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Een verrassing voor Rachel

hb Foods
Nistelrode en Heesch

HEEScH – Rachel van
Hoek is 20 jaar jong en
ambassadeur bij stichting
Opkikker. Dat houdt in
dat zij zich regelmatig
inzet om deze stichting
meer bekendheid te geven
én om zo veel mogelijk
geld op te halen. Samen
met haar vader, moeder
en zusjes organiseert zij
regelmatig acties, waar de
stichting heel dankbaar
voor is. Daarom werd zij
vrijdag 1 juni verrast door
directeur Ruud Sliphorst.

barbershoP
Heeswijk-Dinther

shoarMa-Pizzeria aMon
Heeswijk-Dinther
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Ruud kent Rachel al zo’n tien
jaar. “Rachel en haar familie zijn
hele lieve mensen die altijd actief
bezig zijn voor onze stichting”,
zegt hij. “En Rachel is zo spontaan en knuffelig, die vergeet je
niet zomaar”, voegt hij daar lachend aan toe.
Tijdens de afgelopen ambassadeursdag vertelde Rachel trots
aan Ruud dat ze haar rijbewijs
voor een 45 km autootje had
gehaald. “En toen heb ik spontaan geroepen dat ik een ritje

met haar zou komen maken om
samen een ijsje te gaan eten”,
vertelt Ruud. En zo geschiedde.
Rachel leerde hard voor haar
theorie en heeft ongeveer 50
lesuren in een 45 km wagen gehad.
“Het was voor Rachel vooral lastig om die theorie te halen”, legt
moeder Anita uit. “We hebben
heel veel met haar geoefend en
ze heeft ook theorielessen gevolgd. En uiteindelijk is het haar
gelukt!”, vertelt zij trots.

te halen. En op de vraag of haar
zusjes Rachel al eens gevraagd
hebben of ze hen wil ophalen na
een avondje uit antwoordt Rachel giebelend: “Gelukkig niet.”

Rachel geniet
zichtbaar
van de
erkenning
die ze krijgt

Rachel zelf is ook maar wat trots
op haar rijbewijs en autootje. Samen met Ruud kletst ze eerst bij
aan de keukentafel, voordat ze
samen op pad gaan om een ijsje

De twee hebben samen een
klein rondje door Heesch gemaakt. Rachel heeft Ruud naar
haar werk bij Bijzonder Talent
gereden om te laten zien waar ze
werkt en daarna reden ze door
naar het centrum waar zij samen
met de rest van het gezin het beloofde ijsje hebben gegeten.
Rachel geniet zichtbaar van de
erkenning die ze hierdoor krijgt.
“Dat is ook het doel van het ambassadeursschap”, legt Ruud uit.
“Op die manier zetten we zieke
kinderen in hun kracht en kunnen ze hun ziekte op een positieve manier inzetten. Dat geeft
hele mooie en soms onvermoede
effecten.”
Samen met haar gezin zamelt
Rachel onder andere oude mobiele telefoons in, die ze nooit
genoeg hebben. Zowel particulieren als bedrijven mogen hun
oude mobieltje inleveren in de
brievenbus van De Bunders 1 in
Heesch of bij ‘t Mediahuys, Laar
28 in Nistelrode.

Rachel en Ruud

Boomrooierij

60-jarig bruidspaar
pag. 11

Mooi & in de streek
pag. 13

kampioenen
pag. 30

krant niet op
woensdag
ontvangen?
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Tel. 0412-795170

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Mooi en Jongeren
Zie pagina 14

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

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

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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‘A Magical Mystery Tour:
and that’s an invitation!’

Leuk als cadeau
voor Vaderdag!
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Het is eigenlĳk wonderbaarlĳk hoe je met vier eenvoudige
ingrediënten – water, graan, hop en gist – zoveel
verschillende geuren en smaken kunt creëren. Misschien is
dat wel één van de redenen waarom het speciaalbier de
laatste jaren zo enorm populair is geworden.
Ook nieuwsgierig naar al die bĳzondere smaken en de
verhalen erachter? Of benieuwd hoe je het best bier kunt
proeven en hoe je bier met eten kunt combineren? Of
gewoon zin in een gezellige avond met mooie bieren en
leuke verhalen? Schuif dan aan bĳ gediplomeerd
biersommelier Joris van Esch en leer, al proevend, meer
over de wondere wereld van bier.

The Beatles: A box full of magic
NISTELRODE - De bieb in Nistelrode organiseert op donderdag 14 juni in samenwerking
met CC Nesterlé een muzikale
avond over de Beatles.
De eerste jaren van de band in
Liverpool en Hamburg staan
centraal in deze lezing. Hoe kon
een groepje doodgewone volksjongens uitgroeien tot een wereldwijd fenomeen? Welke ontwikkelingen maakten John, Paul,
George en Ringo door? Wat waren de muzikale invloeden op de
band? Hoe zag Liverpool eruit in
de jaren vijftig en zestig?
Peet Kappen (docent geschiedenis aan het Hooghuis locatie TBL
Oss) en Jan Hertman (oud-docent Engels aan het Mondriaan College Oss) vertellen deze
avond onder andere over hun
bedevaarten naar Liverpool en
hun persoonlijke verhaal als zelfverklaarde Beatles-fanaten, vol
foto’s en anekdotes.
Live-muziek
Natuurlijk kan een lezing over
de Beatles niet zonder muziek.

Daarom is er deze avond ook
live-muziek van Peet Kappen
(drums) en Jan Hertman (zang
en gitaar). Ze worden bijgestaan door Willem van Groenland (zang en bas), Jos Hertman
(zang en gitaar) en Frank Rosmalen (zang en sologitaar).
In woord en muzikale daad
lichten Kappen en Hertman enthousiast en gedreven de deksel
van de toverdoos die de Beatles
heeft achtergelaten.
Kaartverkoop
Kaarten zijn te koop via
www.bibliotheekbernheze.nl en
aan de balie van de bibliotheken.
Donderdag 14 juni, aanvang
20.00 uur, einde 22.30 uur, CC
Nesterlé.

Lekker, leuk en leerzaam! Ook leuk om cadeau te doen, wĳ
zorgen voor een passende cadeaubon.

Heesche wandel3daagse

Heesch | Vrĳdagavond 22 juni | 20.00 tot 22.00 uur | € 25,-

HEESCH - De ingelopen wandelschoenen kunnen weer gebruikt
worden voor de jaarlijkse wandeldriedaagse die woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 juni door, om en in Heesch loopt. De voorverkoop voor deze driedaagse is op maandag 11 juni en dinsdag 12
juni in CC De Pas van 18.30 uur tot en met 20.30 uur.

Aanmelden kan telefonisch of per mail tot 20 juni. Betaling
kan contant vooraf of bĳ aanvang van de proeverĳ.
DE LAATSTE
PLAATSJES VOOR
DE WORKSHOP BBQ
CULINAIR
Heesch | Woensdagavond 20 juni | 19.00
tot 22.00 uur | € 35,50.

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

Op vrijdag 15 juni zal de wandeldriedaagse, na drie dagen
inspanning, met een feestelijke
en muzikale intocht over de, in
verband met de verbouwing van
’t Dorp aangepaste, Via Gladiola worden afgesloten met het in
ontvangst nemen van een medaille bij CC De Pas.
Hierna kan de feestelijke stemming tot in de late uurtjes worden voortgezet.
Hopelijk allemaal tot ziens bij de

voorverkoop en anders bij de
start op woensdag 13 juni.

Kermis in Heeswijk-Dinther met muzikaal programma
HEESWIJK-DINTHER – De bezoekers op de kermis, braderie en in de feesttent kunnen extra sfeer verwachten door prachtig weer. Alle dagen kun je op het kermisterrein de gezelligheid opzoeken, maar ook
direct daarnaast op Plein 1969 kun je vanaf zaterdag 9 tot en met dinsdag 12 juni met de familie erop
uit. Bekenden ontmoeten en een feestje bouwen!
Muzikaal beleven
In de gratis toegankelijke tent op
het plein is het zaterdag genieten van BABY BLUE! Net zoals

De kermis is
een niet weg te
denken dorpsfeest
een aantal jaar terug gaat dat
weer een feestje worden! Tijdens
de braderie op zondag wordt er
een gezellig muziekje gedraaid
om te combineren met het zon-

overgoten terras voor de feesttent. Schuif gezellig aan!
Zondagavond nemen de dj’s het
over; Johnny 500, Tommy ijscobar en Lampegastuh gaan knallen in de tent. De Toren heeft het
eetcafé gewoon open, dus daar
is de ideale mogelijkheid tot een
culinair ingevulde pauze.
Maandag wordt de feesttent afgesloten met een avond van het
levenslied. Niemand minder dan
Arjon Oostrom, Jeroen van Zelst
en regionaal partytalent zanger
Bas zullen de sfeer gaan brengen.

Dinsdagavond geen programma
meer in de tent, maar je kunt
nog wel bij de kermis op het
terras terecht voor een heerlijke
dorstlessende afsluiter!

En dan weet je...
het is bijna kermis!
Meer informatie pagina 26
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Het geheim van de graanmeesters Column D’n Blieker
HEESWIJK-DINTHER – In 2018 is Brabant Europese Regio van de Gastronomie. Brabant en eten zijn al
eeuwen met elkaar verbonden. We zijn de belangrijkste provincie als het gaat om de productie en verwerking van voedsel. Het zit in ons DNA; We Are Food!
In het kader van het provinciale jaarthema We are Food
organiseert bibliotheek Heeswijk-Dinther een lezing over het
bedrijf Meesters van de Halm.
Op woensdagavond 13 juni van
19.30 tot 21.30 uur verzorgt Rob
van den Berg een presentatie.

Winkelende man
Ik mis ze op de bankjes in de stad. Ze zaten altijd met een shaggie
in de hand en een stikchagrijnig gezicht voor zich uit te staren. Vol
winkeltassen om hen heen was het ook altijd zo’n treurig gezicht
om te zien. Als ik ze vroeger observeerde, zag ik de frustratie op
hun gezicht. Deze mannen hadden zeker niet gekozen voor deze
winkeldag met hun vrouw. Zij hadden helemaal geen zin om de
hele dag kleding te keuren, tassen mee te zeulen en als loopjongen
te fungeren. Ik zag ze altijd denken: ‘Wat doe ik hier in godsnaam?
Hier hebben die vrouwen toch vriendinnen voor?’

Het geheim van de graanmeesters
Meesters van de Halm is de
enige biologische graanpletterij
en mueslifabriek in Nederland.
Het is het domein van de echte
graanmeesters.
Zij kennen alle geheimen van het
pellen, pletten en branden van
graan en verwerken biologische
granen tot heerlijke ontbijtproducten. De verschillende grote
machines staan volop te stampen, te draaien en te schudden.
Bij Meesters van de Halm zorgen

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

de pletmeesters, mengmeesters,
kwaliteitsmeesters en inpakmeesters samen voor lekkere
biologische muesli’s en vlokken.
Wat is hun geheim? Rob van
den Berg, eigenaar van Meesters van de Halm zal het verhaal

achter het bedrijf, de producten
en over biologisch en duurzaam
werken vertellen.
Deelname is gratis!
Aanmelden via
www.bibliotheekbernheze.nl.

AVG proof in tien stappen

Tijdens mijn vorige bezoek in de stad, viel het me ineens op.
De bankjes zijn leeg. In deze tijd waar vrouwen hun kleding via
internet bestellen, is ‘de wachtende winkelende man’ ineens
verdwenen. Iedereen vindt het zonde dat winkels minder fysiek
worden bezocht door het winkelend publiek, maar niemand heeft
het over de bankjes die langzaamaan niet meer worden gebruikt.
Talloze centrummanagers zijn er voor aangenomen om mensen
weer naar de stad te krijgen, maar ik heb niemand ooit gehoord
over de teloorgang van de bankjes voor de wachtende man.
Ik ben bang dat dit ras van bankjesbezetters jammer genoeg uit
gaat sterven en dat we er ook vrij weinig aan kunnen doen. Shag
roken doet niemand meer van de nieuwe generatie, wachten
is ongeveer een scheldwoord tegenwoordig en winkelen met
je vrouw kun je ook thuis op je comfortabele bank doen in je
trainingsbroek met de televisie aan.
Ik denk dat de meewinkelende man er ook totaal niet rouwig om
is dat hun vrouwen meer via internet gaan bestellen. Ze missen
die bankjes geen moment. Ze hebben
helaas geen boodschap aan die
paar rare fans die ze hebben.
En aan die mannen die zich
herkennen in dit verhaal, wil ik
zeggen: Mannen, het gaat jullie
goed. Ik heb van jullie genoten!

NISTELRODE – Afgelopen week hebben we een aantal websites bekeken op AVG actualiteit.
Het resultaat is dramatisch. Maar weinig bedrijven hebben algemene voorwaarden, privacy
policy en informatie voor het herroepingsrecht op hun website staan. In de macht der gewoonte negeren we informatie die niet duidelijk is, maar daarmee gaat die wet niet weg. Het is een
wet die nageleefd dient te worden.
Je kunt hier enkele conclusies uit trekken: óf bedrijven
zijn er op de achtergrond druk
mee bezig en het staat gewoon nog niet online, óf ze
weten echt niet wat te doen.
Voor deze laatste groep hebben wij een tien stappen
plan gemaakt. Gratis en voor
niets te vinden op onze helpdesk-website; niet alleen voor
onze klanten, maar ook voor
die ondernemers die er nog
geen weg mee weten.
Digitale Assistentie
via Google?
Op www.digitaleassistentie.nl
verzamelen we vragen en

vaak dat mensen door het
enorme aanbod van Google
door de bomen het bos niet
meer zien. De onderwerpen
en de FAQ woordenlijst zijn
een handig naslagwerk.
Staan je algemene voorwaarden op je website? Heb je je
contactformulier op orde? Bewaar jij klantgegevens op een
juiste manier? Mag jij de contacten voor je nieuwsbrief nog
wel gebruiken?
Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat
er vanaf die datum dezelfde

daan omdat je hier misschien
niet zo handig in bent, maar
wil je het wel geregeld hebben? Bernheze Media kan jou,
als ZZP’er of MKB’er, helpen
met het AVG-proof maken van
je website én onderneming.
Neem contact met ons op voor
het plannen van een afspraak
en onder het genot van een

In de macht der gewoonte negeren we informatie die
niet duidelijk is, maar daarmee gaat die wet niet weg.
Het is een wet die nageleefd dient te worden.
antwoorden die we van onze
klanten krijgen. Deze onderwerpen op het gebied van
digitalisering in begrijpelijke
taal groeien snel. Met Google
in onze achter- en voortuin,
hoef je als digitaal assistent
niet vaak meer voor uitleg te
zorgen. Toch merken we nog

privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet
meer.
Is dit niet voldoende en wil je
meer hulp?
Heb jij hier nog niks aan ge-

kop koffie bespreken wij wat
er voor jouw bedrijf nog allemaal geregeld moet worden.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op
www.bernhezemedia.nl
of mail naar
info@bernhezemedia.com.

blieker@bernhezemedia.com
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gezondheid in balans

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
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.
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Goede Doelen Week
Bernhoven wint zilver bij
Vorstenbosch 2018 was Zinnige Zorg Award 2018
weer succesvol!
VORSTENBOSCH - Goede Doelen week Vorstenbosch 2018 werd
op 25 mei afgesloten. In CC De Stuik troffen de collectanten elkaar
en werd er volop bijgepraat; uiteraard met een kopje koffie of thee
met iets lekkers erbij als dank.
En dat kopje koffie of thee was
zeker verdiend! Want met een
opbrengst van € 7.746,06 is het
weer een succesvolle collecte geworden. De werkgroep Goede
Doelen Week wil dan ook hierbij
iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken! Hopelijk kan er volgend jaar weer
een beroep op iedereen gedaan
worden.

Goede Doelen Week: Een extra
steuntje in de rug voor het goede doel van jouw keuze!

V.l.n.r: Ab Klink, (lid Raad van Bestuur VGZ), Marck Kock (radioloog Albert
Schweitzerziekenhuis, winnaar gouden Zinnige Zorg Award 2017), Charles
Stevens (traumachirurg Bernhoven), Rens Konings (patiënt SEH Bernhoven)
en Heleen Huisman (SEH-arts, Bernhoven).

Opbrengst Goede Doelen
Week Nistelrode

UDEN - Afgelopen dinsdagavond mochten chirurg Charles Stevens
en SEH-arts Heleen Huisman namens Ziekenhuis Bernhoven de zilveren Zinnige Zorg Award in ontvangst nemen, vergezeld van een
cheque van € 5.000,-.

NISTELRODE - In de week van 13 tot en met 19 mei is voor de tweede maal de Goede Doelen Week Nistelrode gehouden. Enthousiast
gingen de ruim 130 collectanten op pad om alle enveloppen huis
aan huis in het dorp te bezorgen. Na een aantal dagen kwamen ze
terug met de emmers om de enveloppen met geld en de ingevulde
giftkaarten ook weer op te halen. Dit jaar konden inwoners hun enveloppen ook zelf inleveren bij Jumbo Supermarkt en in Laarstede.

Met de meeste stemmen van
het publiek (dank aan alle stemmers!) wist Bernhoven bij de vijf
kanshebbers terecht te komen.
Deze vijf kanshebbers mochten
hun initiatief nogmaals pitchen

Ondertussen zijn alle opbrengsten verzameld, is het ingezamelde geld geteld en zijn de giftkaarten verwerkt. Totaal is er dit
jaar € 10.279,43 opgehaald. Een
heel mooi bedrag!

Leer gratis reanimeren en
AED bedienen bij EHBO
vereniging Nistelrode

Op verzoek van de inwoners is
dat als volgt verdeeld over de elf
goede doelen:
- Stichting Alzheimer
€ 1.072,99
- Diabetes Fonds € 756,18
- Hersenstichting € 1.043,33
- Stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp € 771,56
- Nationaal MS Fonds € 738,37
- Rode Kruis € 717,08
- Nederlandse
Brandwondenstichting
€ 754,19
- Hartstichting € 1.247,43
- KWF € 1.511,82

- Longfonds € 857,64
- Nierstichting € 808,85
Een grote dank aan alle inwoners
van Nistelrode voor hun gift namens deze elf goede doelen. Natuurlijk ook een grote dank aan
alle collectanten die zich enorm
hebben ingezet. Volgend jaar
wordt deze traditie voortgezet.
Als jij dan ook mee wilt gaan collecteren of als je vragen of opmerkingen hebt, dan horen we
dat graag. Mail hiervoor naar
goededoelenweeknistelrode@gmail.com.

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050
WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

voor de vakjury onder leiding
van Ab Klink.
De jury bepaalde uiteindelijk
de winnaar na een inspirerende
avond vol innovatieve ideeën.

NISTELRODE - Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een
training van in totaal vier uur leer je hoe jij iemand met een hartstilstand op de best mogelijke manier kunt helpen.
Met de vaardigheden die jij op
deze cursus leert kun je de kans
op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De
instructeur leert jou een aantal
stappen die je moet doorlopen
als je geconfronteerd wordt met
een slachtoffer van een hartstilstand. Je leert het slachtoffer te
beademen en borstcompressies
(hartmassages) te geven en een
AED te gebruiken.
AED staat voor Automatische
Externe Defibrillator. Met behulp
van de AED kun jij het hart van
het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok

helpt het hart mogelijk weer op
gang. Met behulp van de AED
geef je het slachtoffer een nog
grotere kans te overleven.
Bij een goede reanimatie is
de kans op overleven van het
slachtoffer beduidend hoger!
Laat deze kans niet voorbij gaan
en meld je via
reanimatie@ehbo-nistelrode.nl
aan voor de introductieavond op
vrijdag 8 juni in CC Nesterlé.

Groot onderzoek onder
mantelzorgers
NEDERLAND - Alzheimer Nederland (AN) wil graag weten hoe
mantelzorgers van mensen met dementie denken over de professionele zorg die zij krijgen. Daarom houdt de stichting om de twee jaar,
samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg), het onderzoek ‘Dementiemonitor Mantelzorg’.
Doel is een optimale belangenbehartiging.
AN deelt de resultaten van het
onderzoek met het ministerie
van VWS, zorgaanbieders en
-verzekeraars en gemeenten.
Ook Tweede Kamerleden maken
er gebruik van. Zo beïnvloedt
AN belangrijke beslissingen om
uiteindelijk de zorg te verbeteren.
De stichting vraagt iedereen die

de zorg heeft voor een naaste
met dementie de vragenlijst in
te vullen. Het maakt niet uit of
deze naaste thuis woont of in
een zorginstelling. De online vragenlijst is te vinden op
www.dementiemonitor.nl (groene knop). Wie een schriftelijke
vragenlijst wil, kan deze aanvragen via 033-3032502.
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CC Nesterlé pakt uit in seizoen 2018/2019
CC Nesterlé
biedt
gewoonweg
voor elk
wat wils

NISTELRODE - Het nieuwe programma 2018/2019 voor de theaterzaal van
CC Nesterlé is klaar! Vanaf 9 juni is de brochure beschikbaar en dan wordt deze
samen met de uitgave van woensdag 13 juni van DeMooiBernhezeKrant huis-aanhuis verspreid. In seizoen 2017/2018 is het vaak volle bak geweest in de theaterzaal
van CC Nesterlé. Het is overduidelijk dat Nistelrode en omgeving de weg naar het
cultureel centrum weten te vinden. CC Nesterlé biedt gewoonweg voor elk wat wils:
voorstellingen, evenementen en films. En… na afloop is het gezellig nabuurten.
Aan de vooravond van het eerste
lustrum mag dan ook de conclusie zijn: ‘Het gaat goed met CC
Nesterlé!’
Dat geeft moed en motivatie om
met enthousiasme een nieuw,
aantrekkelijk aanbod te presenteren voor seizoen 2018/2019.
Inmiddels zijn de gesprekken met
artiesten en impresariaten afge-

rond en de onderhandelingen
over voorwaarden afgesloten,
het programmaboekje in druk en
de posters besteld. Tijd om jou
op de hoogte te brengen van het
moois dat CC Nesterlé in petto
heeft.
Een nieuw genre komend seizoen
is een poppentheater voor jonge
kinderen én, een heel bijzonder

evenement, een familievoorstelling door niemand minder dan
Frank Groothof (bekend van
Sesamstraat).
Rijzende sterren en grote namen
Uit voorgaande jaren is gebleken
dat veel bezoekers genieten van
een avond lachen. Als het even
kan met artiesten van Brabantse
bodem. Die liefhebbers komen

beslist aan hun trekken. Mark
van de Veerdonk speelt weer een
thuiswedstrijd in Nistelrode!
Maar ook niet te versmaden zijn onder andere: De
mannen van Achterom, Niet
schieten! en het improvisatiecabaret van Op sterk water.
Bekende namen in de cabaretwereld.
Rijzende sterren en eigenlijk al
grote namen in de muziek zijn
Robin Borneman en Sjors van der
Panne.
En op dit gebied mag ook Joris
Linssen met zijn band Caramba
zeker niet vergeten worden!
Wat dacht je dáárvan?!

Het seizoen opent met een
oer-Nisseroise
avond:
K5½
brengt een hele avond nummers
van hun Rock ’n Roll-helden!
En omdat het de eerste voorstelling is van het eerste lustrum
maakt CC Nesterlé hier een bijzondere avond van met extra
acts en aankleding.
Tradities zijn er om in ere te houden: de Zondagse Muziek blijft
uiteraard, evenals de Oudejaarsavond!
Je vindt het hele aanbod in
het programmaboekje en op
www.nesterle.nl.
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BernhezefamilieBerichten

We willen je rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze grote smart.

PaROcHiENIEUWS
uitloting obligaties dintherse kerk 2018
HEESWIJK-DINTHER - in 2009 heeft het parochiebestuur van de parochie St. Servatius te Dinther een
obligatielening uitgegeven voor de restauratie en het behoud van de St. Servatiuskerk. jaarlijks wordt
10% van deze lening afgelost.

Rustig en gesteund door familie is op 83-jarige leeftijd
ingeslapen, mijn zus, onze schoonzus en tante

Als jouw obligatie is uitgeloot
kun je € 50,- terugkrijgen als je
de obligatie vóór 1 september
inlevert bij Jo van Hemmen, Julianastraat 7 in Dinther. Er wordt
dan € 50,- gestort op jouw
bankrekening.
Een andere mogelijkheid is om
dit geld te schenken aan Stichting behoud kerkgebouw St.
Servatius Dinther, die is opgericht met het doel financiën te
werven voor het gebouw.

Annie van Collenburg-van Lith
✩ Nistelrode, 7 juni 1934

† Heesch, 3 juni 2018

echtgenote van

Martien van Collenburg
† 7 december 2010
Familie Van Lith
Familie Van Collenburg
Correspondentieadres:
Langstraat 19
5388 VS Nistelrode
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 8 juni
om 10.30 uur in de St. Lambertuskerk te
Nistelrode. Aansluitend zal Annie in besloten
kring naar het crematorium worden begeleid.

Daartoe heeft Notariskantoor
Wedemeijer & Dielissen afgelopen april de volgende obligatienummers uitgeloot: 24, 25, 33,
45, 65, 87, 94, 96, 111, 119,
126, 131, 134, 137, 151, 157,
160, 166, 170, 182, 183, 189,

194, 196, 203, 255, 257, 273,
274, 276, 297, 299, 314, 328,
329, 333, 334, 342, 346, 358,
363, 371, 375, 376, 399, 408,
413, 418, 419, 466, 470, 471,
479, 496, 506, 509, 511, 526 en
582.

Indien u zich betrokken voelt,
bent u van harte welkom.

Jouw geld wordt dan gegarandeerd goed besteed aan het onderhoud van deze monumentale
kerk. Als je dit wilt hoef je verder
niets te doen.
Wil je Stichting behoud kerkgebouw St. Servatius Dinther extra
steunen? Doe dan een gift op
rekeningnummer
NL 24 RABO 0152 8091 55.

zin in een
feestje?
BERNHEZE - in de kerk houden
we zowel van zin in het leven
als van het vieren van belangrijke gebeurtenissen.

Ons bereikte het droevige bericht dat op zondag 27 mei
onverwachts is overleden

De lijst van officiële feestdagen
is lang. Speciaal voor jongeren
voegt bisdom ‘s-Hertogenbosch
daar ieder jaar een andersoortig
feestje aan toe: het Tuinfeest.
Vind je het leuk om op vrijdag
29 juni samen met vrienden
en andere jongeren uit Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel en Vorstenbosch het geloof te vieren, te barbecueën en
te feesten? Meld je dan aan bij
de werkgroep Jongerenpastoraat van de parochie De Goede
Herder.

Miet van Nulandvan der Zanden
Miet was sinds 1 oktober 1989 vrijwilligster in Laarstede.
Een vitaal energieke vrouw, ze zorgde zo graag voor anderen.
Je kon op haar rekenen, maar bovenal haar warmte was fijn
om te ervaren.
Miet is jaren lid geweest van de Centrale Cliëntenraad.
Opkomen voor kwetsbare mensen is tekenend voor haar,
naast haar bereidheid om te helpen waar ze kon. We gaan
haar enorm missen.
Bewoners, vrijwilligers en medewerkers Laarstede,
Raad van Bestuur BrabantZorg

Uiteraard bestaat een kerkelijk
feestje niet alleen uit lekker eten
en drinken, maar is er ook altijd
iets te proeven van wat zin in
het leven geeft. Of daar geloven voor ‘nodig’ is? Niet in de
zin dat je dan niet gelukkig zou
kunnen worden. Maar zin gaat
verder dan geluk. Het tilt je boven jezelf uit. Het geeft betekenis aan je leven. Geloven is een
zinvolle manier van waaruit je
de wereld en het leven kunt zien
en beleven. Een gemeenschap is
belangrijk om geloof te zoeken,
te vinden en te vieren. Dát vieren is meer dan feesten…

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Het programma begint om
18.30 uur met een jongerenviering. Aanmelden kan tot 22 juni.
Voor deelname wordt een bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd. Meer informatie: www.
jongbisdomdenbosch.nl of op
te vragen bij pastoraal werkster
Annemie Bergsma
0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.
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Pelgrimeren voor de jeugd breidt uit
naar Bernheze en zoekt scholen
BERNHEZE - Binnen de Kempen is het pelgrimeren voor de jeugd hot, staat het al lang op de kaart.
Steeds meer basisscholen sluiten aan om een dagje onder schooltijd op pad te gaan. Dit jaar bestaat het
pelgrimeren voor de jeugd in Vessem tien jaar. Het afgelopen jaar hebben ruim 900 leerlingen kennis
gemaakt met het pelgrimeren. Het aantal groeit elk jaar opnieuw en veel scholen doen al jarenlang mee.

Aanbiedingen geldig van
7 t/m 13 juni
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Mientje van de Graaf uit Nistelrode en Henk Murraij lopen zelf
al jaren mee en hebben het idee
vanuit Vessem naar Regio Den
Bosch gebracht. De eerste wandelingen zijn inmiddels gemaakt
met het Fioretti College vanuit
Veghel naar de Abdij van Berne in Heeswijk. Daar gingen de
kinderen in gesprek met de prior
van de Abdij en kregen zij een
rondleiding.
Op een toegankelijke manier
wordt er geprobeerd de kinderen
van de basisscholen, met name
de groepen 8, en de eerstejaars
van het voortgezet onderwijs
kennis te laten maken met de
pelgrimstocht in hun leven.
Er wordt geprobeerd hen bewust
te maken van het levenspad dat

Mientje van de Graaf en Henk Murraij

een aantal begeleiders op pelgrimstocht te gaan. Op de dag
zelf maken de begeleiders kennis
met de leerlingen en vertellen ze
over hun ervaring met pelgrime-

In feite zijn we allemaal pelgrims
ze bewandelen. Een pad dat niet
enkel rechtdoor loopt, maar vol
zit met slingerpaden, bochten,
bergen en dalen en kruispunten
waaruit moet worden gekozen.
De leerlingen worden vooraf
door een dagcoördinator bezocht die uitlegt wat het pelgrimeren is, wat dat voor hen inhoudt en ze nodigt uit om met

ren. In kleine groepjes gaan we
daarna onderweg en wordt er
gepraat en nagedacht over hun
levensweg.
“Wat voor bagage heb je meegekregen van je ouders, je opvoeders en je omgeving?”,
“Loop jij je pad alleen of ben je
een meeloper?”, “Durf je te laten zien wie je werkelijk bent en

hoe doe je dat?”
Aan de hand van metaforen onderweg spiegelt men zijn eigen
levenspad als het ware. Mooie,
verrassende gesprekken zijn het
resultaat. In feite zijn we allemaal
pelgrims en vanaf onze geboorte
tot aan onze dood onderweg op
ons levenspad.
We zoeken scholen!
Binnen de regio Bernheze willen
we ook met scholen gaan pelgrimeren. We denken dan met
name aan de groepen 8 van het
basisonderwijs en het eerste jaar
voortgezet onderwijs. Ben jij die
school of weet je er één of wil je
meer informatie? Mail dan naar
mientjevandegraaf@hotmail.com
of murraij.henk@planet.nl.

Volop genieten tijdens
33ste Dorpszeskamp HDL
HEESWIJK-DINTHER - Niet met Pinksteren, maar dit jaar heeft op zaterdag 2 juni de 33ste editie van één
van de grootste eendaagse evenementen van HDL weer plaatsgevonden; de Dorpszeskamp. Met prima
sportweer maakten alle teams, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers er een gezellig en hoogstaand
spektakel van, zodat iedereen terug kan kijken op een fantastische dag!
De 23 teams begonnen ’s ochtends om 9.30 uur aan de zeven
veldproeven, waaronder de lastige RVH-proef, het vertrouwde waterbassin met torenhoge
glijbaan en enkele loodzware
stormbanen. ’s Avonds werd
proef 8, de playbackshow, in een
sfeervol ingerichte sporthal De
Zaert gehouden. De deskundige
jury genoot volop, maar had samen met het publiek de ontzettend moeilijke taak om te kiezen
uit vele acts van hoog niveau.
Tot winnaar werd met nipte
voorsprong ‘Oh nee sorry’ verkozen, die haar immer creatieve
optredens deze keer beloond
zag worden bij een vertaling van
het nummer ‘Chocolate salty
balls’ van Isaac Hayes.
In de pauze van de playbackshow werd ook de uitslag van
de loterij en daarmee de winnaar
van de fiets van Bikers Heeswijk bekend gemaakt: de heer
of mevrouw de Wit uit Heeswijk-Dinther.
Na een sportieve en uiterst gezellige dag en avond was het net

Tarwebollen
4 + 2 GRATIS

3 Appelflappen

4,00

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

Entrecôte
100 gr.
€ 1,95
Barbecue
worstjes

Kipfilet

100 gr.

100 gr.

€ 0,90

€ 1,00
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

na middernacht tijd om de uitslag van de 33ste Dorpszeskamp
HDL bekend te maken. Langenhuizen had in de ochtend de leiding in het klassement gepakt,
maar moest deze positie in de
middag afgeven aan team Stanserhorn. Met een mooie vijfde
plaats bij de playbackproef wist
het team van Langenhuizen de
koppositie weer over te nemen
en mocht daarom voor de vijfde
keer in haar bestaan de eerste

€ 0.75
AARDAPPELPARTJES 500 gram € 0.95
BOSPERZIKEN 500 gram € 1.50

GESNEDEN SPITSKOOL 500 gram

Langenhuizen winnaar 2018

prijs voor het totaalklassement
in ontvangst nemen. Deze overwinning werd uitbundig gevierd
door het hele team!
De organisatie bedankt alle
teams, sponsors en vrijwilligers
voor hun enthousiaste inzet tijdens de 33ste Dorpszeskamp
HDL! Dankzij jullie kijkt de organisatie terug op een fantastische
dag! Graag tot ziens bij de volgende editie van de Dorpszeskamp!

Groot assortiment rauwkostsalades.
Lekker voor bij de BBQ.
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID

8

Woensdag 6 juni 2018

kbo dinther

KBO Bernheze
Dagtocht KBO
Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Op 29
mei vertrok KBO Heeswijk met
43 personen naar Barneveld
waar de deelnemers om 10.00
uur werden ontvangen met een
kop koffie en de echte Barneveldse sprits.
Daarna kregen ze een rondleiding met uitgebreide uitleg, zagen ze een kuikentje uit het ei
komen, zagen een veilingklok en
mochten zelf ook bieden op onder andere eieren.
Daarna kregen de deelnemers
een heerlijke lunch en om 13.30
uur vertrok men naar Spakenburg waar wederom een rondleiding in het museum op de planning stond. Jammer dat het zo
heet was, maar het was wel erg
interessant. Om 16.45 uur vertrok de stoet naar Gameren waar
om 18.30 een lekker diner klaarstond. Om 20.15 uur was het
weer tijd om terug naar Heeswijk
te gaan. Iedereen heeft enorm
genoten van een hele fijne dag.

Aanmelden fietstocht kan nog

Chauffeurs
gezocht voor
gratis vervoer
in Heesch
heesch - Aangenaam Heesch,
voor en door levensgenieters,
is het concept dat heel Heesch
verbindt; van verenigingslid tot
winkelier, van oudere tot jongere en van een gezond tot een
ziek persoon. Er zijn vanuit Aangenaam Heesch al talloze initiatieven op gang gekomen. Nu is
het echter tijd voor een volgende stap. Een stap die gaat over
de mobiliteit (en daarmee het
welzijn) van nagenoeg alle Heeschenaren.
Om dat te bereiken is het voornemen om gedurende zes dagen
in de week een bus met een vaste
route door Heesch te laten rijden.
Een bus met om en nabij de acht
tot tien zitplaatsen, die ieder uur
dezelfde plekken aandoet, die
passagiers gratis van de ene kant
van Heesch naar de andere kant
vervoert.
Die onder andere het bezoek aan
het centrum en cultureel-maatschappelijke voorzieningen vergemakkelijkt. Ook een bus waarbij de chauffeur staat voor sociale
verbinding en gastvrijheid, die
passagiers herkent en waardeert.
De bus biedt alle inwoners dus op
laagdrempelige en aangename
wijze toegang tot mobiliteit.

Het uitgangspunt en streven van
Aangenaam Heesch is erop gericht om de bus in beginsel mogelijk te maken voor een periode
van vier jaar. Maar er zijn natuurlijk nog wel chauffeurs nodig die
de busjes besturen. Per week zullen tien chauffeurs nodig zijn, die
elk ongeveer vier uur door Heesch
rijden. Een minimale poule van 25
chauffeurs is dan noodzakelijk. Er
zal onder meer een proefronde
gereden worden en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is
noodzakelijk.
Lijkt het je leuk om Heeschenaren in eigen dorp te vervoeren?
Stuur dan een mailtje naar
secretaris@kboheesch.nl of bel
naar 0412-453706. De mensen
die straks gebruik gaan maken
van deze service zullen je dankbaar zijn!

België en Nederland. De kosten
zijn € 132,50 met € 7,50 toeslag
voor een eenpersoonskamer.
Nu wil het geval dat van de eerder aangemelde deelnemers vijf
personen wegens omstandigheden moeten afhaken. Daardoor
is er ruimte ontstaan voor nieuwe
aanmeldingen. Misschien heb je
eerder getwijfeld of je wel of niet
mee wilde gaan fietsen en heb je
er nu toch echt zin in. Dan kun
je je aanmelden bij Corrie van
der Heijden via 06-57247674 of
0413-292773.

Voorjaarsreis
KBO Nistelrode

Inbegrepen zijn drie overnachtingen in Hotel Steensel in Steensel, inclusief ontbijt en diner. De
fietsroutes van ongeveer 60 kilometer met ervaren KBO-fietsbegeleiders gaan door het zogenaamde smokkelgebied van

Na deze leerzame rondrit kwam
de stoet weer terug bij Brasserie
Kriebelz voor het diner. Dit werd
op een speciale manier geserveerd in zogenaamde ‘Dekselse
Pannetjes’. Als hoofdgerecht een
pannetje met kippendijfiletjes,
een pannetje met procureur vlees
(varkensvlees) en een pannetje
met hertengoulash.
Na het diner gingen de deelnemers naar Garderen voor een bezoek aan de Veluwse Zandsculpturen, dit jaar in het teken van de
Hollandse Meesters.

Vier dagen
trappen met
KBO Dinther
HEESWIJK-DINTHER - KBO
Dinther gaat vier dagen fietsen
in De Kempen van dinsdag 12
tot en met vrijdag 15 juni.

stroomgebied van de IJssel. De
gids vertelde boeiend en met veel
humor over de landgoederen en
havezaten en het buitengebied
van de Vecht, over het geloof
en de vele kerkjes, de bekende
Nederlanders die er wonen waaronder Jan Terlouw en de zandafgravingen die nu de recreatieplas
Bussloo vormen.

NISTELRODE - Een volle OADbus vertrok ‘s-morgens vroeg op
dinsdag 29 mei vanaf CC Nesterlé naar Terwolde. Daar werden de deelnemers aan de voorjaarsreis in Brasserie Kriebelz
gastvrij ontvangen met koffie en
appeltaart.

Met prachtige werken van onder
andere Rembrandt, Vermeer en
Frans Hals; een lust voor het oog.
Tegen 16.30 uur vertrok men via
een mooie route over Oosterbeek en Arnhem naar het Witte
Huis in Zeeland voor een uitgebreide koffietafel. Rond 19.45
uur waren de deelnemers weer
terug in Nistelrode, na een zeer
geslaagde dag; ook dankzij een
uitstekende chauffeur. KBO bedankt voor deze prachtige reis!

Daarna ging men met de bus op
pad in de mooie omgeving en het

Meer foto’s op
www.kbonistelrode.nl

Tekst en foto: Hans Schepers

Vleugel ingewijd in Laverhof

Vakantie Horizon Heesch
HEESCH - Horizon Heesch is vijf heerlijke dagen weggeweest naar
Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon. De groep bestond uit hele
gezellige mensen en de verzorging was perfect geregeld. Men heeft
heerlijk kunnen genieten van de uitstapjes en de muziekavonden.
Een grote dank aan alle verpleegkundigen en vrijwilligers!

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

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag klonk in Laverhof voor het eerst een Gotrian Steinweg vleugel. Zeven talentvolle jonge musici, die allen hun middelbare school combineren met een professionele
muziekstudie aan het conservatorium, wijdden het instrument in. En dat deden ze met verve!
Frédérique van Gaalen (12) op
piano, beet het spits af met een
Sonate van Haydn. Ondanks dat
ze de vleugel zwaar vond spelen
kwam de sonate goed uit de verf
en gaf ze een heel persoonlijke
uitvoering van een etude van
Burgmüller. Haar zus Claire (15)
ook op piano, volgde met een
sonate van Mozart en een zowel mooi als virtuoos uitgevoerd
‘Mei’ van Tchaikovsky. Daarna
bewees Claire ook een goede
begeleidster te zijn. Zij, Jessica

Lukken (13) op viool en Nathan
Klopper (13), ook op viool, voerden de eerste twee delen van het
dubbelconcert van Bach uit. Dat
deden ze levendig, expressief en
communicatief.
Na een interessante inleiding
door Kris van der Plas (16) op
piano, speelden Tobias van Dongen (18) op de hoorn, Lucien
Renette (15) op viool en Kris, het
virtuoze hoorntrio van Brahms.
Dit deden ze gepassioneerd en
met een schijnbaar groot speel-

gemak. De vleugel klonk warm
en hij overstemde de andere instrumenten nooit, ook al stond
hij helemaal open.
Sinds ruim een jaar organiseert
Laverhof iedere twee weken een
klassiek concert voor haar bewoners en andere geïnteresseerden
onder de naam ‘Uurtje Klassiek’.
Om dit mooie initiatief aan te
moedigen gaf stichting Geelvinck uit Zutphen vorige maand
aan Laverhof deze prachtige
vleugel in bruikleen.
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Kinderdagverblijf Meintje opent haar deuren
Daar voegt ze aan toe: “We
mogen kinderen opvangen in de
leeftijd van nul tot vier jaar, zij
zitten allemaal in dezelfde groep.
Ook dat is een voordeel van een
kleinschalig kinderdagverblijf.”
Op 1 juli opent kinderdagverblijf
Meintje haar deuren officieel.
Op maandag tot en met vrijdag
van 7.00 tot 18.30 uur is het kinderdagverblijf geopend. Er zijn
nog een aantal plaatsen beschikbaar voor nieuwe kinderen.
Meike Leeijen-Schoones

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Na drie jaar maakt Meike Leeijen-Schoones de overstap van gastouder naar kinderdagverblijf. Ze vestigt kinderdagverblijf Meintje
aan Nieuwe Erven 51, waar de kinderen met veel groen om zich heen kunnen leren en ontdekken.
Het kinderdagverblijf heeft zich
gevestigd in een unieke locatie
tegen de bosrand aan, waar de
kinderen veel naar buiten kunnen als zij dat willen. “Kinderen
lekker buiten laten spelen, zelf
laten ontdekken en samen leren,
dat is mijn visie. Door de nieuwe
locatie is dat ook mogelijk, met
een grote speelweide en veel
groen”, vertelt Meike.

Bij kinderdagverblijf Meintje
staan structuur, veiligheid, geborgenheid, onderzoeken en
ontdekken centraal. Die kernwaarden komen terug in de
werkwijze en in de inrichting van
het kinderdagverblijf. “De ruimte
is zo ingedeeld dat de kinderen
veel vrijheid hebben om zelf op
ontdekkingstocht te gaan, maar
hierbij staat veiligheid natuurlijk
hoog in het vaandel”, licht Meike toe. “Kinderen komen bij ons
niet alleen om met elkaar te spelen, we stimuleren ze ook om samen met en van elkaar te leren.
Als pedagogisch werker is het
je taak om de kinderen hierin te
begeleiden en sturen waar nodig, maar vaak kunnen en weten

Wil jij meer weten over het
groenste kinderdagverblijf van
Heesch? Kijk dan op
www.kinderdagverblijfmeintje.nl
en neem contact met Meike op.

open dag
zaterdag 23 juni
10.00 tot 13.00 uur
ze zelf al veel. Natuurlijk houden
we daarbij wel rekening met het
feit dat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt.”
Hoewel Meike de overstap van
gastouder naar kinderdagverblijf
maakt, blijft dit wel kleinschalig.
“We kunnen twaalf kinderen
opvangen en zijn in totaal met
drie medewerkers. Daardoor
kunnen we bijvoorbeeld op een
persoonlijkere manier contact
onderhouden met de ouders.”

Nieuwe Erven 51, Heesch
06-400 44 518
info@kinderdagverblijfmeintje.nl
www.kinderdagverblijfmeintje.nl

10

Woensdag 6 juni 2018

Nieuwe schoolshirts voor Basisschool ’t Maxend

Paul van Tilburg en Eric de Groot
van Van Tilburg Mode & Sport

Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE - De oudervereniging van Basisschool ’t Maxend
heeft gezorgd voor 240 nieuwe schoolshirts. De opvallende
groene T-shirts zorgen ervoor
dat de kinderen van ’t Maxend
voortaan duidelijk herkenbaar
zijn tijdens activiteiten zoals
schoolreisjes.
Het initiatief is ontstaan door de deelname van de oudervereniging aan de Rabobank Clubkas Campagne. Om mooie en kwalitatief goede shirts aan te kunnen schaffen heeft
Van Tilburg Mode & Sport een royale bijdrage geleverd door het grootste deel te sponsoren. Ook het gehele docententeam is voorzien van dezelfde shirts, wat zorgt voor een
uniform geheel. Hiermee kunnen de kinderen en leerkrachten jaren vooruit!

Bernhezefamilieberichten

Viergeneraties

Gouden bruidspaar
Jo en Annie van der Pas

Overgrootoma Led Pfeiffer (1938) woonachtig in Heesch.
Oma Wilma Pfeiffer (1967) woonachtig in Schijndel.
Moeder Amanda de Graaff (1991) woonachtig in Den Bosch.
Anna van de Graaf (2018) woonachtig in Den Bosch.

Jo en Annie leerden elkaar kennen bij hun hobby: de muziek

Foto: @DMBK

HEESWIJK-Dinther - Ze kwamen elkaar voor het eerst tegen bij een solistenconcours van enkele muziekverenigingen bij van Beekveld in Dinther. Daarna kregen Jo van der Pas en Annie van den Akker pas
echt verkering tijdens een dansavond bij zaal Kuijpers in Heeswijk. Na zes jaar verkering trouwden ze
op 31 mei 1968. Hun zoon Jorrit werd een jaar later geboren waardoor Annie stopte met haar werk als
kraamverzorgster. Hun dochter Suzanne werd in 1971 geboren.
Jo werkte in de tijd dat ze elkaar
leerden kennen al als schilder bij
Van Lieshout Schilders, een familiebedrijf waar hij met drie generaties heeft gewerkt. Hij heeft
daar precies 45 jaar volgemaakt
en is toen in de VUT gegaan.
De grootste hobby van Jo is nog
steeds de Koninklijke Fanfare St.
Willibrord in Heeswijk. Hij is hier
in 1956 lid van geworden. In
1968 is hij instructeur geworden
van de drumband, wat hij meer

dan 25 jaar gedaan heeft. In
1969 heeft hij de taak van tamboer-maitre overgenomen; dit
heeft hij 30 jaar gedaan. Tevens
is hij diverse jaren bestuurslid geweest. Voor dit alles is hij in 1996
geridderd tot Lid in de orde van
Oranje Nassau. Vorig jaar is Jo
gestopt bij de drumband en hij is
nu alleen nog maar actief lid van
de Fanfare.
Annie is in 1984 weer begonnen
als kraamverzorgster, in 1990 is

ze overgestapt naar de gezinszorg. Hier is ze in 1993 mee
gestopt. Ze is toen oppas geworden van een gezin met vier
kinderen. In 2001 zijn Annie en
Jo samen op gaan passen op hun
kleinkinderen in Loosbroek. Annie is tevens al 28 jaar vrijwilliger
bij Laverhof in Heeswijk-Dinther.
Op 31 mei waren ze 50 jaar getrouwd en ze hebben dit jubileum op 2 juni gevierd met hun
gezin, familie en vrienden.

Ondernemers
laat je zien!
• Advertentie
DeMooiBernhezeKrant
• Domeinnaam & e-mail
• Betrouwbare hosting
• Website met responsive
design & eenvoudig zelf
te beheren

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl
0412-795170
www.bernhezemedia.nl

11

Woensdag 6 juni 2018

60-jarig bruidspaar
Harrie en Dien Gloudemans
Onze ouders
kenden
elkaar en
we woonden
vlakbij elkaar

Harrie, burgemeester Moorman en Dien

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Ze leerden elkaar in 1952 kennen en na zes jaar verkering zijn Harrie en
Dien Gloudemans met elkaar getrouwd. 60 jaar later is het bruidspaar nog steeds
gelukkig en genieten zij samen van hun kinderen en kleinkinderen.
Harrie en Dien leerden elkaar
kennen op zondagavond tijdens
de Geffense kermis in 1952.
“Onze ouders kenden elkaar en

we woonden vlakbij elkaar”, vertelt Harrie. Daardoor konden de
twee elkaar goed leren kennen
voordat ze trouwden. “En na-

tuurlijk ook sparen voor een huis.
Want in die tijd kocht je pas een
huis na het trouwen”, voegt Dien
toe.

Ondanks dat Harrie goedgekeurd
was om in dienst te gaan, heeft
hij dit nooit gehoeven. “Dat was
vlak na Indië, dus ik hoefde niet
op uitzending”, vertelt hij. Hij begon zijn werkzame leven bij een
boer waar hij twee jaar werkte,
daarna heeft hij thuis nog twee
jaar geboerd. “En van 1950 tot
1990 heb ik op de fabriek bij
Zwanenberg in Oss gewerkt, dat
is nu Unilever”, vertelt hij trots.
Jaarlijks wordt door Unilever een
uitje georganiseerd voor gepensioneerde werknemers waar het
echtpaar graag naartoe gaat.
“We gaan al 28 jaar graag met
ze mee!”
Dien heeft tot aan haar huwelijk bij Schouten in het atelier

gewerkt. “Dat vond ik zulk leuk
werk. Ik heb daar zes jaar met
heel veel plezier gewerkt en ik
vond het jammer dat ik na mijn
trouwen moest stoppen met
werken”, vertelt Dien. “Maar nadat de kinderen groter waren heb
ik op de Mavo gewerkt.”
Na hun trouwen trok het echtpaar in hun eerste huis, een
plankenhuisje. “Dat was een
klein huisje met twee kamers”,
legt Harrie uit. Daar hebben ze
elf maanden gewoond. “Daarna
hebben we het huis van mijn ouders over kunnen nemen”, zegt
hij. En daar woont het echtpaar
nu nog steeds met veel plezier.
Samen blijven ze graag actief. Ze
fietsen graag, gaan regelmatig
samen wandelen en kaarten op
maandagmiddag. Het echtpaar
kreeg twee zoons en een dochter en heeft zeven kleinkinderen. “En met achterkleinkinderen
moeten ze haast gaan maken,
want dat willen we ook graag
meemaken”, grapt Dien. Het
geheim van 60 jaar een gelukkig
huwelijk is volgens Harrie heel
simpel: “Gewoon doorgaan!”
Het echtpaar heeft inmiddels hun
diamanten bruiloft groots gevierd met hun familie.

Micro Spraakversterker in plaats van
een Hoortoestel?
Onzichtbaar beter horen en verstaan:
oor en is daardoor onzichtbaar. Vooral
de vernieuwde spraakversterker
in gezelschap is het voor mensen
van Van Schijndel Hoortechniek
met gehoorverlies vaak moeilijk om
is nóg minder zichtbaar dan een
een gesprek te volgen. Het nieuwe
conventioneel hoortoestel. In allerlei
product zorgt ervoor dat de stemmen
situaties, zoals in gezelschap, bij het
versterkt worden. Omgevingsgeluiden
televisiekijken of tijdens gesprekken,
worden door de slimme gehoorchip
hebben veel mensen moeite om alles
automatisch weggedrukt. Daarom heet
te verstaan. Meestal weten ze niet
Micro Spraakversterker in plaats het ook ‘spraakversterker’, omdat het
precies of het aan hun eigen gehoor
meer kan dan een hoortoestel. Dankzij
Hoortoestel?
ofvan
aaneen
de omgeving
ligt. Voor mensen
de discrete technologie zijn gesprekken
met
gehoorverlies
is het
vaak van
niet
beter te volgen, en niemand die het
Onzichtbaar
beter horen en verstaan: de vernieuwde
spraakversterker
Van Schijndel
Hoortechniek is nóg minder zichtbaar dan een conventioneel hoortoestel. In allerlei situaties, zoals in
gezelschap, bij het televisiekijken
of tijdens
gesprekken,
hebben veel mensen
moeite
om alles te
gemakkelijk
om
te
accepteren
dat
ze
ziet. In een vrijblijvend adviesgesprek
verstaan. Meestal weten ze niet precies of het aan hun eigen gehoor of aan de omgeving ligt. Voor
mensenhoortoestel
met gehoorverlies is het vaaknodig
niet gemakkelijkhebben.
om te accepteren dat ze een hoortoestel
een
met een specialist van Van Schijndel
nodig hebben.
Hoortechniek wordt duidelijk of deze
hooroplossing geschikt is voor het oor
en voor de mate van gehoorverlies. Zo
ja, dan wordt er een afdruk gemaakt
van het oor, deze wordt met behulp
van een 3D-scanner gedigitaliseerd,
waarna de spraakversterker in de
Verenigde Staten in één van de
modernste fabrieken ter wereld op
maat wordt gemaakt. Belangstellenden
Wetenschappers uit de Verenigde Staten zijn er in geslaagd om een miniatuur-gehoorchip te
Wetenschappers
de
Verenigde
ontwikkelen dat in zijn geheel zo klein uit
is, dat hij
volledig
onzichtbaar in het oor kan worden gedragen.met een gehoorverlies kunnen
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met gehoorverlies
vaak moeilijk
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om
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heet
het ook ‘spraakversterker’, omdat het
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Schijndel Hoortechniek om de nieuwe
meer kan dan een hoortoestel. Dankzij de discrete technologie zijn gesprekken beter te volgen, en
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een vrijblijvendzo
adviesgesprek
metis,
een specialist
van
Van Schijndel
dat
in
geheel
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hoortechnologie vrijblijvend te ervaren.
Hoortechniek wordt duidelijk of deze hooroplossing geschikt is voor het oor en voor de mate van
gehoorverlies. Zo ja,
dan wordt er een afdruk gemaakt
van hetoor
oor, dezekan
wordt met behulp van een Er is plek voor maximaal 10 personen.
volledig
onzichtbaar
in
het
3D-scanner gedigitaliseerd, waarna de spraakversterker in de Verenigde Staten in één van de
modernste fabrieken ter wereld op maat wordt gemaakt. Belangstellenden met een gehoorverlies
worden
gedragen. Dit eerste maatwerk
Bel 0412-475959 of mail
kunnen zich vanaf nu aanmelden bij Van Schijndel Hoortechniek om de nieuwe hoortechnologie
vrijblijvend te testen. Er is plek voor maximaal 10 personen. Bel 0413-330905 of mail
hoorsysteem
verdwijnt volledig in het
heesch@vanschijndelhoortechniek.nl
uden@vanschijndelhoortechniek.nl
Van Schijndel Hoortechniek Botermarkt 3 Uden

Het Dorp 29 • Heesch • 0412-475 959

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL
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aan het werk
Hurkmans Techniek is een
allround garagebedrijf
voor APK, onderhoud
en alle voorkomende
reparaties voor zowel
personenauto’s als lichte
bedrijfswagens.

Auto- en bedrijfsautotechniek

Wij werken in een klein team met een persoonlijke aanpak
in het centrum van Vorstenbosch.
Voor het versterken van dit team
zijn wij per direct op zoek naar een

(leerling) automonteur
Ben jij iemand die van techniek houdt
en geen technische uitdaging uit de weg gaat?
Bel dan 06-51073107 of mail naar info@hurkmanstechniek.nl
t.a.v. Thijs Hurkmans
Oude Veghelsedijk 9a, 5476 Ke Vorstenbosch
www.hurkmanstechniek.nl

Cultureel Centrum De Pas te Heesch zoekt per direct

EEN HORECAMANAGER

(FULLTIME) M/V

Cultureel Centrum De Pas is het gemeenschapshuis van Heesch, heeft een theaterfunctie waar
zowel professionele als ‘amateur’-theatervoorstellingen plaats vinden, met verder nog een
vergader- en congresfunctie. De horeca is dienend aan deze activiteiten.
Wij zoeken per direct een aanpakker met ervaring in de horeca die sociaal en ondernemend is.
Bovendien kan hij goed met mensen om gaan en is communicatief vaardig.
De kandidaat dient stressbestendigheid te zijn en geen 9 tot 5 mentaliteit,
in verband met activiteiten in de avond/nacht en weekenden, te hebben.
De functie
Betreffende functie bevat volgende taken en verantwoordelijkheden:
Personele zaken in de breedste zin, leiding geven aan de keuken, leiding geven aan alle andere horecagerelateerde werkzaamheden, inkoop, voorraadbeheer, runnen van het horeca-bedrijf aan de hand van
vastgestelde KPI’s.
Functie-eisen
- Ervaring in een soortgelijke functie
- Horeca gerelateerde HBO opleiding of MBO aangevuld met ervaringsjaren
- Ervaring in een leidinggevende functie
- Ervaring met keukenmanagement
Wat bieden wij
- Een salaris conform de functie volgende de Horeca cao
- Een volledige baan in een dynamische omgeving

HAARSTUDIO

Gevraagd

Haarstylist

Vragen betreffende deze vacature kunnen gericht worden aan Wilco Schrijvers:
0412 451634 of wilco@de-pas.nl
Dit is tevens het mailadres waar de sollicitatiebrieven voorzien van foto en cv
gericht kunnen worden. Gaarne voor 16 juni reageren.

Menzel 31, 5388 SX Nistelrode, tel.: 0412-480836

CC De Pas - De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 451634 - www.de-pas.nl

Creatief - spontaan - zelfstandig
Parttime

Mail je cv naar info@danaque.nl of bel naar 0412-480836
Menzel 31 - 5388 SX Nistelrode - www.danaque.nl
Facebook.com/DanaqueHaarstudio/

De Voedselbank voor Oss en omgeving verstrekt gekregen voedsel gratis aan de armste
mensen in onze regio en doet dat uitsluitend met (50) vrijwilligers. Wekelijks verstrekken
wij aan circa180 gezinnen een voedselpakket en wel op donderdagmiddag.
Vanwege onze veranderende organisatie zijn wij op zoek naar een

Bedrijfsleider
m/v (vrijwilliger)
2 dagen per week

die nauw samenwerkt met de reeds aanwezige dag-coördinatoren.
De bedrijfsleider ontvangt direct leiding van het bestuur en is verantwoordelijk
voor de operationele gang van zaken bij de Voedselbank.
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Reparateurs (8)
bij Repair Café Heesch
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met technisch inzicht voor het
Repair Café. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden,
is gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te
voeren aan bijv. kleding, elektrische apparaten, serviesgoed,
gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Reparatie is leuk en vaak heel
makkelijk en op deze manier leveren we een bijdrage aan een
duurzame samenleving.
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!

Daarmee is de bedrijfsleider eindverantwoordelijk voor de organisatie van het samenstellen
en het uitgeven van de pakketten die op de donderdag worden verstrekt. Om dit goed te
laten verlopen dienen er vooraf een aantal coördinerende en uitvoerende activiteiten plaats te
vinden, veelal in overleg met de dag-coördinatoren .
Om deze functie met succes te kunnen vervullen, heeft u leidinggevende ervaring, bent
u creatief , kunt u improviseren en beschikt u over organisatorisch talent. Affiniteit met de
problematiek van de cliënten van de voedselbanken en gevoel voor humor zijn een pre.
Wij bieden u een sfeervolle werkomgeving in een professionele organisatie!
Spreekt deze tekst u aan en hebt u ruimte in uw agenda
dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.
Voor meer informatie kunt u bellen met voorzitter Piet Coolegem, 06-22571547.
Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie dan kunt u per mail uw belangstelling
kenbaar maken aan info@voedselbank-oss.nl
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Nisseroise Bijenmarkt
NISTELRODE - Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius houdt op zondag 10 juni haar jaarlijkse natuuren bijenmarkt. Een gratis toegankelijke, gezellige kleinschalige markt met een kleine twintig kramen,
veelal natuurgerelateerd. De markt wordt georganiseerd op het Raadhuisplein en begint om 10.00 uur.
De imkers, allen lid van Sint Ambrosius, zullen ook dit jaar weer aanwezig zijn om over het wel en wee
van de bijen en hun producten te vertellen.
De bijen
Vanzelfsprekend staat deze dag
in het teken van het imkeren
(bijen houden). Naast de korfvlechter zijn er kramen met bijenproducten, diverse soorten
honing en worden er imkermaterialen verkocht.
Natuurlijk zijn we ook de bijen
niet vergeten. Ze zijn te zien in
een observatiekast (een kleine
kast met twee doorzichtige zijkanten). Het is altijd weer een

prestatie om tussen honderden
bijen zo snel mogelijk de koningin te vinden.
Maar niet alleen de koningin is
interessant, in deze observatiekast is de complete wereld van
de bij te bewonderen: koningin,
werkbij en dar en daarnaast zie
je alle stadia van het ‘broed’ (eitje, larve en pop). Ook is goed
te zien hoe de bijen het voedsel
(honing en stuifmeel) opslaan.

Voor de jeugd
Ook dit jaar kunnen kinderen
door middel van dompelen in
bijenwas zelf een kaars maken
en natuurlijk worden de overheerlijke (honing)wafels wederom gebakken.
Evenals voorgaande jaren is men
er nu ook weer in geslaagd een
zeer afwisselende markt te organiseren. De toegang is evenals
andere jaren gratis en er is een
terras aanwezig.

Fiets of wandel mee met de ANWB
vanaf Natuurpoort Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Brabantse Natuurpoorten zijn een uitstekend startpunt om op de fiets de natuur
te ontdekken, te ontspannen of lekker actief buiten te zijn. De ANWB draagt hier graag aan bij en
organiseert deze zomer, samen met KBO-Brabant en Stichting Brabantse Natuurpoorten, acht fietstochten door het Brabantse landschap. De aftrap van deze zomerse evenementen vindt plaats in Heeswijk-Dinther op zaterdag 9 juni om 10.00 uur in de kasteeltuinen van Natuurpoort Kasteel Heeswijk.
Iedereen die wil fietsen of wandelen kan tussen 10.00 en 14.00
uur de route afhalen. Iedereen
is welkom om mee te doen en
deelname is gratis. De afstand
van de fietsroute is circa 40 kilometer, ingekort 25 kilometer, en
de wandelroute is zo’n 5 kilometer. Vrijwilligers van de ANWB
en KBO-Brabant staan op locatie klaar om iedereen welkom te
heten.
Duofietsen beschikbaar
ANWB, KBO-Brabant en Stichting Brabantse Natuurpoorten
vinden dat natuur voor iedereen
toegankelijk moet zijn. Speciaal
als pilot wordt bij de eerste tocht
op 9 juni bij Kasteel Heeswijk nog
iets extra’s aangeboden door de
KBO Dinther. Duofietsen staan
gereed om ook voor de geïnteresseerden met een mobiliteitsbeperking een mooie fietstocht

toegankelijk te maken. Zoals gezegd, natuur moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Tussen 10.00
en 16.00 uur zijn vijf duofietsen

en aanmelden is niet nodig
ANWB- en KBO-leden krijgen
op vertoon van hun pas een
goodiebag. Kinderen krijgen een

Op 9 juni pilot met duofietsen
en fietsvrijwilligers
en fietsvrijwilligers beschikbaar
om ingezet te worden. Een fietsvrijwilliger fietst dus met je mee
op de duofiets.

verrassing. Er is voldoende parkeergelegenheid (€ 2,- per auto).

Wil je gebruik maken van zo’n
duofiets op 9 juni? Stuur dan
tijdig een mailtje naar info@natuurpoorten.nl.

Samen
Fiets- of wandel je liever niet alleen, sluit dan aan bij een groep.
Om 11.00 uur staan ANWB-vrijwilligers klaar om de fiets- en/of
wandeltocht te begeleiden.

Wat bieden we?
Prachtige tochten door de Brabantse natuur. Start tussen 10.00
en 14.00 uur. Deelname is gratis

Kijk voor alle data en locaties van
de tochten deze zomer of aanmelden op www.natuurpoorten.nl/
anwbtochten.

summerfair!
Plaats? Meerstraat 32 Heeswijk-Dinther
Wanneer? 15 juni
Hoe laat? 13.00 tot 18.00 uur

Open dag
Zondag 10 juni
10.00 tot 16.00 uur
Wijststraat 9 in Heesch
Laat je rondleiden en uitleggen
hoe een zelfoogsttuin werkt.

Proef de groenten vers van het land!
Wordt lid en kom oogsten!

Wat is er te doen?
• Presenteren van producten
• Workshops
• Op de foto met je huisdier
• Verschillende vaderdagacties

info@dewijsthof.nl
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kinderen & jongeren
Eindexamengala
Gymnasium Bernrode

Heeswijkse Basisschool Het
Mozaïek krijgt bijzonder bezoek

HEESWIJK-DINTHER - Het is alweer bijna zover, het eindexamengala van gymnasium Bernrode. Ook dit jaar maken de eindexamenleerlingen en hun introducees, geheel in stijl gekleed, hun opwachting via de rode loper.

HEESWIJK-DINTHER - De groepen 3 van basisschool Het Mozaïek kregen deze week bijzonder bezoek
van Cindy de Graaff. Het bezoek van de kunstenares had alles te maken met het thema ‘verzamelen’,
waaraan de kinderen van de groepen 3 momenteel werken.

Het eindexamengala zal plaatsvinden op maandag 11 juni bij
Kasteel Heeswijk. De stoet zal
vanaf ongeveer 19.00 uur be-

ginnen. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken!
Hopelijk tot dan!

BOBZ groepen 6 en 7
NISTELRODE - Het einde van het schooljaar nadert en daarom
mogen de kinderen uit groep 6 alvast een keer komen kijken bij
BOBZ!
Op vrijdag 15 juni zijn de groepen 6 en 7 van harte welkom om
naar het dorpshuis te komen. Die avond zal er een extra spel op het
programma staan: stokken vangen. Jullie zijn welkom van 19.30
tot 22.00 uur! De entree bedraagt € 1,- en een consumptie € 0,80.
Je mobieltje laat je het best thuis of je levert deze in bij een vrijwilliger.

Op een Romeinse
draagstoel naar je gala!

De Mozaïek-leerlingen zijn op
verschillende manieren aan de
slag gegaan met dit thema. Ze
maken muziek met oude rommel, bezoeken de kringloopwinkel in Uden, maken een eigen
minimuseum, krijgen Engelse
les over ‘museum rules’, maken
kleiwerkjes geïnspireerd op Parc
Guell van kunstenaar Gaudi en
nog een heel scala aan andere
activiteiten.
Op 29 mei kregen de kinderen bijzonder bezoek van kun-

stenares Cindy de Graaff. Cindy
heeft een kunstproject op maat
ontworpen voor leerlingen van
groep 3. Tijdens dit project stond
de kunstenaar Keith Haring centraal. Om een indruk te geven
van het levensverhaal en de
stijl van Keith Haring, werd het
boek ‘Keith Haring, the boy who
just kept drawing’ voorgelezen.
Vervolgens werden alle leerlingen verdeeld over vijf groepen.
Iedere groep ging aan de slag
met één van de stijlen van Keith

Haring. Denk hierbij aan: doodle
art, krijttekeningen, figuren met
contouren, geheimtaal en kunst
met een boodschap.
“De kinderen waren ontzettend
betrokken en werkten enthousiast mee aan dit kunstproject.
Het werd voor hen een ervaring
die ze niet gauw zullen vergeten.
Wij bedanken Cindy heel erg
voor dit leerzame en creatieve
project”, zeggen juffen Tessa,
Collette en Jill na afloop.

OBS De Bolderik is de eerste
Beweeg Je Wijs-school
HEESWIJK-DINTHER - OBS De
Bolderik zet sinds negen maanden het programma van Beweeg
Je Wijs in voor leerlingen van de
groepen 1-2, 2-3 en 4-5.
Om tot goed rekenen, lezen,
schrijven, luisteren en concentreren te komen, moeten kinderen over veel vaardigheden
beschikken. Vaardigheden die
vooral geoefend worden door
veel te bewegen en te spelen. In
de huidige maatschappij zien we
dat kinderen op school en thuis

de kinderen
krijgen meer rust
in hun lijf
nuland/HEESCH - Scouting
Heesch vervoerde Joey van den
Braak uit Loosbroek op een
unieke manier naar het Hooghuisgala in Villa Maasdonk te
Nuland.
Na een hele avond voorbereidingswerkzaamheden in Heesch,
werd op de opstelplaats van de
galastoet in Nuland de draagstoel
in elkaar gezet. Uiteraard, zoals
het scouting betaamd, werd de
hele constructie in elkaar gezet
met touw. Er is geen spijker aan
te pas gekomen!
Onder een rood fluwelen baldakijn en vergezeld door een

trommelaar, een trompettist, een
jonglerende nar, een heraut en
vuurspuwers, werd Joey in stijl
afgeleverd bij de lakeien van Villa Maasdonk om aan zijn gala te
beginnen.
Iedereen is het er over eens,
Scouting Heesch verzorgde een
prachtige show!

steeds vaker zittend en digitaal
spelen en leren.
Steeds meer kinderen ontwikkelen daardoor minder goed de
vaardigheden die zo van belang
zijn voor het schoolse leren.
Daarom is er op OBS De Bolderik
voor gekozen om het programma Beweeg Je Wijs in te zetten.
Dat is een programma waarin
plezier in spelen en bewust bewegen worden samengebracht.
Beweeg Je Wijs is een samenwerkingsverband tussen Jeanine
Maas van Klasse-RT en Esther
Mollema van RT-praktijk de
Schatkist. Iedere twee maanden

Margo van Uden (directeur OBS De Bolderik), Esther en Jeanine

verzorgen zij op OBS De Bolderik een beweegochtend voor
de groepen 1-2, 2-3 en 4-5. De
weken daarna gaan de kinderen
in hun groep aan de slag met de
uitdagende spelvormen die die
ochtend geïntroduceerd zijn.
Er wordt nu zo’n negen maanden gebruik gemaakt van Beweeg Je Wijs en er worden al
resultaten geboekt.
De allerjongsten hebben meer

kracht in hun nek, rug en benen.
Het evenwicht wordt versterkt.
Daardoor krijgen de kinderen
meer rust in hun lijf en zijn ze in
staat beter stil te zitten en kunnen ze zich beter concentreren.
De oudere kinderen hebben veel
tweehandig gewerkt en dat is
een voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen.
Bewegen en leren gaan op OBS
De Bolderik hand in hand!
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Prentenboekentip van de bibliotheek:

Handje? / Tjibbe Veldkamp & Wouter Tulp

koninklijke voorspeelochtend

‘Handje?’ is een hilarisch prentenboek van de bekende auteur Tjibbe Veldkamp.
Anna wil bij de apen gaan kijken, maar haar vader wil naar huis. Dan komt ze
een jongetje tegen met een vader die wel naar de dierentuin gaat en ze ruilen
van vader. Maar in de dierentuin gaat deze vader toch niet naar de apen, dus
wisselt Anna weer van vader. En Anna blijft ruilen: ze pakt de hand van steeds
een andere vader tot ze bij de apen is. En al die vaders? Die hebben niets door,
want zij worden volledig opgeslorpt door hun smartphone, muziek of andere
zaken, tot het moment komt dat Anna wel naar huis wil…!
Het prentenboek bevat weinig tekst, de humor zit hem vooral in de illustraties van Wouter Tulp. Er
zitten veel details en grapjes in en dat nodigt uit om het kind veel te laten zoeken en vertellen. Een zeer
geslaagd prentenboek voor een uurtje lees- en kijkplezier!

Theaterhuis Joris heet je welkom bij een bijzondere voorstelling:

een weg terug?

V.l.n.r.: Jari, Ciske, Sien, Bram en Daan

HEESWIJK-DINTHER - Een warme aula van cc bernrode, vol met
ouders, grootouders en kinderen, spitsten afgelopen zondag de
oren om te gaan genieten van 22 aanstormende muziektalentjes.
Beginnende leerlingen, volop
aan het studeren op een blaasinstrument of een slagwerkinstrument, lieten horen wat ze hebben geleerd. Sommigen stonden
voor het eerst op een verhoging
en negeerden de zenuwen om
trots te laten zien en horen wat
ze kunnen.
Met of zonder muzikale begeleiding van een CD speelden ze
zelfverzekerd het ingestudeerde
nummer. Bij de blazers kaapte Sien Verhallen de eerste prijs
weg en nam Jari Otjens vol trots
de aanmoedingsprijs in ontvangst.
Bij de slagwerkers was Ciske van

HEESCH - Negen jonge mensen
komen terecht in een vreemde,
witte ruimte.
Afgesloten van de buitenwereld
worden ze geconfronteerd met
elkaar. Waar zijn ze en wat staat
hen te wachten? Uiteenlopende
karakters zorgen voor de nodige
spanningen en botsingen. Daarnaast is er een stem die hen tel-

kens vragen stelt over hun manier van leven. Deze verzoekt ze
vriendelijk maar wel nadrukkelijk
antwoord te geven, hetgeen tot
nog meer irritatie en frustratie
leidt.
Je gaat kijken naar een bijzonder
spannend en ingrijpend verhaal.
‘Een weg terug?’ betekent voor
deze negen jonge mensen een

confrontatie met zichzelf, en het
maken van onvermijdelijke keuzes.
voorstellingen
8 juni om 19.30 uur.
9 juni om 13.00 -16.00 en 19.30
uur.
10 juni om 13.00 en 16.00 uur.
Meer informatie
www.theaterhuisjoris.nl

de Ven de winnaar van de eerste prijs en nam het duo Bram
van Kaathoven en Daan van
Helvoort de aanmoedigingsprijs
mee naar huis.
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl.

kids4fundag
HEESCH - jeugdgroep Heesch organiseert op 10 juni een kinderdag voor kinderen van zes tot twaalf jaar.
Er zijn drie workshops, sport, koken en knutselen, die je allemaal
kunt doen. Daarna wordt gezamenlijk gegeten wat gemaakt is tijdens de kookworkshop en wordt er een spel gedaan. Het duurt
van 10.30 tot 13.30 uur. Je bent van harte welkom. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Voor meer informatie en opgeven:
Geertjevdstappen@gmail.com of 06-44458161.

geslaagden bij Fanfare st. lambertus nistelrode
NISTELRODE - afgelopen zaterdag vonden bij Fanfare St. Lambertus in Nistelrode de muziekexamens plaats. Dit gebeurde onder toeziend oog van de examencommissie van de kNMO, de koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie. Er waren deze dag maar liefst
acht hoornexamens en één trompetexamen.
De dag begon met het A-examen en de B-examens op hoorn.
Daarna volgden de C-examens
op hoorn en het D-examen op
trompet. Een D-examen is het
hoogst haalbare in de amateurmuziek!
De C- en D-kandidaten sloten
hun examen af met een openbaar examenconcert samen met
de fanfare; bijzonder voor de
hele fanfare!
Een prachtige muzikale prestatie

van de kandidaten, maar zeker
ook van hun docenten Karen
van den Broek (hoorn) en Jos
de Kleijn (trompet), die er mede
voor zorgden dat ze zo ver zijn
gekomen.

Alle kandidaten zijn met mooie
cijfers geslaagd. Een resultaat
om trots op te zijn!
De geslaagden zijn
A-examen hoorn: Femke Pittens
B-examen hoorn: Fieke Dort-

mans, Laura van Breemaat en
Amy van den Berg.
C-examen hoorn: Elze van den
Heuvel, Caitlyn Jacobs, Eline van
der Leest en Nine Raijmakers.
D-examen trompet: Stijn van
Leuken.
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drÔMe FrankriJk
Wij, Hans en Marie- josé
Egelmeer zijn in 2000 begonnen
met la colline, een chambre
hotel in het Zuid-Franse Pont de
barret. in 2017 zijn zij gestart
met een nieuw gastenverblijf
ongeveer 15 kilometer verderop.

Francesco en Genevieve
Italianen. Ze kwamen van Sicilië. 31 jaar geleden pakten
ze de boot naar Genua en vandaaruit via Marseille met de
trein naar Montélimar. Streken neer in Dieulefit, 39 Rue
les Reymonds. Begonnen daar restaurant ‘La Baume’, wat
balsem betekent. Tegenover het park. Ze hadden de ambitie
om een net zo’n tongstrelend hapje op uw bord te toveren.
Balsem voor de ziel. Een stukje Sicilië in de Zuidelijke Drôme.
Afbeeldingen en schilderijen van Palermo en Catánia met
de Etna op de achtergrond aan de muur. Bergdorpjes
als Leonforte en Villarose in fresco naast de schouw.
Uitgestorven, verarmd, tegen een heuvel geplakt, maar hun
hart klopte sneller als ze er aan terugdachten. ‘La Baume’,
Italiaans familierestaurant. Open keuken, bar, kassa, en twee
eetvertrekken. Eenvoudige bistrotafels en stoelen. Kleedjes
en onderleggers in de kleuren groen, wit en rood. Formica
en staal in het kookgedeelte, een Amerikaanse vitrinekast
met frisdrank en desserts bij de trap, hoge ramen die
uitkijken op het park.
O, ze gingen beslist terug.
Dieulefit was prachtig
maar haalde het niet bij
Villarosa en Leonforte
waar ze opgroeiden.
“Hadden we de Giro
niet gezien hoe deze aan
Caltagirone en Rifugio
Sapienza voorbijtrok?
Nou dan.” We hadden
er eerder gegeten, goed belegde pizza’s voor weinig. Je
kon ook een halve pizza plus een halve salade, tiramisu of
kopje koffie na nemen. Leuke formule. Francesco schaatste
van keuken naar tafel en vice versa. Halve karaf wijn mee,
lege borden mee terug. Naar later bleek om zijn vrouw te
ondersteunen die een, naar eigen zeggen, ‘ingewikkelde
operatie’ had ondergaan, waar ze nog steeds ‘van moest
bijkomen’. Het verklaarde gelijk haar in dubbel opzicht wat
wankele optreden. Legde de met de haven van Catánia
bedrukte placemats op zijn kop, vergat de rekening en dekte
glazen en bestek maar half in. Niet getreurd, Francesco’s
pizza’s waren als vanouds. Romige carbonara’s helemaal
compleet met gepocheerd eitje, formidabele calzone’s en
visrijke marinara’s. ‘Delizioso’.
Hadden het adresje doorgegeven aan een stel dat bij ons
logeerde en later onze ervaringen deelde. Rommelig, veel
‘ciao a tutti’, uitvoerige omhelzingen met bekenden, waar
anderen nog wachtten op hun eerste gang. Een zoon die de
zaak nooit zal overnemen, een vrouw die het moeilijk heeft,
alleraardigst in hun onbeholpenheid. Alle mogelijke irritatie
weggemasseerd door Francesco’s risotto’s en charme.
Familie, deden alles samen. Als beloofd, balsem voor de
ziel. Onze gasten kwamen terug met het nieuwtje dat “ze
nu toch echt terug wilden naar Sicilië”. Retraite, Villarosa
lonkte. “Calmo i multo fiori”, aldus Genevieve.
De verkoop van ‘La Baume’ ging uiteindelijk om
‘verschillende redenen’ niet door. Meer wilden ze er niet
over kwijt. We begrepen nu ook de muzikaal omlijste
afscheidsavond van augustus vorig jaar. Met veel ‘Quando,
Quando’, ‘Marina’ en ‘Volare’. Italiaans topamusement,
waarbij een zweterige zanger in een veel te strak pak een
veel te jong zangeresje bepotelde.
De voortreffelijke keuken en de royaal geschonken wijn
hadden de stemming al aardig opgewreven, waardoor er
applaus, en het “bis, bis” niet al te onnatuurlijk opklonk. Wij
hadden destijds bij de ingang gestaan, het overvolle zaakje
liet geen verdere klandizie toe. Overigens schijnt multitalent
Francesco als gitaar spelende singer-songwriter eveneens
een verdienstelijke duit in het zakje te doen. Wij hebben dat
jammer genoeg (?) nog niet meegemaakt.
Uit het verhaal van Genevieve begrijpen we evenwel dat
een ‘retraite’ op Sicilië er voorlopig niet inzit, zodat we in
elk geval dit jaar nog verzekerd zijn van een seizoenlang ‘La
Baume’.
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lezing bij hkk nistelvorst
over watermolens
NISTELRODE - Piet-Hein van Halder uit ‘s-Hertogenbosch geeft een lezing over de bestaande en verdwenen watermolens in Noord-brabant. De organisatie is handen van Hkk Nistelvorst en deze lezing
vindt plaats op woensdag 13 juni.
Piet-Hein deed onderzoek naar
alle door water gedreven molens
die in Noord-Brabant stonden.
Via uitgebreid archiefonderzoek
heeft hij gegevens achterhaald
van 73 verdwenen, 10 bestaande en 38 mogelijk aanwezig geweest zijnde watermolens (zogenaamde spookmolens). Het
resultaat heeft hij in het boek
‘Watermolens in Noord-Brabant,
vroeger en nu’ beschreven. Helaas is het boek uitverkocht.
De lezing laat aanwezigen kennismaken met watermolens; wat
voor types zijn er, hoe worden ze
aangedreven en waarvoor worden ze gebruikt? Meestal waren
of zijn het graanmolens of olie-

Noord-Brabant diverse rivieren
stromen stonden de molens over
de hele provincie verspreid. De
nog bestaande watermolens zullen na de pauze behandeld worden. Wellicht dat er in deze buurt
buiten de Kilsdonkse Molen nog
andere watermolens hebben gestaan. Ook deze komen aan de
orde.
molens. Over de werking van
deze molens zal meer in detail
verteld worden.
Daarnaast komt ook de ontwikkeling, de opkomst, de bloei
en het verval van de watermolens ter sprake. Omdat er in

Al met al belooft het een boeiende en interessante avond te worden waarbij iedereen van harte
welkom is. Niet-leden betalen
€ 3,- voor deze lezing, inclusief
een kop koffie of thee. De lezing
vindt plaats in de heemkamer van
HKK De Nistelvorst, Maxend 3.
De aanvang is om 20.00 uur.

Cohda-krek op
brabants dialectenfestival

HEESWIJK-DINTHER/VORSTENBOSCH - De Dinthers-vorstenbossche dialectgroep cohda-kREk zal op
zondag 10 juni deelnemen aan het brabants Dialectenfestival in Lieshout. Daar staat het brabantse
dialect centraal in liedjes en verhalen van vele brabantse artiesten.
Cohda-KREK won in het verleden al de dialectpenning die aan
dit festival verbonden is voor het
mooiste lied en werd ook al eens
tweede. Dit jaar wordt die penning op feestelijke wijze uitgereikt op zaterdag 9 juni.
Zondag 10 juni is de kern van

het festival in het centrum van
Lieshout. En natuurlijk is Cohda-KREK daar ook om haar vrolijke, gezellige en mooie liedjes
in het Meierijs dialect te laten
horen.
Het festival wordt om 12.00 uur

geopend en duurt tot 17.00 uur.
Mocht het slecht weer zijn dan
worden alle podia naar binnen
verplaatst.
Voor alle informatie kijk op
www.brabantsdialectenfestival.nl
en www.cohda-krek.nl.

dubbelcabaret in natuurtheater de kersouwe
HEESWIJK-DINTHER
Het
is niet één keer lachen in de
kersouwe, maar een hele avond
lang op vrijdag 8 juni met de
aanstormende cabarettalenten
janneke de bijl en Martijn kardol.
Janneke de Bijl won vorig jaar
het gerenommerde Camaretten
Festival en is meerdere keren per
week te zien in Toomler in Amsterdam. Martijn Kardol won in
één seizoen het Leids Cabaret

Festival en het Groninger Studenten Cabaret Festival; dat is
nog geen enkele cabaretier gelukt!

Aanvang 21.00 uur, klein theater, entree € 16,50 (exclusief
servicekosten). Kaarten kun je
bestellen op www.kersouwe.nl.
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KIES & MIX BARBECUE
4 bakjes vlees, vis, vega of
groenten met de sticker
‘kies & mix 4 voor 10,00’

4 VOOR

10

00

Spaaractie geldig van wo 30 mei t/m di 28 augustus 2018
Kies & Mix barbecue geldig van wo 30 mei t/m di 2 oktober 2018

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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geMeenteberiChten

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

lintjesregen
2019
Draag kandidaten vóór
15 juni 2018 voor
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sjors sportief & sjors
Creatief in bernheze
Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders
om zich aan te melden
Sjors Sportief & Sjors creatief lieten vorig schooljaar maar liefst
1.500 basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en
culturele activiteiten in onze gemeente. Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd.
De gemeente wil dat succes
graag voortzetten. Door ‘Sjors’
krijgen de kinderen de kans op
laagdrempelige manier kennis te
maken met naschoolse activiteiten in de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om
hun activiteit te promoten in het
kleurrijke Sjorsboekje.
Meld uw activiteit ook aan
Wilt u een activiteit aanmelden
voor Sjors Sportief & Sjors Creatief? Meld deze dan aan op
www.sportstimulering.nl.
Bent u geen vereniging, maar
wilt u toch graag een activiteit
voor deze doelgroep aanbieden?
Dat kan natuurlijk. Neem dan
contact op via
info@sjorssportief.nl.
bewezen formule
Het programma is inmiddels in
ruim 90 gemeenten een bewezen formule en bestaat uit een

gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem voor kinderen en
verenigingen/aanbieders. Om
nog beter in te spelen op de
beleving van het kind, is er een
‘mascotte’ gekoppeld aan de
kennismakingsactiviteiten: Sjors!
Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin
van het nieuwe schooljaar het
Sjorsboekje en mogen één (of
meerdere) cursussen uitkiezen.

straat borstelen
“Wij komen morgen in uw straat onkruid weg borstelen”. Dit staat
met grote letters op de borden die we als proef in drie verschillende
wijken gaan plaatsen. Deze borden zetten we een dag voordat we
het onkruid weg komen borstelen langs de invalswegen van de wijk.
De wijken waar we deze proef gaan doen zijn: Het Rul in Heesch,
Weijen-West in Nistelrode en Heilaren in Heeswijk-Dinther.
Proef
De proef is geslaagd als we zoveel mogelijk onkruid kunnen
verwijderen en uw buurt er weer
netjes uitziet. Dat betekent dat
we er met de borstel- en veegwagens goed bij moeten kunnen. Geparkeerde auto’s maken
dat lastig.
Vandaar ons verzoek om uw
auto ergens anders te parkeren
op de dag dat we langskomen.
Om deze proef te laten slagen
hebben we de hulp van alle bewoners nodig. Misschien dat niet
iedereen de borden heeft gezien
of dit artikel heeft gelezen. Informeer dus ook uw buren over
deze proef en de komst van de
borstelwagen. U ziet op de borden staan welke kant van de
weg op welke dag aan de beurt
is. Bij een geslaagde proef, gaan
we het onkruid ook in andere
buurten op deze manier te lijf.
Onkruid op straat
Onkruid op straat is voor veel
mensen een steeds grotere ergernis. Onkruid bestrijden met
chemische bestrijdingsmiddelen
doen we niet meer. Daardoor

kunnen we het onkruid pas
weghalen als het al op de straat
of stoep staat. We kunnen er helaas niets aan doen dat het dus
een beetje groener op straat is.
Als er te veel onkruid staat, of
het onkruid wordt te lang, dan
halen we dat weg.
Onkruid dat op straat groeit
verwijderen we door twee keer
per jaar met borstel- en veegmachines over de wegen, parkeervakken en fietspaden te rijden.
Tussen april en september wordt
met branders op voetpaden en
moeilijk bereikbare plekken het
onkruid weggebrand.
Wat kunt u zelf doen?
Het zou natuurlijk fijn zijn als
iedereen het stoepje voor zijn
eigen huis vrij zou houden van
onkruid, maar we weten dat we
dat niet van iedereen kunnen
verwachten. Hebt u langs de
stoep een heg staan, dan is het
wel verstandig om het onkruid
dat tegen de heg staat zelf weg
te halen. Hiermee voorkomt u
dat de heg beschadigt als we dit
onkruid met een brander weg
proberen te halen.

oFFiCiËle bekendMakingen
De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt, dus ook weer in 2019.
kent u iemand die een koninklijke onderscheiding verdient?
iemand die zich op bijzondere
wijze inzet of heeft ingezet voor
de samenleving? Dan kunt u
hem of haar voor een koninklijke onderscheiding voordragen.
Onderscheiding aanvragen?
Neem eerst contact op met de
gemeente
Voordat u een aanvraag indient,
is het verstandig om contact op
te nemen met de medewerker
Kabinetszaken van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.
Zij kan u in grote lijnen vertellen
of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een
onderscheiding in aanmerking te
komen.
Zo voorkomt u teleurstellingen
en weet u zeker dat het verzoek
op de juiste manier in behandeling wordt genomen. U kunt ook
door de medewerker Kabinetszaken laten controleren of uw
aanvraag compleet is.

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.

jaarstukken 2017
Op 28 mei 2018 zijn de (voorlopige) jaarstukken over 2017 aan
de gemeenteraad aangeboden.
Deze jaarstukken bestaan uit het
jaarverslag en de jaarrekening
over 2017.
Deze stukken zijn voor iedereen
ter inzage vanaf 8 juni 2018 via
de gemeentewebsite (onder vergaderstukken). Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer M. van Erp, telefoon 14 0412.

voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschreven. Het onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen
resultaat op. Het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Bernheze is
van plan het bijhouden van hun
persoonsgegevens ambtshalve

geMeenteberiChten
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te beëindigen. Dit kan voor hen
grote persoonlijke en/of financiele gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt
gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant en op www.
officielebekendmakingen.nl.
- D.H.F. van Zandbeek,
geboren 21-03-1979
- R. Aparecida da Silva,
geboren 29-07-1981
informatie
Heeft u informatie over de feitelijke verblijfplaats van deze personen of heeft u vragen, neem
dan contact op met afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412, e-mail
gemeente@bernheze.org.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- BC Tenderfeet voor het organiseren van Tenderfeet Street
op 30 juni van 12.00 tot 17.00
uur op Plein 1969, 5473 CA
Heeswijk-Dinther. Plein 1969 is
afgesloten van 10.00 tot 18.00
uur. De beschikkingen zijn verzonden op 31 mei 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Parochie
Heilige
Augustinus-GG Dinther voor het organiseren van een tuinfeest op 8
juli 2018 van 13.30 tot 18.30
uur in de ontmoetingstuin achter Cultureel Centrum Servaes,
Raadhuisplein 24, 5473 GC
Heeswijk-Dinther. De toestemming is verzonden op 31 mei
2018.
- Stichting Kasteel Heeswijk
voor het organiseren van een
Open Monumentendag op 9
september 2018 van 11.00
tot 17.00 uur in Kasteel Heeswijk, Kasteel 4, 5473 VA Heeswijk-Dinther. De toestemming
is verzonden op 31 mei 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
L.J. de Werd, Beellandstraat 9,
5384 NH Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid
1 onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van
het verplaatsen van een uitweg
naar Deken van der Cammenweg 19 in Heesch. De melding
is op 28 mei 2018 geaccepteerd.
Verzenddatum: 28 mei 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het op 24 mei 2018
een overeenkomst heeft gesloten waarin een onderdeel over
grondexploitatie is opgenomen,
in het kader van de ontwikkeling
van bestemmingsplan ‘Zwarte
Molen fase II’. De overeenkomst
heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente
Nistelrode, sectie B, de nummers
2254 ged., 2287, 2413, 2484,
2485 ged., 2491 en sectie F, de
nummers 1905, 2009, 2010 en
sectie L, de nummers 1074 ged.,
1242, 1374, 1375, 1379, 1422
ged. en 1500 plaatselijk bekend
Zwarte Molen in Nistelrode.
inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende 6 weken,
vanaf donderdag na publicatie,
op afspraak, ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het op 30 mei 2018
een overeenkomst heeft gesloten
waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen, in het
kader van de ontwikkeling van
bestemmingsplan ‘RvR Wijststraat 12A’. De overeenkomst
heeft betrekking op het perceel
kadastraal bekend gemeente
Heesch, sectie G, nummer 781,
plaatselijk bekend Wijststraat
12A in Heesch.
inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende zes weken,
vanaf donderdag na publicatie,
op afspraak, ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
vastgesteld bestemmingsplan
brandsestraat 9 Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 24 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Brandsestraat 9 Nistelrode’ is vastgesteld. Het plan is
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder code NL.IMRO.1721.BPBrandsestr9-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het omzetten van de functieaanduiding ‘Wonen’ naar
‘specifieke vorm van Bedrijf-Hoveniersbedrijf’ op het perceel
Brandsestraat 9 in Nistelrode.
Daarnaast wordt een perceel van
bijna 1 ha omgevormd van ‘agra-

rische grond’ naar ‘natuur’ en zal
ook als zodanig worden bestemd.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
vastgesteld bestemmingsplan
Dorpsstraat 82 Loosbroek
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 24 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 82 Loosbroek’ is vastgesteld. Het plan is
te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl onder code NL.IMRO.1721.BPDorpsstraat82-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het legaliseren van de
bestaande boerderij middels
een ruimte-voor-ruimtetitel aan
Dorpsstraat 2 in Loosbroek.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
vastgesteld bestemmingsplan
kantje en klein kantje Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 24 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Kantje en Klein Kantje Nistelrode’ is vastgesteld. Het
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code
NL.IMRO.1721.BPKantjekleinkan-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het realiseren van twee
ruimte-voor-ruimtewoningen
aan Kantje en Klein Kantje in Nistelrode.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
vastgesteld bestemmingsplan
Maxend 48 Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering

van 24 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Maxend 48 Nistelrode’ is vastgesteld. Het plan is te
raadplegen op www.ruimteljikeplannen.nl onder code NL.IMRO.1721.BPMaxend48-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het realiseren van twee
ruimte-voor-ruimtewoningen
aan Maxend 48 in Nistelrode.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing
vastgesteld bestemmingsplan
Nieuwstraat ong. Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 24 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Nieuwstraat ong.
Heesch’ is vastgesteld. Het plan is
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder code NL.IMRO.1721.Nieuwstraat-vg01.
inhoud: Het bestemmingsplan
regelt het realiseren van een
ruimte-voor-ruimtewoning aan
de Nieuwstraat in Heesch.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing

Wet milieubeheer
algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
Rectificatie:
De volgende melding is ten onrechte gepubliceerd. De melding is niet
in behandeling genomen omdat er
geen melding noodzakelijk is.
- Varpo van Uden BV heeft een
melding ingediend voor het
oprichten van een groothandel in ijzerwaren op het adres
Retselseweg 6, 5473 HC Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
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- Venhofstraat 3
Verbouwen bijgebouw (realisatie bed & breakfast)
Verzenddatum: 29-05-2018
- Nieuwstraat ong.
Bouwen woonhuis en bijgebouw en handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening en
aanleggen in-/uitrit
Datum ontvangst: 29-05-2018
Heeswijk-Dinther
- Lariestraat 40
Bouwen vrijstaande woning en
bijgebouw
Datum ontvangst: 29-05-2018
- Retselseweg 6
Plaatsen entresol vloer
Datum ontvangst: 29-05-2018
- Hoofdstraat 33a
Oprichten aanbouw en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 01-06-2018
- Heilige Stokstraat 26
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 31-05-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 15
Plaatsen tijdelijke mast en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 31-05-2018
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
vorstenbosch
- Peelstraat 9
Oprichten woning met garage
Verzenddatum: 28-05-2018
- Derpt 7
Plaatsen kozijn in bijgebouw
Verzenddatum: 05-06-2018
- Rietbeemden 11
Oprichten woonhuis met bijgebouw
Verzenddatum: 31-05-2018
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 1
Realiseren buitenschoolse opvang
Plaatsen 20 zonnepanelen
Verzenddatum: 31-05-2018
- Vorstenbosseweg 10
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening
Huisvesten arbeidsmigranten
Verzenddatum: 30-05-2018
- Irenestraat 31
Plaatsen afdakje en aanbouwen garage
Verzenddatum: 28-05-2018
Nistelrode
- Loosbroekseweg 49
Oprichten loods
Verzenddatum: 29-05-2018
Heesch
- Rembrandtstraat 12
Bouwen bijgebouw (kinderopvang en opslag)
Verzenddatum: 29-05-2018
- De Ploeg 22
Bouw carport (handhaving)
Verzenddatum: 29-05-2018
- Grolderseweg 22
Besluit vormvrije m.e.r.
Verzenddatum: 31-05-2018
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- Beethovenstraat 4
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (schoonheidssalon)
Verzenddatum: 31-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunningen
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 6b
Tijdelijk plaatsen en bewonen

woonunit
Verzenddatum: 30-05-2018
vorstenbosch
- Peelstraat 9
Tijdelijk wonen garage
Verzenddatum: 31-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
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ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:

Heesch
- Grolderseweg 20
Veranderen milieu en handelen
met gevolgen beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 05-06-2018
Procedures 1a en 3b zijn van toepassing.
besluit
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voor-

bereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Jonkerstraat ong.
Beperkte milieutoets en handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 12-10-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector 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 besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

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.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

WWW.bernheze.org
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oogcontact

MooiBernhezertjes

wie

te koop

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Mark Langenhuizen
Jennifer Heerkens
kan de staatsloten
uit Loosbroek
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Puzzle #99084

Nieuwe DessotapijttegelS
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,-.
Pioenrozen
in verschillende
kleuren
€ 3,- per bos.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1
Heeswijk-Dinther.
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.
Historicus Lambert van
den Heuvel schreef voor u
onlangs: De betekenis
van de Oostenrijkse
Successieoorlog
voor oostelijk Staats Brabant
(1747-1748) en Het hoofdkwartier van de Hertog van
Cumberland te Nistelrode. Het
boek (84 blz.) dat bij u niet
mag ontbreken bespreekt op
basis van historische bronnen
vele interessante en boeiende
gebeurtenissen, die tijdens deze
oorlog in steden en dorpen in
het noordoosten van Brabant

More Puzzles:

Alwww.sudoku-puzzles.net
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

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

Uniek vaderdag
cadeau van hisse bodem.
www.obunto.nl

aangeboden

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

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, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.

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

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.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

plaatsvonden. Verder maken
bijpassende afbeeldingen (veelal
in kleur) het geheel tot een zeer
aantrekkelijk werk. Het boek
is voor € 14,50 verkrijgbaar bij
boekhandel Derijks te Oss en
boekhandel Ceelen te Heesch.

18-06: wereldoceanendag
Tekst?

Zie oplossing pagina 32
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D66: Waar

zouden we zijn
zonder vrijwilligers?

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.

MOLen winDLust nisteLrODe

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze.
in Nederland in het algemeen en in bernheze in het bijzonder zetten heel
veel mensen zich onbetaald in ten behoeve van hun medemens. vaak is dat
gewoon leuk om te doen, maar het heeft zeker ook te maken met het besef
dat het gewoon nodig is.
Niks mis mee, maar wel onmisbaar. Het gaat om allerlei
verschillende dingen. Van het
helpen met het doen van de
boodschappen tot het leren omgaan met een computer en van
het fungeren als taxichauffeur tot
een bezoekje brengen aan een
gezellige middag in een gemeenschapshuis. En natuurlijk ook van
het helpen met het oplossen van
schulden tot koffie schenken of

maaltijden rondbrengen.
Er wordt in Bernheze veel georganiseerd. Denk aan de WMOkoffiemiddagen in CC De Pas
over allerlei interessante onderwerpen, jeugdtheaterclubs of het
geven van sporttrainingen. Veel
gaat vanzelf, bij lang niet alles
zie je jezelf als vrijwilliger, maar je
bent het wel.
Ook op het gebied van kunst en

cultuur gebeurt hier van alles. De
Pinksterfeesten zijn net geweest,
de Kersouwe draait weer op volle
toeren met een fantastisch programma en binnenkort zal de
Misse in Heesch weer vol zand
liggen voor het handbaltoernooi.
Laten we trots zijn op al die mensen die Bernheze zoveel aangenamer en zeker ook gezelliger
maken! Ze blijven hard nodig!

zorgen en zorgkosten
Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken.

Dit jaar heeft Unesco het vak
van molenaar op de lijst van
Immaterieel Erfgoed geplaatst!
De molenaars van Molen Windlust
sluiten hier natuurlijk bij aan.
Tijdens Open Monumentendag,
op zondag 9 september, wordt er
speciaal aandacht geschonken aan
‘Brood, Een Goed Verhaal’. Niet
alleen de kringloop van het graan
wordt in beeld gebracht; men kan
er onder andere ook kennismaken
met diverse soorten granen en
broden uit Europa, zelf graan malen, het verschil ervaren tussen
volkorenmeel en bloem door zelf te ‘builen’. Verder kun je
proeven van een Europese pannenkoek en kunnen kinderen zelf
een kaiserbrötchen bakken!
Onnodig te zeggen dat natuurlijk ook de molen zelf te
bezichtigen is én dat er, naast meelzakwerpen, ook nog andere
kinderspelen zijn. We verwelkomen je graag op zondag 9
september. Koffie/thee en ranja staan klaar. Kun je die dag niet?
Dan kom je toch gewoon op een andere zondagochtend! We
zijn er immers bijna elke zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

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

www.rhadvocaat.nl

De eigen bijdrage vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) bedraagt vanaf 2019 € 17,50 per vier weken. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar
4%. Deze en meer maatregelen houden de zorg en ondersteuning betaalbaar.
Zeker voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen
bijdragen in de zorgwetten.
Stapeling zorgkosten voorkomen
De SP heeft zich jarenlang verzet
tegen stapeling van zorgkosten.
Vooral voor inwoners die veel
zorg nodig hebben. Deze stapeling van zorgkosten kan oplopen
tot honderden euro’s per maand.
Maar er is goed nieuws. Ook
voor de inwoners van Bernheze!
Per 1 januari 2019 komt er een
reeks van gerichte maatregelen.
Dit om voor iedereen de zorg en
ondersteuning die nodig is be-

schikbaar te houden. Maar vooral betaalbaar. Een en ander geldt
voor het abonnementstarief in
de Wmo. Mensen betalen straks
maximaal € 17,50 per maand aan
eigen bijdragen binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
Een verbetering waar de SP jaren
voor gewerkt heeft. Eindelijk is
het resultaat er. Als tweede, een
verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet

Langdurige Zorg. Vooral goed
voor ouderen die het vermogen
in stenen (hun huis) hebben zitten. Het is de bedoeling dat beide maatregelen met ingang van
2019 van kracht worden. Op die
manier wordt zorg toegankelijker.
Mensen hoeven de zorg niet te
mijden vanwege de kosten. Iedereen die zorg nodig heeft moet
die zorg ook krijgen. Geld mag
nooit een drempel zijn.

Prettig wonen in bernheze
Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze.
Goede zorg, voldoende winkels, goed onderwijs maar ook een levendig verenigingsleven zijn belangrijk om de leefbaarheid in onze
kernen te behouden en te vergroten. Want in levendige dorpen met
voldoende voorzieningen is het voor alle generaties prettig wonen,
voor nu maar ook in de toekomst.
Toch hoor je steeds vaker verenigingen die te kampen hebben
met achteruitlopende ledenaantallen of basisscholen die overgaan tot gecombineerde klassen omdat het aantal leerlingen
terugloopt. Het is daarom belangrijk dat onze dorpen in ontwikkeling blijven zodat er ruimte
blijft voor vernieuwing en jongeren en ouderen kunnen blijven
wonen in Bernheze. We moeten
blijven bouwen.
CDA Bernheze wil gericht bou-

wen; dat wat mensen willen,
omdat als je wat ouder bent
je een heel ander huis wilt dan
wanneer je net met je gezin start.
De gemeente is de komende jaren van plan om 1.150 duurzame en betaalbare woningen te
bouwen, een ontwikkeling die
de laatste jaren al is ingezet. Ook
in Vorstenbosch wordt er volop
gebouwd en verkocht. De laatste huizen op plan Rietdijk-Rietbeemden zijn bijna allemaal verkocht en daarom is het belangrijk

om door te pakken. Doorpakken
richting Bergakkers 3 en daarbij
natuurlijk meteen luisteren naar
de wensen van onze inwoners.
cda.nl/bernheze
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De AVG komt eraan!
Wat is de AVG? De AVG is de algemene verordening gegevensbescherming.
Deze wet is op 25 mei in werking getreden.
Inrichten van systemen
Maak uw organisatie vertrouwd met de onder de AVG verplichte uitgangspunten
van privacy by design en privacy by default.
Privacy by design houdt in:
• dat u al bij het ontwerpen van producten en diensten ervoor zorgt dat persoonsAnita Fransen
		 gegevens goed worden beschermd;
• dat u niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk voor het doel van de
		verwerking;
• dat u de gegevens niet langer bewaart dan nodig.
Privacy by default houdt in dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te
zorgen dat u alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt
bereiken.
Bijvoorbeeld door:
• een app die u aanbiedt niet de locatie van gebruikers te laten registeren als dat niet nodig is;
ACCOUNTANCY
• op uw website het vakje ‘Ja, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet
& ADVI E S
vooraf aan te vinken;
• als iemand zich op uw nieuwsbrief wil abonneren niet meer gegevens te vragen dan nodig is.
Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015
Voor meer informatie: www.faara.nl
info@faara.nl - www.faara.nl

Fransen

Samen door?
Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze.
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Dit is het motto van het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022, door
CDA, Lokaal en SP gepresenteerd tijdens de raadsvergadering van 24 mei.

In de inleiding van het akkoord
wordt duidelijk dat de coalitie
mag voortborduren op de basis
die in de afgelopen bestuursperiode is gelegd. Zij gaan ‘Samen
door’ om met de inbreng van
eenieder nog meer een eigentijdse, sociale en duurzame gemeente te worden met oog voor
iedereen.
Samen door betekent voor de
‘nieuwe’ coalitie dat zij samen
met de gemeenteraad, burgers,
ondernemers en maatschappelijke partners dit doel willen bereiken. Tsja...
Samen door betekent ook dat de
coalitie mogelijkheden en initia-

tieven in de Bernhezer samenleving wil stimuleren. Dit doet de
coalitie door organisaties met elkaar in contact te brengen, maar
ook door zelf actief de samenwerking te zoeken.
Tijdens de onlangs gehouden
bijeenkomst voor de nieuwe
gemeenteraad werd uitleg gevraagd aan ieder raadslid over
dit motto. Het bleek dat iedereen
hier anders over dacht; iedereen
had een eigen interpretatie.
De fractie van de VVD-Bernheze
is zeer sceptisch over het begrip
‘samen’. Wij hebben een andere
beleving, gezien de ervaringen
tijdens de afgelopen bestuurspe-

riode. Burgers en ondernemers
werden niet geraadpleegd, maar
kregen slechts een mededeling!
Tijdens de recente raadsvergadering werden een motie over
subsidiebeleid en een amendement over decentralisatie van
de Jeugdwet en de WMO, ingediend door de gezamenlijke oppositiepartijen, door de coalitie
botweg getorpedeerd.
Hoezo ‘samen’?
De VVD-Bernheze blijft samenwerken met burgers en ondernemers, zoals in de afgelopen bestuursperiode.
Reageren via info@vvdbernheze.nl.

Blijven staan of gaan zitten?
In mijn eerste column na de gemeenteraadsverkiezingen pak ik eens geen
politiek item bij de kop, maar kies ik een onderwerp ‘uit het leven gegrepen’,
zoals ze dat zo mooi zeggen. Ik rijd regelmatig met het openbaar vervoer.
Vooral het reizen met de trein vind ik heel ontspannend. Maar voordat ik in
de trein kan stappen, gaat er een busreis aan vooraf.
Het zal ongeveer een jaar geleden zijn dat ik in Heeswijk-Dinther op de bus
stapte, maar moest staan. Al vrij snel hoor ik een jongeman zeggen: wilt u
zitten? Ik was een beetje verbouwereerd: Had hij het nu tegen mij of tegen
een van de anderen die stonden? Ik keek snel rond, maar de omstanders
waren wel jonger dan ik. Stoer zei ik dan ook: “Dank je voor het aanbod,
maar blijf maar fijn zitten.”
En warempel, een paar weken later overkomt me hetzelfde. ‘Gewend’ aan
de vraag, hapte ik nu wel snel toe. Eerlijk gezegd, daarna is me die vraag noch in bus of trein meer gesteld. En
dat doet me toch deugd.
Zelfs (jonge) vrouwen zagen gelukkig in mijn ‘jeugdige
uiterlijk en elan’ geen enkele aanleiding voor mij plaats
te maken. Toch maak ik u nu deelgenoot van deze op
zich alledaagse gebeurtenis. Zou ik het nog niet verwerkt hebben?
Jan Bouman

Alcohol en
dilemma’s
Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief
Bernheze.
Afgelopen zaterdag was er een bijeenkomst
met de Koninklijke Horeca Nederland-afdeling van Bernheze. Zeer leerzaam voor
mij. Er spelen daar veel meer zaken dan ik
had kunnen denken. Het gaat dan onder
andere over het rookverbod, geluidhinder,
alcoholbeleid en paracommercie. Het was
een leuke, interactieve bijeenkomst waarbij
we een kwis hebben gespeeld én waarbij ik
weer veel nieuwe mensen heb ontmoet.
Tijdens deze bijeenkomst zat ik
aan een tafeltje met leeftijdgenoten. Allemaal gezinnen met
opgroeiende kinderen. En naar
aanleiding van de vragen in de
kwis over alcohol ontstond er
een goed gesprek. Wij zijn allemaal vroeger veel uit geweest en
we dronken alcohol. Ik ging ik
toen naar soos Oltwello (Heesch)
en de bezoekers van jongerensociëteiten uit die tijd, weten wat
ik bedoel. Er werd daar echt wel
een biertje gedronken. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik het lastig
vind om mijn kinderen iets te
verbieden wat ik vroeger zelf wel
gedaan heb. Toch is het duidelijk;
het is absoluut niet goed om op
jonge leeftijd alcohol te drinken.

En afgelopen zaterdag heb ik
geleerd dat de ondernemers van
horeca instellingen een flinke
boete kunnen krijgen als ze jongeren onder de achttien jaar een
drankje met alcohol schenken,
óók als hun ouders dit drankje bestellen. Dat zorgt voor een
flink dilemma: weiger je om een
drankje te schenken of beweeg
je mee met je klant?
Gelukkig wil de horeca-afdeling met ons samen dit dilemma
aanpakken. We moeten allemaal
onze verantwoordelijkheid nemen: gemeente, horeca-ondernemers en ook ouders.
reactie@progressiefbernheze.nl.

U komt toch ook een
ontbijtje doen?

BERNHEZE - Dit was de titel van de uitnodiging van zaterdag 2 juni
aan de gezamenlijke horecacollega’s en gemeentebestuurders Bernheze. En zo trokken genodigden de agenda om in alle vroegte aan te
schuiven voor een ontbijtsessie.
Meebewegen en voorop lopen,
korte lijntjes houden met elkaar
en kijken naar kansen; zo heeft
horeca Bernheze het afgelopen
jaar betrokkenheid gezocht bij
de lokale politiek op weg naar
de gemeenteraadsverkiezingen
2018.
Tijdens de raadsvergadering
van 24 mei is er een nieuwe gemeenteraad met deels nieuwe
raadsleden beëdigd en ook zijn
er actief betrokken burgerleden benoemd voor een raadscommissie. Hèt moment en een
mooie kans om tijdens deze ochtend onder het genot van een
heerlijk ontbijt nader kennis te
maken met elkaar.
Horeca moet bruisend blijven
Afdelingsvoorzitter Jeroen Verhoeven heette eenieder welkom
bij Fred en Bianca Schel van
het Oude Raadhuis in Heesch
en verwoordde dat Bernheze zowel in de dorpskernen als
daarbuiten veel mooie horeca
heeft. Dit moet bruisend blijven
en hiervoor is betrokkenheid en

samenwerking met instanties als
de gemeente, de recreatieve- en
toeristische sector en zo ook regionale betrokkenheid van groot
belang voor de sector en de
mooie gastvrije gemeente Bernheze.
Naast een leuke quiz stond ook
een aantal vanuit het visiedocument gepresenteerde speerpunten centraal, meer aandacht
voor een integraal alcoholbeleid,
een eerlijk speelveld en samen
kijken naar kansen.
Samenwerking maakt sterker
Door horecaondernemers, burgemeester Moorman, wethouder Van Boekel, raadsleden en
commissieleden zijn leuke en interessante gesprekken gevoerd.
Het is fijn te zien dat horeca in
samenwerking met de gemeente
een positieve weg bewandelt die
beide organisaties sterker maakt.
Samenwerking is de sleutel naar
een gastvrij Bernheze!
Nu verder ontwikkelen.
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wonen bouwen KLUSSEN

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

oplevering eerste patiowoning de beekgraaf
NISTELRODE - De eerste patiowoning voor de doelgroep
50plus aan De beekgraaf werd
dinsdag 29 mei door bouwbedrijf verhoeven uit Uden opgeleverd.
Dit nadat door een bouwkundige van de Vereniging Eigen Huis
de opleveringskeuring was gedaan.
Gedurende twee uur werd de
nieuwbouwwoning door hem
aan de hand van een checklist
grondig geïnspecteerd; dit samen met de aannemer Dennis
Verhoeven en de toekomstige

www.humstijl.nl

bewoner Cor van Dijk. Over
het resultaat was de bouwkundige tevreden en hij gaf aan de

nieuWbouWWoning krijgt
een ruime
voldoende
nieuwbouwwoning een ruime
voldoende.
Ter afsluiting van de opleveringskeuring werden de huissleutels
door de aannemer aan Cor van
Dijk overhandigd.

Sleutel wordt aan Cor overhandigd

Werkzaamheden centrum
heesch op schema?
HEESCH - De werkzaamheden van de herinrichting op ‘t Dorp in het centrumgebied van Heesch zijn al
twee maanden in volle gang. Omleidingsborden, opengebroken wegen, heftrucks, grondverzetmachines, gele hesjes en veel overlast tekenen het beeld op ‘t Dorp.

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

We komen daar ook Peter van
Vernooij tegen die namens zijn
bedrijf even van zijn heftruck
stapt. “We zitten op schema,
zelfs een klein weekje voor op
de planning, dus het gaat naar
wens. Het plan is om in de week
van 14 september de werkzaamheden op te leveren.
Momenteel is de eerste fase afgerond en kunnen bezoekers al
parkeren op de nieuwe, makkelijk in te steken, parkeerplaatsen.
Eind van het jaar worden er ook
weer bomen geplant en dan gaat
het er weer wat groener uitzien
op ‘t Dorp. Naast de bezoekers
snakken ook de ondernemers
aan ’t Dorp naar het einde van
de werkzaamheden.

De aanrijroute vanuit Oss is weliswaar goed aangegeven maar
het is toch lastig voor de vele
klanten om hun favoriete winkel,
horeca-ondernemer of dienstverlener te bereiken.

‘eind van het
jaar Worden er
ook Weer bomen
geplant’
Uiteraard klagen de ondernemers over hun tijdelijk verminderde omzet, maar ze kennen
’t motto aan ‘t Dorp: ‘Nog even
doorzetten, maar dan hebben
we ook wat’.

Aannemer Peter van Vernooij op
zijn heftruck
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lunaPark • Chris reeMer
Wij zijn er weer!
tegen inlevering van deze bon:

6 ritten voor € 7,-

botsWagens • Van tuYl-VerstaPPen
bij inlevering van deze bon
15 penningen voor € 10,of 35 penningen voor € 20,-

draaiMolen •
a.J.M. hoeFnagels
tegen inlevering van
deze bon:
7 ritten voor € 5, -

Peter en belia Verbruggen-de raden & zn

skeeball • h.M. sPelbrink
tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van een € 5,- speelmunt
10 punten extra (een bon per persoon)

Bij inlevering van deze bon bij suikersPin • strouCken

een supersuikerspin voor de prijs
van ‘n grote suikerspin

tegen inlevering van deze bon:

15 oliebollen voor € 10,-.
Bij inlevering van deze bon bij
Pusher • W.a. Van der Vorst Jr.

20% eXtra sPeelPenningen
bij aankoop van minimaal € 5,-

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Bij inlevering van deze bon bij PolYP • Van der Veen

bij inlevering van deze bon

5 haringen
4 betalen
8 kaartjes voor € 10,-
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9 t/m
12 Ju
ni
Bij inlevering van deze bon bij
Paradise eXPress • VerstaPPen

kerMis oPen
Zaterdag vanaf 15.00 uur
Zondag vanaf 11.00 uur
Maandag vanaf 15.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

bij besteding van € 5,- 1 rit extra
bij besteding van € 10,- 3 ritten extra

Bij inlevering van deze bon bij
traMPoline • hinzen-hoeFnagels

bij aankoop van vier minuten springen
een minuut extra

luCkY Cranes • VoF C. oVerkaMP en zoon
14 sPeelMuntJes t.w.v. € 0,50 voor € 5,30 voor € 10,Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

sChietsalon • VerstaPPen
tegen inlevering van deze bon
bij 12 schoten 3 extra schoten of 24 schoten voor € 10,-.

Bij inlevering van deze bon bij
liJntJe trek en luCkY duCk • VerstaPPen

6 lijntjes voor € 5,-

7 eendjes voor € 5,-
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auto & motor
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

nieuws

Auto onderhoud door de garage

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Ambiance
2005 auto’s
€ 2999,- en Opel
Corsa 1.2
new model
2007
•Citroën
In- C1
en1.0Verkoop
van
lichte
bedrijfsauto’s
Citroen C3 1.4 exclusief
2003 € 2250,Opel Corsa 1.3 CDTi
2010
• Wielen en banden
Citroën C3 1.4 Exclusive

2005

€ 2750,-

Opel Meriva 1.6-16V automaat

Citroën C3greep
1.4 prestige
€ 3250,Peugeot 107 38.000 km
Een
uit2005voorraad
Citroën
124 Dkm
Alfa
156 C3
jtd 1.6
1.6eHDI
impression,
zwart 2013
2003
Audi
A4 blauw
Metalic1.6
div.Panorama
opties
2001
Citroen
C4 Picasso
2009
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004
CitroënXsara
Xantiapicasso
1.8-16V blauw met. 1998
Citroen
2003
2 Citroen
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971
Xsara
Picasso 1.8-16V
2003
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004
Ford Ka 1.3i new model
2009
Citroen Xara Coupé
1999
Fiat Panda
aircoyrv zwart
2004
Daihatsu
Yong
2002
Dodge
Ram van
2.581DKm
td, blauw met. 2006
2001
Kia Picanto
1.0 lx
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Kia Focus
Picantostationcar,
1.0 LXE 16 16v
2007
Ford
2002
Ford
Focus C200
stationcar,
zwart
2002
Mercedes
cdi combi
2004
Ford Ka
meeneemprijs
1998
Mercedes C180 Station 1.8i
2006
Ford Transit connect, ex btw
2004
Opel Corsa
1.2 2.0 bull en side bars 2004
2005
Hyundai
Tucson

7450,€€4.950,€€4.750,9250,€ 3.950,€
1600,€ 3.900,€€4.950,1500,€ 4.950,€ 4900,€ 1.500,2999,€€2.750,€€1.999,2999,€ 1.999,€
2999,€ 3.499,€€2.750,3650,€ 650,€ 6999,€ 3.250,2999,€€7.750,-

Jaguar Twingo
XJ 6 lwb1.2i
4.2Airco
plaatje
Renault

€ 3750,€ 4500,-

2005

€ 4499,-

2012

€ 5400,-

1987 €€4499,8.250,2008

Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Cabriolet:
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Mercedes
autom.youngtimer
1996 €€ 6450,5.950,BMW
Z3 2.0250
6 cil.TD
widebody
1999
Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Ford
Street
Ka
2004
€
3499,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Peugeot
Renault 206
ClioCC
1.4 bebop nieuwe apk2005
1994 €€5950,750,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Bedrijfswagens:
Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Rover
25 5-drs
bl.,EXmetalic
2002 €€2500,2.999,VW
Caddy
2.0 SDi
btw
2005
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Opel combo zijschuifdeur
2006 € 2500,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1
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Wanneer kun je nou het beste
naar de merkspecialist, de universele garage of de dealer? En
wat is een BOVAG-garage eigenlijk?
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
Ford
C-max
Ecoboost
Titanium
airco
OpelCorsa
Zafira 1.4
2.0 Cosmo
DTH .................................
2003
Fiat 500 zeer 1.0
apart
40.00 km
airco .......... 2007 Opel
92.000
km 2.2i Elegance 80.000 km. ......
2007
80.000
Zafira
2002
Fiat
Pandakm
4200 km. ................................2014
2009 Opel
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
FordFocus
FocusC-Max
1.6 airco
Ford
1.8i 2003
16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Ford Transit 2.2 TDCi dubbel cabine 2008
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda
Civic
Hyundai
i10sportwielen
1.2 99.000 dikke
km uitlaat ....... 2001
Mazda
1.8 Clima 77.000 km. ................2012
2003
eerste6 eigenaar
Mini Cooper ............................................. 2007
Mini
Cooper
.................................
2008
Mazda
CX-31.6
2.016V
sky-activ
automaat
Opel
Agilakm
1.0 10.000 km ........................2017
2005
27.000
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
OpelCorsa
AdamEasytronic
1.4 23.000
km 12V 3-drs... 2002
Opel
Z1.OXV
Opel
Corsa 1.2uitvoering
5-drs 20.000 km. airco ....2016
2010
exclusieve
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
OpelVectra
Astra 1.4
station
Opel
1.6 turbo
16V .................................
1998
innovation
10.000
km
2016
Opel
Zafira 1.9D
......................................
2006

Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005

Opel
Insignia
2.016V
CDTi
tourer 2015
Peugeot
206 2.0
GTIsports
.........................
2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006

Renault
0.916V
Tcequiksilver
Xmod 55.000km ..2004
Peugeot Captur
206 cc 1.6
24.000 206
km rally car 20i 16v heel apart en snel
2016
Peugeot
..2004
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999

Renault
68.000km.
km.....
2010
RenaultClio
Clio 1.2
1.2 Tce
16V station
airco 64.000
2006
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
2015
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
SuzukiSwift
Jimny1.2
4+4
...................................
2000
Suzuki
airco
79.000 km
2011
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Toyota Aygo New
airco 20.000
km. ..................
2008
Volkswagen
Beetle cabriolet
2003
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo
150 pk
2013
Volvo V40
XC70momentum
d5 automaatT3..........................
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

Seat Mii 33.000 km

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

Het is verstandig om in elk geval
één keer per jaar je auto naar de
garage te brengen voor onderhoud. Zo kun je een hoop narigheid voorkomen. Tijdens een
onderhoudsbeurt kan een (goede) garagist ook signaleren ‘wat
eraan zit te komen’. Zo houd je
grip op de kosten en wordt de
kans aanzienlijk kleiner dat je
plotseling stil komt te staan.
Kies een goede garage uit of
breng je auto naar de dealer.
Wees vervolgens altijd duidelijk over het onderhoud of de
reparaties die je uitgevoerd wilt
hebben. Het is heel normaal om
de garagist te vragen je eerst te
bellen als het onderhoud boven
een bepaald van tevoren afge-

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

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

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

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

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

* Ruime openingstijden

• Ford Transit 2.0 TDCI 260S, airco,
zilvergrijs, 2005

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

• Mini Cabrio, Sidewalk uitvoering, leder, airco,
17 Inch wielen 99.500 km 2007

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

* Ruime keus en
onafhankelijk advies

• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
t binnen • VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
pano, leder, 360 camera, aut. 2015 kom
spiegels, 239.000 km, 2006
• 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 Tiguan 2.0 TDI Aut. 4-Motion navi, camera
PDC v+a, panoramadak Bixenon Adaptief
80.000 km 2014

• Seat Ibiza 1.4 SC copa plus, clima, nieuw model • VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011
73.000 km, 2012

www.autobedrijflangens.nl

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

sproken bedrag uit gaat komen.
Je kunt een auto onderhouden
bij onderstaande garages:
• De dealer
Zit je auto nog in de garantieperiode dan is het sterk aan te raden naar de dealer te gaan. Doe
je dat niet, dan kan een dealer
dat tegen je gebruiken op het
moment dat je van de garantie
gebruik wilt maken. De auto is
immers ergens anders in onderhoud geweest, dus de dealer kan
in twijfel trekken of dat onderhoud wel juist is uitgevoerd.
• Een BOVAG-garage
Garages die bij de brancheorganisatie BOVAG zijn aangesloten
werken volgens een bepaalde
formule. Daarin is onder meer
bepaald dat op onderhoud en
reparatiewerk drie maanden
garantie zit. De zogeheten Vakgarages zijn aangesloten bij de
BOVAG.

• Een universele garage
Universele garages werken geheel zelfstandig. Voordeel van
deze garages is dat zij vaak een
wat lager uurtarief hebben.
Door de kleinschaligheid van het
bedrijf kent het personeel vaak
de klanten en de geschiedenis
van diens auto’s goed.
• Een merkspecialist
Een merkspecialist is een onafhankelijk garagebedrijf dat is gespecialiseerd in één merk. Vaak
zijn dat de duurdere, populaire
merken (BMW, Volvo, Mercedes, Land Rover et cetera).
Een specialist heeft erg veel specifieke kennis in huis en toegang
tot een netwerk van goede gebruikte en gereviseerde onderdelen. Dat kan veel geld schelen.
Bron: www.anwb.nl.
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Biljartdemonstratie driebanden en
demonstratie biljart artistiek
HEESWIJK-DINTHER - Schoonmaak- en herstelbedrijf S.I.S. wil vrijdag 15 juni het team driebanden dat
zij sponsort gratis enkele partijen driebanden laten spelen als demonstratie. Dit alles zal plaatsvinden
in CC Servaes, Raadhuisplein 24. Aanvang is om uiterlijk 19.00 uur.

Citroen Berlingo 1.6 mpv airco trekhaak

211.000 km 2009

Ford B max 1.6 titanium automaat

16.000 km 2015

Ford Focus 16 TI-VCT station titanium

146.000 km 2012

Het is al zeker dat Jean van Erp
uit Heeswijk hieraan zal deelnemen. Verder zal Raimond Burgman van de partij zijn; beiden
geen onbekenden in deze tak
van sport. Waarschijnlijk zullen
nog enkele teamgenoten van
deze twee op deze avond hun
opwachting maken, maar dit
was bij het ter perse gaan van dit
bericht nog een beetje onzeker.

Opel Agila 1.2 trekhaak

189.000 km 2003

Wel zeker is dat Sander Jonen

Peugeot 206 5 drs airco trekhaak

78.000 km 2007

Renault Twingo 1.2 16v collection

59.000 km 2011

Volkswagen golf 1.6 tsi 5drs airco

209.000 km 2005

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

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

ONDERHOUD,
T +31(0)412
- 475258
REPARATIE EN
W www.smitstc.nl
APK VOOR ALLE
E info@smitstc.nl

MERKEN TRUCKS
GETROKKEN
MATERIEEL
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN
PERSONENWAGENS.
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!
Ook
s te
oldtimer
r
huur voo
decoratie

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

aanwezig zal zijn om zijn kunsten op het groene laten te vertonen. Hij speelt biljart artistiek
en dat wil zeggen dat de ballen
soms figuurlijk rond je oren gaan
vliegen. Dit moet je gezien hebben! D.I.O. is dan ook erg blij
dat zij deze demonstraties van
schoonmaakbedrijf S.I.S. mag
organiseren.
Naar alle verwachting zullen vele
liefhebbers van deze mooie sport
op deze avond aanwezig zijn om

de kunsten van deze spelers te
bewonderen.
Tot ziens op vrijdag 15 juni; de
toegang is geheel gratis!

biljarten

Piet van Hinthum uit Heesch wint
regiokampioenschap biljarten
BERNHEZE - In CC De Pas werd onlangs het regiokampioenschap biljarten libre van de Biljartfederatie
Kring Nistelrode gehouden. Deze wedstrijden werden gespeeld op 29 en 31 mei. Als winnaar kwam Piet
van Hinthum uit de strijd.
Op 29 mei gingen de zes deelnemers vol goede moed van
start om de felbegeerde prijs in
ontvangst te nemen. Na drie
wedstrijden te hebben gespeeld
ging Piet van Hinthum al aan
kop met drie gewonnen partijen.
Maar ook Albert Nooijen liet zich
niet onbetuigd en scoorde na de
eerste dag 27.7 punten, dus er
was nog van alles mogelijk. Op
dag twee won Piet ook zijn vierde partij, maar ook Albert ging
met de volle winst lopen. De
laatste partij werd dus bijzonder
spannend. Albert won ook partij vijf en daardoor moest Piet
nog vol aan de bak. Piet verloor
weliswaar zijn vijfde partij maar
behaalde in die partij nog 9.1
punten en werd dus de terechte
kampioen van de regio. Proficiat!
De eindstand is als volgt:
Eerste plaats en kampioen: Piet
van Hinthum uit Heesch met
49.1 punten, gemiddeld 3.39.

Tweede plaats: Albert Nooijen
uit Vorstenbosch met 47.7 punten, gemiddeld 3.653.
Derde plaats: Toon van Werde
uit Uden met 43.2 punten, gemiddeld 1.108.
Vierde plaats: Toon Kling uit Nistelrode met 40.8 punten, gemiddeld 4.405.
Vijfde plaats: Harrie Wijgergangs
uit Dinther met 34.6 punten, gemiddeld 1.793.
Zesde plaats: Tonnie van der
Heijden uit Geffen met 33.6
punten, gemiddeld 1.353.
Competitieleider Gerard Eickmans reikte de prijzen uit en feliciteerde de terechte kampioen.
Hierna was nog de uitslag en
prijsuitreiking van de teams regiocompetitie 2017-2018.
Nummer een en kampioen:
BVOG 3 uit Uden met 1445.7
punten, gemiddeld 36.1.
Nummer twee: BVOP uit Vorstenbosch met 1437.7 punten,

gemiddeld 35.9.
Nummer drie: BVOG 2 uit Uden
met 1432.2 punten, gemiddeld
35.8.
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Deuken
verwijderen
vanaf
€ 50,00

Zoggelsestraat
60, 5384 VE 60
Heesch
- T:VE
0412453697
0624459601 - 06-24459601
Zoggelsestraat
- 5384
Heesch - M:
0412-453697

kendokter_109x53_wk46.indd 1

budo

Senn van Buel pakt goud
VENRAY/HEESCH - Afgelopen
weekend kwamen ruim 2.100
judoka’s uit heel Europa en ver
daarbuiten naar Venray voor de
44e editie van het Internationaal
Venray.

16-11-2012 9:33:04

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

2.100 judoka’s uit
heel Europa en ver
daarbuiten
Senn van Buel (9) wist vier partijen op rij te winnen bij de jongens
onder twaalf jaar en pakte daarmee het goud.
Brons was er voor Mika Kemps,
Ziggy Tomasouw, Bente van
Vugt en Lola Kemps.
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KAMPIOENEN IN BERNHEZE
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badminton

HBV’ers heroveren koppositie

turnen

volleybal

handbal

‘S-HERTOGENBOSCH/HEESCH - Afgelopen zondag zijn drie jeugdspelers van de Heesche Badminton
Vereniging naar ‘s-Hertogenbosch afgereisd om daar mee te doen aan het jeugdtoernooi van badmintonvereniging de Maasshuttles. Dit toernooi was voor de badmintonners de een-na-laatste kans om
punten binnen te slepen voor de regionale toernooiranglijst. De HBV’ers die zondagochtend aan de start
verschenen, zijn alle drie nog vol in de race voor deze regionale titels.
waterpolo

handboogschieten

Top Clubscheidsrechters
geslaagd voor CS+ bij Mixed
Hockey Club Heesch

tafeltennis

Het ging niet altijd soepel, maar
de Heesche spelers wisten hun
positie met verve te verdedigen.
Sjao Jacobs werd ingedeeld in
een hogere leeftijdscategorie,
maar wist toch door te dringen
tot de halve finales
wielrennen
darten en daarmee
golf
enkele punten veilig te stellen. Ook in het dubbelspel was
hij succesvol met een tweede
plaats.

V.l.n.r.: Roeland Elema, Maartje Sperber, Ido van Alphen, Bellinda van
den Helm, Daphne van Driel en Mayke van de Weijden. Jop Vollebergh
ontbreekt op de foto.

heesche spelers
knokken voor succes

skien

snowboarden

kano

Mirne Hoeks ging vol ambitie
het toernooi in met als doel om
haar riante voorsprong in het enkelspel uit te breiden. Alleen het
toernooi winnen zou daarvoor
voldoende zijn. Dat lukte net
niet. Maar de prestaties zouden
kaarten/bridgen
goed genoeg moeten zijn om de
regionale eerste plaats te behouden.

In het dames dubbelspel was
de winst harder nodig. Een aantal directe concurrenten moest
verslagen worden om de eerste
plaats op de ranglijst te kunnen
heroveren. Ronde voor ronde
knokten de Heesche dames zich
door het toernooi heen met een
spannende drie sets durende fi-

nale als spetterend slotstuk. Mét
resultaat: de Heesche dames
kroonden zich tot dagkampioen
en heroverden de eerste positie
op de ranglijst.
Meer informatie over spelers en
ranglijst is te vinden op
www.hbv-heesch.nl.

motorcross

Glenn Coldenhoff scoort sterke zesde plaats
MATTERLEY BASIN/HEESCH Glenn Coldenhoff van het Red
Bull KTM Factory team heeft in
de negende wedstrijd om het
wereldkampioenschap MXGP in
het Britse Matterley Basin hoog
gescoord.

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

In de tussenstand om het wereldkampioenschap blijft hij op
een zevende plaats staan, maar
is veel punten uitgelopen op de leurgesteld want na zo’n goede kant heb ik twee keer goed geachtste man.
zaterdag had ik er iets meer van scoord en dat is zeer belangrijk
Glenn:
“Ik ben
beetje te- zwemmen
verwachtwaterpolo
maar van
de andere
voor de tussenstand.”
beugelen
boksen een badminton
handboogschieten
tafeltennis

Afscheidswedstrijd José en Hilde gespeeld
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

NISTELRODE - Het was een
mooie zonnige zondag, perfect
voor de laatste wedstrijd van dit
seizoen.
biljarten

duivensport

judo

Korfrakkers was vandaag de tegenstander en die liet er vooral
in de eerste helft geen gras over
groeien en schoot uit allerlei
hoeken raak. Prinses Irene kwam
vandaag te kort, maar heeft
schaken voor
weer
dammen flink kunnen oefenen
volgend seizoen. Het afscheid
van Hilde Pittens en José van de
Graaf was een belangrijker item
voor Prinses 1cm
Irene.
De speelster
b
en de leidster die zich vol hebben
ingezet de laatste jaren, kregen
cm b
een verdiend1,2afscheid.

Wil je meer weten? Mail dan
naar secretariaat@mhcheesch.nl.

NISTELRODE - Een ultra verdedigend Caesar uit het Limburgse
Beek boog, voor een kwalitatief
veel beter Prinses Irene, pas in
de verlenging. Na 90 minuten
stond het 1-1.
In de verlenging scoorden Tim
van de Brand en Jerin van de

Rakt. Prinses Irene gaat daardoor naar de tweede ronde van
de nacompetitie voor promotie
naar de eerste klasse.
Tegenstander is komende zondag Wilhelmina ’08 uit Weert,
de mannen van Van Tilburg
Mode & Sport spelen uit.

De oplossing

korfbal
korfbal

Door het CS plus traject heeft
de clubarbitrage een positieve impuls gekregen. Dankzij de
CS plussers leeft arbitrage meer
bij de Heesche vereniging. Uiteindelijk zullen leden zien dat
fluiten leuk is en zullen arbiters
dit met meer plezier doen. Anderzijds zal er ook meer waardering en respect ontstaan voor
de scheidsrechter, die in weer
en wind, voor de teams op het
veld staat. De clubscheidsrechter
plus: MHC Heesch is er trots op!

RKSV Prinses
Irene slecht muur Caesar

In zowel de eerste als de tweede manche kwam de crosser uit
Heesch op een zesde plaats over
de finish en eindigde hiermee
ook op een zesde plaats in de
Grand Prix.
hockey

Vanaf september 2016 is de
Heesche hockeyclub gestart met
het Clubscheidsrechters PLUS
traject: het ‘spotten’ van jeugdige en volwassen clubscheidsrechters, die met veel plezier
en deskundigheid een wedstrijd
begeleiden en zich hierin verder
willen ontwikkelen. Met behulp van een leercoach vanuit
de hockeybond, hebben de CS
plussers zichzelf verder in niveau
als scheidsrechter ontwikkeld. Zij
zijn beter in staat regie te voeren
over een wedstrijd, zonder dat
de sfeer eronder lijdt.

De getalenteerde scheidsrechters plus zijn inmiddels allemaal
geslaagd voor de proeve van
bekwaamheid. MHC Heesch is
daarom ook trots op haar groep
CS plussers.

voetbal

motorsport

voetbal

HEESCH - Mixed Hockey Club
Heesch hecht veel waarde aan
het in goede banen leiden van
wedstrijden, waarbij de thema’s
sportiviteit en respect richting
spelers, coaches en scheidsrechters van essentieel belang zijn.

kaarten/bridgen

José en Hilde

snowboarden

kano

bernheze sportief
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Pupillenbegeleiders opgeleid

Beachvolleybaltoernooi Nistelrode

Rabobank Clubkascampagne bij Vorstenbossche Boys

NISTELRODE - Het is bijna weer zover! Op zondag 24 juni vindt het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi
plaats op het Raadhuisplein. Het belooft een leuke, sportieve en gezellige dag te worden. Dit jaar iets
later dan voorgaande jaren, in de hoop op een mooie zonnige dag; perfect om te ‘beachen’.
Geen ervaring? Geen probleem!
Tijdens het toernooi zijn er drie
klassen: beginners, gemiddeld
en gevorderd. Voor een team
zijn minimaal vier personen nodig. Zin in een sportieve maar
ook gezellige dag met een
drankje op het terras en een muziekje op de achtergrond? Schrijf
je dan snel in! Om de dag goed
af te sluiten, is er weer een heerlijke en verdiende bbq gepland
na het toernooi.

VORSTENBOSCH - Het doel van de club was om voor de jeugdspelers een scheidsrechterscursus te organiseren. Met de hulp van de
gelden van de Rabobank Clubkas Campagne 2017 heeft Vorstenbossche Boys twee groepen van in totaal 25 jeugdleden kunnen opleiden. De eerste groep in het najaar van 2017 en de tweede groep
dit voorjaar.
In samenwerking met de Technische Commissieleden Han Jaspers en Robèr Vermeulen en de
KNVB docenten Cees Vullings
en Rob Heemskerk, hebben de
jeugdleden spelregeluitleg en
praktijkbegeleiding
gekregen.
Vervolgens zijn de jeugdleden
competitiewedstrijden van de
jeugdteams onder dertien jaar
gaan begeleiden.
Tijdens het begeleiden van de
wedstrijdjes zijn er vanuit de club
altijd coaches aanwezig waarop
de beginnende spelbegeleiders
terug kunnen vallen. Inmiddels
heeft de club vijf coaches, Hans
van Uden, Gerard van de Loop,
Harry Dominicus, Mike Rijkers
en Han Jaspers, die wekelijks
langs de velden staan om onze
pupillenbegeleiders van tips te
voorzien. Ze vangen de pupillenbegeleiders voor de wedstrijd op
en na de wedstrijd bespreken ze
hoe het gegaan is. Het aanwezig
zijn van deze coaches geeft de
jeugdleden extra zelfvertrouwen
en daarmee gaan ze het begeleiden nog leuker vinden.
Op dinsdagavond 29 mei was
de tweede cursusavond voor

de tweede groep. Tijdens deze
avond werden de ervaringen van
het begeleiden met de cursisten
en hun begeleiders besproken.
“Wat ging goed?”, “Wat vond
je minder leuk?” en “Hoe paste je de spelregels toe?”, waren
vragen die aan bod kwamen.
Aan het eind van de avond kregen alle cursisten een certificaat
van deelname en een KNVB
logo. Jeugdvoorzitter Ferry van
Uden bedankte de cursisten voor
hun inzet en gaf ze het compliment dat ze op deze manier de
Vorstenbossche Boys helpen om
het scheidsrechtersprobleem dat
er was op te lossen.

Inschrijven
De inschrijvingen zijn reeds geopend en sluiten zondag 17 juni.
Inschrijven kan via
www.vc-tornado.nl. Geef hierbij
ook aan of jij en je teamgenoten mee willen genieten van de
bbq. Velen waren je al voor, dus
wacht niet te lang en schrijf je in!

Samenwerking
Tornado Beach werkt dit jaar
weer samen met een ander
toernooi. Op zaterdag 23 juni
wordt al gebruik gemaakt van
het zand, dat wordt gesponsord
door Jos van der Heijden. Er

wordt dan een Bernheze strand
jeu de boulestoernooi georganiseerd. Voor meer informatie over
dit toernooi kan contact worden
opgenomen met
bernhezestrandjeudeboules@
hotmail.com.

Meer informatie
Zie onderstaande links voor meer informatie over het toernooi of volg
onze Facebookpagina voor de laatste ins en outs.
www.facebook.com/tornadobeachvolleybaltoernooi en
www.volleybalclub-tornado.nl/inschrijven-tornado-beach-2018.

Afscheidswedstrijd Camiel van Doorn
HEESWIJK-DINTHER - Het voetbalseizoen 2017/2018 gaat de
boeken in als het voetbalseizoen waarin vedetten afscheid
namen bij hun club.

namen van weleer, waarmee Camiel onder meer vier kampioenschappen behaalde, binden nog
één keer de kicksen onder om
Camiel een passend afscheid te

bezorgen. Op 8 juni wordt er om
18.00 uur afgetrapt op Sportpark De Balledonk.
Toegang is natuurlijk gratis. Tot
dan!

Gianluigi Buffon stopte bij Juventus, Andres Iniesta bij FC
Barcelona en Camiel van Doorn
zwaaide na ruim 500 wedstrijden af bij het eerste elftal van
VV Heeswijk. ‘Mister Heeswijk’
krijgt natuurlijk een passend afscheid. Op 8 juni strijdt Heeswijk 1 tegen een door Camiel
zelf samengesteld ‘Legendary
Heeswijk’. Bekende en beruchte

Een felicitatie aan Fleur Verhoeven, Janne van Kessel, Elke van
Beekveld, Nienke Gijsbers, Tijn
van der Linden, Sjoerd de Boer,
Thomas Hoevenberg, Stan van
Asseldonk, Cas van der Velden,
Thijme Vermeulen en Bart Sanderse. Veel plezier bij het begeleiden van nog vele wedstrijden.

Viswedstrijden jeugd visclub de Bleeken

Rabobank Clubkas Campagne
2017 en degenen die gestemd
hebben nogmaals bedankt; Vorstenbossche Boys is er geweldig
mee geholpen.

HEESCH - De tweede en derde viswedstrijd zitten er inmiddels op en het verschil tussen beide avonden
kon niet groter zijn. Wedstrijd nummer twee was een avond van wachten, geduld hebben, zorgvuldig
aas kiezen, meerdere stekken aanvoeren, op verschillende dieptes vissen en ondanks al deze toepassingen bleef het aantal gevangen vissen achter. Het totale aantal bedroeg slechts 20 stuks met een totaal
gewicht van 8.400 gram.

Hengelsport
van de Laar
10% kassakorting op:
• Kunstaas voor de roofvis
• Vakantiehengeltjes
Geldig t/m 17 juni 2018

www.facebook.com/hengelsportvandelaar
Molenstraat 32 - Heesch - 06-13542569
info@hengelsportvandelaar.nl
www.hengelsportvandelaar.nl

vissen

Daarentegen werd er tijdens
wedstrijd nummer drie door iedereen prima gevangen.
De tactieken waren wel verschillend; waar de ene visser voor de
grote exemplaren ging, viste de
andere op de kleinere en dus op
hoeveelheid/stuks. Het totaal
aantal vissen bedroeg dan ook
98 stuks met een totaal gewicht
van 13.500 gram.
Uitslag donderdag 24 mei
Jongste jeugd
1. Robin van de Laar
2. Dean van Duijvenbode
3. Joey Govers.
Oudste jeugd
1. Roy Dollevoet (zeelt, karper
en brasem)
2. Tijmen Dappers
3. Rick Hartogs (grootste vis,
een karper van 51 centimeter)
4. Luca van Erp
5. Marvin van Lith

6. Max van Grinsven.
Uitslag donderdag 31 mei
Jongste jeugd
1. Robin van de Laar
2. Jay Molenaar; als nieuw
jeugdlid viste Jay deze avond
voor het eerst mee en hij werd
direct tweede! Welkom bij de
club!
Oudste jeugd
1. Marvin van Lith
2. Max van Grinsven
3. Rick Hartogs (grootste vis,
een karper van 56 centimeter)
4. Roy Dollevoet
5. Luca van Erp
6. Brian van de Helm.

Foto: Stijn Leemreize

Alle vissende jeugd tot en met
14 jaar, noteer alvast 7 juli in je
agenda voor de wedstrijd die gevist zal gaan worden op de Slothoevevijver van 15.00 tot 17.00
uur). Nadere informatie via Jo
Langens 073-5323859.

Heb jij interesse om al eens eerder mee te vissen? De visclub is
elke donderdagavond te vinden
aan ’t Langven vanaf 18.30 uur
en helpt je graag! Vooraf even
aanmelden via
debleeken@planet.nl.
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paardrijden

voetbal

Outdoor Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Na maanden van voorbereidingen brak afgelopen weekend het weekend van Outdoor Vorstenbosch 2018 aan. Zaterdagochtend, laatste puntjes op de i, koffie loopt en alle vrijwilligers
staan klaar als de eerste trailers het terrein op draaien. Het dressuurveld ziet er prachtig uit. Het wit van
de ringen steekt af tegen het groen van het pas gemaaide grasland en de opkomende mais. Wanneer
om stipt 10.00 uur de jury klaar zit, rijden de eerste ponyruiters ietwat zenuwachtig de ring in. Enkele
BB-ers van onze eigen vereniging maken hun debuut.
Het normaal kale oefenterrein is
omgetoverd tot een professioneel aangelegd springparcours.
Ook hier barst de competitie
los. Kleine en grote ruiters weten hun pony’s feilloos het parcours rond te sturen, een enkele
weigert, her en der sneuvelt een
balk, er worden mooie rondes
gereden met stevige stijlpunten
en snelle tijden. De sfeer is goed,
het weer zit mee.
Onze ponyruiters waren sterk
aanwezig en hebben veel ervaring opgedaan. Diverse winstpunten zijn binnen gereden door
Renske van Schadewijk, Nicky
Prinsen, Christy Hutting, Bregje
Pauwels, Lynn en Amy Timmermans, Imre Hof, Daniëlle van
Veghel, Niena van de Boom,
Danique Schippers, Demi van
Haandel, Evalien van Buitenen,
Olivia den Bieman Gornall, Puck
en Neel van der Velden.
In de prijzen vielen:
1ste Jade van Schijndel
dressuur DE/B.
1ste Arnoud van Kleef
dressuur AB/L1L2.
2de Juul van der Velden
dressuur L1.
3de Fenne van Lanen
springen klasse DE/B.

Sterk HVCH schakelt hoofdklasser DHC uit
HEESCH - HVCH heeft in zijn eerste wedstrijd van de nacompetitie
voor een daverende verrassing gezorgd. Onder aanvoering van een
ontketende Robin Knapp rolden de mannen van trainer Maarten van
Vugt de Delftenaren op met oogstrelend combinatievoetbal.
Van Vugt had zijn speelplan prima in elkaar gestoken en DHC
wist zich geen raad met deze
aanpak. In de 6e minuut werd
Knapp de diepte in gestuurd en
de linkerspits krulde de bal erg
fraai in de kruising: 1-0. Zo’n 10
minuten later hetzelfde recept,
maar nu werd de spits gevloerd
door DHC-verdediger Joey Emmerink: penalty. Bij HVCH is

Juul van der Velden

4de Nicky Prinsen
springen klasse DE/B.
5de Irene Smits
springen klasse DE/B.
De zondag gaat gepaard met
een prachtige zon aan de hemel.
Op het dressuurterrein gaat het
er serieus aan toe en er worden
mooie proeven neergezet. Via
een natuurlijke doorsteek, omringd door het maisveld, is het
spektakel losgebarsten op het
springterrein. Het is al vroeg gezellig druk op ons terras. Bij de
paarden kwamen bij het springen Sophie Claassen, Anne Dullemond-Hurkmans, Pim Dulle-

Foto:@DMBK

mond, Eefke Jansen, Kristien Jut,
Anneke van Uden uit namens
onze vereniging.
Met dressuur reden Floor Heeffer, Janneke Beertsen, Sandra
van de Berk, Wendy Nooijen-van de Laar, Jasper van der
Linden, Heidi van Vugt.
In de prijzen viel:
Nancy Pouwels dressuur L1
behaalde de 1e prijs.
Onze vrijwilligers en sponsoren
hebben samen met de deelnemende ruiters en gasten gezorgd
voor een prachtige dag in Vorstenbosch. Iedereen bedankt!

Vince Minten rots
in de branding
Mustafa Sediqqi de kouwe kikker
om deze klussen te klaren en hij
wijfelde ook nu weer niet: 2-0.
HVCH bleef echter doorstomen
en maakte in de 42e minuut de
3-0. Weer was het Robin Knapp
die kon scoren na een perfecte
assist van Sjoerd Schobbers.
Na de thee bleek dat DHC-trainer Rob de Lange had ingegrepen met twee wissels in zijn
team. HVCH-verdediger Vince
Minten groeide uit tot rots in de
branding en won steeds meer
luchtgevechten van DHC’s lange
mannen. Hij kon echter niet ver-

hinderen dat in de 73e minuut
Djerreld Muntslag de 3-1 kon
scoren. In het laatste kwart van
de wedstrijd loerde HVCH steeds
meer op de counter om de definitieve beslissing te forceren.
Zo werden door Van Vugt ook
nog Stijn van den Hurk en Jordy
Spooren gebracht. Maar verder
dan een vlammend schot tegen
de onderkant van de lat van
Sjoerd Schobbers en een te harde voorzet van dezelfde Schobbers die door Stijn van den Hurk
en Samuel Eleonora net niet kon
worden binnengelopen kwam
HVCH niet meer.

beugelen
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tafeltennis

anita nederlands kampioen

Er werd door 116 spelers, zowel
rollers als lopers uit het gehele
land, in zes verschillende klassen gestreden om de titel. Alle
wedstrijden stonden onder leiding van de enthousiaste bondsscheidsrechters, aangevuld met
vrijwilligers om te tellen en ballen
te rapen. Bij het enkelspel waren
er drie prijzen, bij het dubbelspel
twee. Jolanda Paardekam (tafeltennisster die goud behaalde
tijdens de Paralympische Spelen
van Barcelona) deed de prijsuitreiking.
Bij het dubbelspel was voor dit
jaar gekozen voor ‘best-ofthree’. Dit resulteerde in zeer intense en spannende wedstrijden.
Met dubbelen werden Anita van
der Voort van N.O.N. uit Heeswijk-Dinther en Kees La Brijn van
Redeoss uit Delft eerste in klasse
4. Dit leverde hen een gouden

badminton

zwemmen

waterpolo
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handboogschieten

tafeltennis

korfbal

altior 1 promoveert naar de
topklasse
korfbal

ROTTERDAM/HEESWIJKDINTHER - De Nederlandse
kampioenschappen tafeltennis
Sb werden zaterdag 2 juni gehouden.

boksen

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - De kampioen van de hoofdklasse kwam afgelopen zondag op bezoek. Dus er was werk aan de winkel. altior bebiljarten vooraf
duivensport
judo
vissen
snowboarden
zette
de vierde plaats
met op
de hielenskien
Oranje Wit.
En alleenkano
voor de bovenste vier was er promotie.
Maar voordat Altior begon aan
de wedstrijd werd al duidelijk dat
de promotie een feit was omdat
Oranje Wit haar wedstrijd had
verloren.
De pupil vanschaken
de week,
dammen
Senna van der Doelen, zag dan
ook dat Altior slapjes aan de
wedstrijd begon en dat ze achter
kwam met 1-5.
1cm b
Foto: Theo Bense

medaille op; bijzonder omdat de
dubbelpartner van Anita geblesseerd was en zij in alle vroegte
nog op zoek moest naar een andere dubbelpartner die zij uiteindelijk vond in Kees La Brijn.
Ondanks dat dit duo verloren
had van Olaf Nijs en Stijn Weghs
uit Weert, werd ze toch eerste.
Van Henk Kiggen en Mark Koenen, ook uit Weert, wonnen

ze met gemak en tegen Klaas
Haanstra en Ed de Winter wonnen Kees en Anita ook. Met het
enkel werd Anita vierde in de
klasse 4; ze viel net buiten de
prijzen.
Ine Korthout van N.O.N. speelde voor het eerst in klasse 2, ze
werd vijfde bij het enkel en derde bij het dubbelen.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

Daarna ging het beter en beter,
cm b
kwam Altior1,2steeds
dichterbij en
gingen de dames rusten met een
5-5 stand.
Na rust ging het tempo nog iets
1,4cm b
meer omhoog
en was Altior zeker van plan om van de kampioen te winnen. Altior pakte zelfs
autosport
karten
een
voorsprong om toch
te laten zien dat ze de promotie niet
zomaar cadeau had gekregen.
ODC kwam in de slotfase sterk
terug, maar Altior ging met een
opgeheven hoofd van het veld
en sloot de competitie af met
een verdiend gelijkspel 13-13.
Volgend seizoen zijn ze weer te
bewonderen op het veld... in de
TOPKLASSE!
Altior 2-DDW 2: 10-20
Altior 3-Klimop 2: 15-7
Altior 4-Astrantia/De Horst 3:
10-7

kaarten/bridgen

motorsport
Senna van der
Doelen

Flamingo’s MW1-Altior MW1:
17-2
Avanti A2-Altior A2: 4-13
SVOC ’01 B1-Altior B1: 5-11
Flamingo’s B1-Altior B2: 6-6
De Peelkorf C1-Altior C1: 5-10
Avanti C3-Altior C2: 4-7
Corridor C1-Altior C3: 4-3
Altior D1-Korloo D1: 8-3
JES E1-Altior E1: 6-7
Corridor E1-Altior E2: 5-0
Altior E3-DAW E1: 14-1
Altior E4-Tovido E2: 2-7
Altior F1-Be Quick F1: 5-22.
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Fotograaf:
Ingrid van Santvoort

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

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.

Donderdag 7 juni
Studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kermis
Heeswijk-Dinther
Pagina 2 en 26

Dinsdag 12 juni
Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Streetrace
Start: Ridder Robertstraat
Heeswijk-Dinther

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Donderdag 14 juni
Thema bijeenkomst: Loslaten
Interpunctie Veghel

Creatief Café KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kermis
Heeswijk-Dinther
Pagina 2 en 26

Wandel3daagse
Heesch
Pagina 2

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

OOvB adviseurs en
accountants: Avond
van de Ondernemer
Goffertstadion Nijmegen

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Wandel4daagse
Vorstenbosch
Vrijdag 8 juni
Reiki 2
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Voorstelling Theaterhuis Joris
De la Sallestraat 3 Heesch
Pagina 15
DOS’80: Beachhandbal
De Misse Heesch
Afscheidswedstrijd
Camiel van Doorn
Sportpark De Balledonk
Heeswijk-Dinther
Pagina 33
Wandel4daagse
Vorstenbosch
Informatieavond:
gratis reanimeren
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 4
Janneke de Bijl &
Martijn Kardol
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 16
Zaterdag 9 juni
Start: ’t Pumpke Nisseroise
Open 2018
Zwarte Molenweg 11 Nistelrode
DOS’80: Beachhandbal
De Misse Heesch
ANWB fiets- en wandeltocht
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 13
IVN: Landelijke Slootjesdagen
Bomenpark Heesch
Voorstelling Theaterhuis Joris
De la Sallestraat 3 Heesch
Pagina 15

Bjorn van der Doelen
CC Nesterlé Nistelrode
Zondag 10 juni
DOS’80: Beachhandbal
De Misse Heesch
Open dag Wijsthof
Wijststraat 9 Heesch
Pagina 13
Kids4fundag
Heesch
Pagina 15
Natuur- en Bijenmarkt
Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 13
Voorstelling Theaterhuis Joris
De la Sallestraat 3 Heesch
Pagina 15
Kermis
Heeswijk-Dinther
Pagina 2 en 26
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 11 juni
Kermis
Heeswijk-Dinther
Pagina 2 en 26
Kaartvoorverkoop:
Wandel3daagse
CC De Pas Heesch
Pagina 2
Eindexamengala
Gymnasium Bernrode
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss
Klankconcert
Centrum Timmers Hartje Nistelrode
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Kaartvoorverkoop:
Wandel3daagse
CC De Pas Heesch
Pagina 2
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 13 juni
Buitenspeeldag
Bernheze
Proefspeelmiddag
natuurspeeltuin
Schoonstraat Heesch
Pagina 18
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Wandel3daagse
Heesch
Pagina 2
Bernhoven loopt warm
Bernhoven Uden
Reiki- oefenavond
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Lezing:
Meesters van de Halm
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 3
Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
HKK lezing: watermolens
Heemkamer Nistelrode
Pagina 16

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Muzikale avond Beatles
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2
Vrijdag 15 juni
Wandel3daagse
Heesch
Pagina 2
Smérrig 18+
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther
Biljartdemonstratie driebanden
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 29
BOBZ groep 6/7
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 14
Nick & Simon
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Zaterdag 16 juni
Roefeldag
Bernheze
Familieopstellingen
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Nisseroi aan de Kook
Nistelrode
Perry Fest
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther
Een avond met Kommil Foo
Kersouwe Heeswijk-Dinther

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

www.mooibernheze.nl

