Dinther + Danique 
van Venrooij. TV De Broekhoek.
HD5 17+
1. Aard-Jan Brinkman + 
Derk Brinkman. TV Frisselstein.
2. Robert Leerintveld +
Ruud Wijnen. 
TV De Velmer/TC Telro.
HD3 17+
1. Mark de Laat +
Henk Pennings. TC Telro.
2. Mark van de Velden +
Niek Verbossen. TC Telro.

Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl.

NISTELRODE - Voor de negentiende keer werd er op de tennisbanen van tC telro een open tennistoer-
nooi georganiseerd. Het toernooi vond plaats van 9 tot en met 17 juni. Er hadden zich dit jaar 220 spe-
lers ingeschreven. Het terras was weer mooi aangekleed door Leon Kerkhof tuinaanleg. 

tennis

Special Gym van HGC Heesch 
ging met maar liefst tien me-
dailles naar huis; vijf keer goud, 
twee keer zilver en drie keer 
brons. Wat een topprestatie en 
wat een geweldige ervaring! 
Hierbij dan ook een grote dank 
aan de sponsoren voor het mede 
mogelijk maken van dit geweldi-
ge weekend.

Voor de financiële sponsoring 
HE Trading, MHA Automation 
BV, IBN Groep Uden, Fietsplezier 
Michel van de Wetering en van 
Tilburg Mode en Sport. Voor de 
turnpakjes Venra Heesch BV en 
voor de trainingspakken Kan-
toorboekhandel Ceelen, Marcel 
Bonte Fotografie en Maas Coa-
tings. Lederzaak Verhagen spon-
sorde tassen en portemonnees. 
Van Heck Assurantien en Jesse 
van de Sande Interieurs zorgden 
ervoor dat ook de coaches er 

mooi en herkenbaar bijliepen. 

Heerkens Groente en Fruit zorg-
de voor de nodige vitamines en 
Jumbo Wiegmans Heesch zorg-
de voor de boodschappen.

Sponsoren bedankt!
HEESCH - Op 9 en 10 juni hebben de kanjers van de Special Gym 
van HGC Heesch deelgenomen aan de Special Olympics 2018 in de 
achterhoek. Op vrijdagavond was de openingsceremonie met het 
aansteken van de Olympische vlam, op zaterdag waren de divisio-
ningswedstrijden en op zondag werd gestreden voor de medailles.

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

raivo wint
beide manches

VEENDAM/HEESCH - Raivo 
Dankers van RD10 heeft het 
Open Nederlands Kampioen-
schap 125cc in Veendam ge-
wonnen. De crosser uit Heesch 
kwam sterk voor de dag en wist 
beide manches naar zijn hand te 
zetten. 

Met een dubbele manche over-
winning pakte Dankers de dag-
zege in Veendam. Met deze 
dubbelslag is hij in de tussen-
stand om het Open Nederlands 
Kampioenschap opgeklommen 
naar een tweede plaats. Aanko-
mende zondag gaat het kampi-
oenschap verder op het circuit 
van Lelystad.

motorcross

     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
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Camiel van doorn niet meer in het eerste
‘VV HEESWiJK iS VOOr MiJ EEN SOCiaaL BiNdWEEfSEL’

Camiel van Doorn is een sportief 
mens. De financiële man, werk-
zaam bij de gemeente ‘s-Herto-
genbosch, zorgt dat zijn ‘zitten-
de’ beroep in zijn vrije tijd volop 
gecompenseerd wordt door veel 
te sporten. Twintig jaar lang wist 

hij zich te plaatsen voor het eer-
ste elftal van VV Heeswijk waar 
hij twee keer in de week train-
de en op zondag een wedstrijd 
speelde. 
Verder deed hij thuis ook nog aan 
fitness en mountainbiken.

Het afgelopen seizoen was ech-
ter zijn laatste in dit team, want 
om diverse redenen heeft Camiel 
intussen afscheid genomen van 
het eerste. ”Ik ben behoorlijk fa-
natiek, maar mijn leeftijd begon 
toch een rol te spelen”, bekent 

hij en vervolgt: “ik merkte dat 
mijn lichaam niet meer zo snel 
herstelde. Ik kon me zeker voor 
een wedstrijd wel opladen, maar 
dan had ik daar op maandag en 
dinsdag nog last van en moest 
ik ’s avonds weer trainen”, om 
lachend te besluiten: “En mijn 
teamleden waren allemaal jonge 
gasten van begin twintig die alle-
maal een stuk sneller zijn dan ik.”

Het is overigens niet de enige 
reden. Camiel is getrouwd met 
Marjolein Dijkhoff en werd vijf 
maanden geleden vader van Ves-
per. Daarmee veranderden zijn 
prioriteiten, want: “Mijn gezin 
verdient ook tijd en aandacht.” 
Zijn 500e wedstrijd was een heel 
mooi moment om in stijl afscheid 
te nemen. Wandelend door een 
grote erehaag van jeugdspelers 
gewapend met fakkels en vlag-
gen, speelde Camiel zijn laatste 

officiële wedstrijd bij het eerste. 
Met de nadruk op officieel want 
recent speelde Camiel een spe-
ciale jubileumwedstrijd met een 
door hemzelf samengesteld team 
van oud-trainers, leiders, spelers 
en vrienden tegen het huidige 
eerste. 

Voor wie het interesseert; het 
werd gelijkspel en de centrale 
verdediger/middenvelder scoor-
de twee keer.

Daarmee viel, na nog een uit-
wedstrijd dus feitelijk na de 501e 
wedstrijd, het doek. Komend sei-
zoen speelt Camiel in het 4e en 
voegt weer in bij zijn vrienden. 
Hoewel hij het leuk vindt om met 
hen te spelen, vreest hij toch het 
eerste te gaan missen. 

“Je kunt bij VV Heeswijk door de 
week wel een balletje trappen, 
maar het 4e traint officieel niet. 
Bij het eerste ging het echt er-
gens over. Er was altijd publiek, 
het was doorgaans spannend en 
daags erna was de wedstrijd te-
rug te lezen in de krant”, stelt hij.

Helemaal stoppen met voetbal-
len heeft hij nooit overwogen. De 
club zit in zijn hart. “VV Heeswijk 
is voor mij een sociaal bindweef-
sel. Dankzij deze vereniging heb 
ik een hele hechte vriendengroep 
en ken ik heel veel mensen en zij 
mij.”

HEESWIJK-DINTHER – als zesjarige begon Camiel van Doorn met voetballen bij Voetbal Vereniging 
Heeswijk. tien jaar later debuteerde hij in het eerste van genoemde vereniging en aansluitend werd hij 
twintig jaar lang geselecteerd voor dit team. Recent speelde hij er zijn 500e en bijna laatste wedstrijd 
en maakt hij zich op om het nieuwe seizoen aan te sluiten bij zijn vrienden in het 4e van VV Heeswijk.

Camiel van Doorn  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Mijn gezin 
verdient 
ook tijd en 
aandacht

Viswedstrijden jeugd visclub de Bleeken

Maar het werd een avond waar-
op de vissen, op bijna de meeste 
stekken, niet wilden bijten; on-
danks de diverse pogingen daar-
toe. Daardoor werd het voor de 
meeste vissers een kwestie van 
de tijd uitzitten met een enkele 
aanbeet van grote vis, die helaas 
niet door iedereen binnenge-
haald kon worden. 

Ook de wijze leermeesters (zie 
foto) konden het tij niet ke-
ren. Het totaal van een karper, 

een zeelt en twintig voorntjes 
gaf duidelijk aan wat voor een 
avond het voor de meesten was!

uitslag:
Jongste jeugd
1. Dean van Duijvenbode
2. Robin van de Laar
3. Joey Govers.

Oudste jeugd
1. Rick Hartogs
2. Marvin van Lith
3. Roy Dollevoet

4. Luca van Erp
5. Max van Grinsven.

Deze avond zijn er maar 22 vis-
sen gevangen met een totaal ge-
wicht van 5.550 gram.
Ben je nieuwsgierig geworden 
en heb je zin om eens mee te vis-
sen? Kom dan donderdagavond 
vanaf 18.30 uur naar het Lang-
ven en we helpen je graag!

Vooraf wel even aanmelden via 
debleeken@planet.nl.

HEESCH - Soms zit het mee en soms zit het tegen! Een lichte motregen en af en toe behoorlijke windvla-
gen schrokken de vissers niet af om vorige week donderdagavond aan het Langven onder het toeziend 
oog van veel supporters enthousiast aan de vijfde ronde van de vijvercompetitie te beginnen.

vissen

De wijze leermeesters Foto: Stijn Leemreize

Commentaar Glenn: “Ik weet 
niet wat er dit weekend aan de 
hand was. Na Frankrijk had ik 
een geweldig gevoel. Op zater-
dag heb ik het rustig aan gedaan 
omdat ik wist dat het op zon-
dag heel warm zou worden. Ik 
voelde me gewoon niet goed op 
de baan. Het was een moeilijke 
wedstrijd voor mij en ik ben heel 
teleurgesteld over mijn resul-
taten. Ik had in ieder geval een 
goede manche moeten rijden 

hier! Het was een slecht week-
end maar Indonesië staat voor 
de deur en daar wil ik sterk voor 
de dag komen. In de komende 
weken zullen we een plan ma-
ken zodat we er klaar voor zijn.”
In de tussenstand om het we-
reldkampioenschap blijft Col-
denhoff op een zevende plaats 
staan. Over twee weken wordt 
de twaalfde wedstrijd van het 
kampioenschap verreden in In-
donesië.

Glenn 
Coldenhoff kent moeilijke 
Grand prix van Lombardije

ITALIë/HEESCH – Op ondergrond waarop Glenn Coldenhoff van het 
Red Bull KtM team zich normaal altijd goed thuis voelt, had hij 
het dit weekend tijdens de elfde wedstrijd om het wereldkampioen-
schap MXGP in het italiaanse Ottobiano moeilijk. Het zoeken naar 
de juiste afstelling en geen goed ritme op het circuit zorgden ervoor 
dat hij niet verder kwam dan een negende plaats. 

motorcross

     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
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          autosport                      karten              motorsport



  
Woensdag 20 juni 201842

 KaMpiOENEN iN BErNHEZE

HEESCH - VOEtBaL - HVCH MO17-1

HEESWiJK-DiNtHER - tENNiS - tV BaLLENDONK DERDE KLaSSE 
HEREN

NiStELRODE - tENNiS - tC tELRO 4

HEESCH - HOCKEY - MHC HEESCH B1

HEESCH - HOCKEY - MHC HEESCH B3

HEESCH - HOCKEY - MHC HEESCH F1

HEESCH - HOCKEY - MHCHEESCH F2

HEESCH - BaDMiNtON - HBV

HEESCH - HaNDBaL - DOS’80 MEiSJES C1

HEESWiJK-DiNtHER - VOEtBaL - VROuWEN 1 VaN aVEStEYN-
HEESWiJK HEESWiJK-DiNtHER - KORFBaL aLtiOR C1 KaMPiOEN



Woensdag 20 juni 2018 43
  

BErNHEZE SpOrtiEf

Afgelopen jaar grepen zo’n 100 
deelnemers de kans om te genie-
ten van een spannend toernooi 
over de achttien holes baan, een 
heerlijke lunch en een diner ver-
zorgd door het gastronomisch 
team van The Duke. 
Er worden twee wedstrijden ge-
speeld. Een zogenaamde ‘stro-
keplay’ voor golfers met een 
handicap van achttien of lager 
en een ‘stableford’ voor de gol-
fers met een handicap van ne-
gentien of hoger. 

Vorig jaar kwam de opbrengst 
van maar liefst € 4.500,- ten goe-
de aan de kindervakantieweken 

in Bernheze. Dankzij de ruimhar-
tige bijdragen van sponsoren als 
Coolen expertise, Bouwbedrijf 
Berghege, The Duke, OOvB ad-
viseurs en accountants, Nobra 
cars Uden (BMW), Van Tilburg 
Mode en Sport en de deelne-
mende golfers kan er ook dit jaar 
hopelijk weer een mooi bedrag 
voor de kindervakantieweken 
in Bernheze worden opgehaald. 
Deelname aan de Bernheze 
Open kost € 105,- per persoon 
voor de early birds die voor 1 au-
gustus inschrijven. 
Kijk voor meer informatie en 
voor inschrijven op 
www.bernheze-open.nl.

inschrijven golftoernooi 
Bernheze Open gestart
BERNHEZE - Lions Club Bernheze organiseert op vrijdag 17 augus-
tus de Bernheze Open: een uniek golftoernooi voor het goede doel 
in het glooiend landschap van businessclub the Duke in Nistelro-
de. Deelname aan de Bernheze Open is voorbehouden aan alle in-
woners van de gemeente Bernheze, iedereen die geboren is in de 
gemeente Bernheze en iedereen die werkzaam is in de gemeente 
Bernheze.

Vorstenbossche Golfkampioenschappen 2018

VORSTENBOSCH - in de vroege 
ochtend vertrokken zaterdag 16 
juni alle deelnemers richting de 
18-holes golfbaan van de Efte-
ling voor de vierde editie van de 
Vorstenbossche Golfkampioen-
schappen. 

Op basis van het zogenoemde 
stableford-systeem, waarbij ie-
dere deelnemer kans maakt om 

te winnen, mag Ruud van Kessel 
zich het komende jaar de golf-
kampioen van Vorstenbosch 
noemen en neemt bij het stokje 
over van Rens Verstegen. Ruud 
won het toernooi ook al in 2016 
en mocht dus voor de tweede 
keer de wisselbeker in ontvangst 
nemen. Deze beker werd weder-
om geschonken door Medi Spa 
Annelies uit Vorstenbosch. Ook 

werden deze keer setjes golf-
ballen beschikbaar gesteld door 
Medi Spa Annelies. Het gezel-
schap reisde daarna weer terug 
naar Vorstenbosch om deze dag 
weer gezellig af te sluiten met 
een barbecue in Bar en eetcafé 
De Ketel. 
De volgende editie zal 
plaats gaan vinden op zaterdag 
15 juni 2019.

golf

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
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Woensdag 20 juni 201844

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

www.mooibernheze.nl

dONdErdaG 21 JuNi
Start zomer

Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

Voorlezen voor kleuters
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Vier het leven… 
Vier de zomer
Proeflokaal Berne Abdijbier 
Heeswijk-Dinther
Pagina 32

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VriJdaG 22 JuNi
reiki 3a
Centrum MAIA Nistelrode

40-jarig jubileum juf Wilma
BS De Kiem Heesch

iVN Nachtvlindernacht
Park Kinderboerderij Oss

Herman van Veen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2

ZatErdaG 23 JuNi
HBS Open tennistoernooi
TV De Hoef Heesch

tegelruilactie
Tuincentrum Meijs Heesch
Pagina 22

Summer Breeze 2018
Sportpark De Hoef Loosbroek

Kunst kijken met BKK
Rotterdam

Zomer top-100
Radio NosTos
Pagina 32

Bernheze Strand 
Jeu de Boules
Raadhuisplein Nistelrode

Viering Godinnen 
Solstick-Zonnewende
Centrum Timmers Hartje 
Nistelrode

Gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch
Pagina 10

Kermis
Heesch
Pagina 30 en 31

Jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 16

Concert fanfare St. Lambertus
Tramplein Nistelrode

BOBZ voorgezet onderwijs
Dorpshuis Nistelrode

Veldhuis & Kemper 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZONdaG 24 JuNi
Beachvolleybaltoernooi
Raadhuisplein Nistelrode

fietstocht open tuinen
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

aa-land opendag
Groentepluktuin de Meulenhof 
Heeswijk-Dinther
Pagina 33

Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode
Pagina 11

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 3

Kermis
Heesch
Pagina 30 en 31

Hadee in het park
Sportveld Schuurakker 
Heeswijk-Dinther

Lezing: pamela Kribbe
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Zonnemiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 16

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag Handboog-
schutterij Ons Genoegen
Zwarte Molenweg 9 Nistelrode
Pagina 9

50-jarig jubileum 
pater toon van Kessel
Lambertuskerk Nistelrode
Pagina 11

MaaNdaG 25 JuNi
Start: Zomerdagen 2018
Centrum MAIA Nistelrode

Kermis/braderie
Heesch
Pagina 30 en 31

Ouder kind toernooi
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

BC de Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Start enveloppenactie 
Muziekvereniging Servaes
Dinther
Pagina 20

diNSdaG 26 JuNi
taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kermis
Heesch
Pagina 30 en 31

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur 
fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSdaG 27 JuNi
Walk&talk
Bibliotheek Heesch

Officiële opening: 
Natuurspeeltuin
Schoonstraat Heesch
Pagina 22

de avonturen van pinokkio 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 32

Wandel3daagse
Loosbroek

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dONdErdaG 28 JuNi
Eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Wandel3daagse
Loosbroek

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VriJdaG 29 JuNi
CliniClowns Eendags-
tennistoernooi
TV De Broekhoek Heesch

Shinrin-Yoku wandeling
Start: Schaijksedreef 6 Nistelrode

Excursie: Hof van Lof
Parochie De Goede Herder Heesch 
Nistelrode & Vorstenbosch

Wmo informatiemiddag 
hulpmiddelen
CC De Pas Heesch
Pagina 8

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Wandel3daagse
Loosbroek

Gala BOBZ 2018
Nistelrode
Pagina 16

Yuri Honing & acoustic Quartet 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Belgisch Bier festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
Pagina 2

ZatErdaG 30 JuNi
fanfare aurora: oud ijzer
Heesch

Jubileum BC tenderfeet
Sportcafé Pietertje 
Heeswijk-Dinther
Pagina 39

aurora muziekfestijn 
op het plein
‘t Dorp Heesch
Pagina 36

rockin’ Wood
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 36

Belgisch Bier festival
De Leygraaf Heeswijk-Dinther
Pagina 2Ev
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Fotograaf: 
Ria van den akker Jansen

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


