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Björn van der Doelen met Huursoldaten

Oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
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Administratie:
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Vormgeving/DTP
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Het lijkt alweer een mensenleven
geleden dat Björn van der Doelen
voetballer was van PSv, Standaard
Luik, FC Twente en NEC. Al voor
zijn dertigste was hij met voetbalpensioen en begon hij een nieuw
leven als muzikant. Als voetballer
was hij al een speler met karakter;
sociaal, maar in zekere zin een

buitenbeentje en eentje die niet
afgeeft. Eigenschappen die hem
ook als muzikant gevormd lijken
te hebben.
“Liefdesliedjes mogen een beetje
schuren”
Björn van der Doelen staat op de

ActiEs

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

Kerkstraat 13 Vorstenbosch - 0413-363239
bar_de_ketel@hotmail.com

tijdens
de kermis

donderdag - onbeperkt kipspiezen eten € 14,95

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.

Zaterdag - 3-gangen menu voor € 23,95
(tegen inlevering van deze bon)

Vrijdag - visgerecht € 10,-

www.radionostos.nl

BERNHEZE - Radio NosTos gaat
het nog een keer doen!
Op Hemelvaartsdag van 10.00
tot 18.00 uur, de bovenste 100
van de Radio NosTos Top-1000.
De presentatie is in handen van
Michel van Zuijlen en als gastpresentator is er Rob de vaan.
Radio NosTos is te beluisteren
via www.radionostos.nl. Luister
mee naar het gevoel van toen!

van der Doelen speelt deze voorstelling, vocaal ondersteund door
vriendin Ellen, met zijn zevenkoppige band ‘De Huursoldaten’.
Zaterdag 9 juni
Aanvang 20.30 uur
Entree € 12,50

Vrijkaartjes winnen?

Beantwoord dan onderstaande vraag!

Welke reclamestunt had Bjorn van der Doelen begin 2018?
Stuur het antwoord naar info@nesterle.nl en maak kans op twee
vrijkaarten voor de voorstelling!

Naar buiten allemaal,
wandeldriedaagse
heesch komt eraan!

Zondag - kom gezellig genieten van onze
heerlijke lunch een 12-uurtje voor € 7,95
Eetcafé geopend vanaf 16.30 uur. Deze avond na het heerlijke
eten voor alle moeders een nagerecht van het huis.
Openingstijden tijdens de kermis: woensdag tot zaterdag vanaf 16.30 uur,
en zondag vanaf 11.00 uur.

Diverse soorten fruit 7 dagen per
week verkrijgbaar via de automaat.

het gevoel
van toen!

De zanger en liedjesschrijver heeft
een goed oog voor het kleine,
een lichte afkeer van het grote en
een charmant zoekende manier
van verhalen. Eentje waarbij de
glimlach nooit ver weg is. Een karakter op het podium dat in staat
is om te luisteren en te sturen, te
vertellen en te vermaken.

Gehele kermis
afhaalsparerib
s
voor €10,-.

hemelvaart Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer
Top 100
begonnen.

NosTos

Björn: “Ik gebruik voorvallen uit
ons leven en daarmee ga ik aan
de haal. Liefdesliedjes mogen een
beetje schuren.
Zo gaat het ook in het leven: het
is niet zo dat we vanaf de geboorte tot de dood alleen maar
liefde ervaren.”

Woensdag - spareribsmenu € 10,-

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

radio

planken met zijn vierde album
getiteld ‘De Cowboy, de Outlaw,
de Sheriff en de Hoer’. De figuren
uit dit album zijn uiteenlopende
karakters en de teksten zijn net
zo divers: liefde, cynisme, relaties,
vrienden en alledaagse ergernissen spelen een rol.

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

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

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - De voorbereidingen zijn volop aan de gang en de routes
van vijf, tien en vijftien kilometer zijn weer in en rondom Heesch
uitgezet. Van woensdag 13 juni tot en met vrijdag 15 juni kan dus
iedereen een geschikte afstand uitzoeken en heerlijk wandelen én
misschien zelfs nieuwe stukjes Heesch ontdekken!
De organisatie kijkt uit naar alle
wandelaars om er weer drie
mooie dagen van te maken. Op
de laatste dag zal ‘via Gladiola’ vol staan met enthousiaste
vrienden en familie die de binnenkomende wandelaars een
warm hart toedragen, bejubelen
en begeleiden om de laatste meters naar CC De Pas af te leggen
want daar zullen de welverdiende medailles worden uitgereikt.
Kaart voorverkoop: maandag
11 juni en dinsdag 12 juni van
18.30 tot en met 20.30 uur in
CC De Pas, pin aanwezig.
Kosten:
Startkaart drie dagen in de voor-

verkoop: € 4,- (alle afstanden).
Startkaart drie dagen niet in de
voorverkoop: € 5,- (alle afstanden).
Losse dagkaart: € 2,-.
Zet deze data in jouw agenda
en poets de wandelschoenen
vast op! Tot ziens bij de start op
woensdag 13 juni.
PS: Mochten er enthousiaste
wandelliefhebbers zijn die tijd
hebben om ons te komen versterken, dan zien wij jullie graag!
Stuur een mailtje naar
teankabannenberg@outlook.com
of
diana.ankersmit@gmail.com.
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kom ontdekken hoe melk
wordt gemaakt

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

Veel te jong
Mijn moeder stierf bijna twintig jaar geleden op 48-jarige leeftijd.
Destijds was ik achttien jaar en nog een kind. Ik oogde denk ik
heel volwassen als ik begripvol knikte als zowat elke condoleance
begon met de woorden ‘echt veel te vroeg is ze gegaan’, maar ik
snapte er eigenlijk totaal niets van wat die mensen bedoelden.
Op mijn achttiende vond ik iedereen boven de dertig oud, dus
iemand van 48 was in mijn ogen bijna een bejaarde. Geen leeftijd
om te overlijden natuurlijk, maar acht-en-veertig jaar klonk als een
eeuwigheid.

acht-en-veertig jaar
klonk als een eeuwigheid
Monique en Karel

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

NISTELRODE – Monique en Karel van der Wielen runnen al sinds 1996 een melkveebedrijf. In totaal
hebben zij 120 dames in dienst die de melk produceren, die vervolgens aan Campina geleverd wordt.
Op vrijdag 11 mei nodigen Karel en Monique graag iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen
achter de schermen om de koeien en het werk dat zij doen beter te leren kennen tijdens de Campina
Open Boerderij Dagen.
aan iedereen laten zien dat melk
niet uit een fabriek komt en uitleggen wat wij allemaal voor
onze koeien doen. Zij hebben
het hartstikke naar hun zin hier”,
vertelt Karel enthousiast. “We
zullen dan ook open en eerlijk
alles van ons bedrijf laten zien.”
Op genoemde dag wordt van
10.00 tot 16.00 uur melkveebedrijf van der Wielen opengesteld voor publiek. Er staan zo’n
25 vrijwilligers klaar, waaronder Monique, Karel en hun vier
zoons, die je graag van allerlei
informatie voorzien tijdens de
open dag. Je kunt zelf op ontdekking gaan op het bedrijf waar
de 120 melkkoeien, de stier en
zo’n 55 kalfjes en pinken wonen
en ‘werken’.
Tijdens de open dag mag iedereen langskomen die eens een
kijkje wil nemen op een melkveebedrijf. Je krijgt onder andere uitleg over hoe de dieren
verzorgd worden en hoe het zit
met zwangerschapsverlof voor
melkkoeien. “We zorgen goed
voor onze dieren, het welzijn van
onze koeien staat voorop. En dat
willen we met de open dag ook
laten zien.”

Tijdens die wandeling had ik ook voor het eerst pas echt door hoe
verschrikkelijk de dood van mijn moeder ook voor haar zelf moet
zijn geweest. Ik hoop in dit geval voor haar dat er ook geen leven
is na de dood. Tenminste, niet een leven na de dood waar je kan
terugkijken naar de aarde en het leven dat je had kunnen leiden.

zuivelkar,
koeskippY race,
koeQuiz, houten
koe melken
De open dag is een mooie mogelijkheid voor jong én oud om
meer te weten te komen over
waar melk vandaan komt. Er zullen rondleidingen plaatsvinden,
maar je kunt ook zelf rondlopen.
Over het hele bedrijf verspreid

Karel en Monique vertellen allebei met veel passie over het werk
dat zij doen. “We willen graag

Pas toen ik afgelopen week naar de winkel wandelde, had ik
ineens die woorden die ik twintig jaar geleden zo vaak hoorde,
door. Toen besefte ik dat, als mij hetzelfde zou overkomen, ik
nog maar een kleine tien jaar te leven heb. Het greep me ook
meteen naar de keel, waarschijnlijk omdat het nog een belachelijk
korte tijd is. Ik ben voor mijn gevoel nog maar net klaar met mijn
zoektocht naar mijn meest comfortabele plek in deze wereld en
dat zou ik dan nog maar een kleine tien jaar mogen ervaren.

staan er vrijwilligers klaar die al je
vragen kunnen beantwoorden.
En als je klaar bent met de rondleiding is er bij het bedrijf ook
genoeg te doen. Een zuivelbar
waar je allerlei Campina producten kunt proeven, een koeskippy
race, een koequiz, zelf een houten koe melken, een stormbaan
en nog veel meer. “En dat alles
tussen de koeien in, die dan lekker op de wei staan.”
Je vindt het bedrijf aan de
Jonkerstraat 5 in Nistelrode
en de toegang is gratis!
Monique, Karel en alle vrijwilligers heten je alvast van
harte welkom.

Prentenboekentip van de bibliotheek:

Ik ben je mama niet / Marianne Dubuc
Op een ochtend vindt eekhoorn Otto een groene bol met stekels voor zijn deur.
Als die openbarst komt er een klein harig wezentje uit. “Mama!” roept het meteen tegen Otto. Maar Otto is zijn mama niet, en wil dat ook helemaal niet zijn.
Hij neemt het wezentje voor één nachtje mee naar huis. De dag erna blijkt het wezentje al flink gegroeid te zijn. Eekhoorn Otto gaat daarom snel op zoek naar zijn
moeder, maar dat blijkt veel moeilijker dan gedacht. Niemand in het bos schijnt te
weten wie of waar de moeder is.
Het is een warm verhaal over vriendschap en zorgen voor elkaar. Otto zorgt eerst
voor het wezentje, maar al snel gaat het wezentje ook voor Otto zorgen: hij
maakt zijn huis schoon en kookt heerlijke soep.
Het fantasierijke verhaal wordt ondersteund door gedetailleerde illustraties. Daardoor is dit prentenboek wat dikker, maar het verhaal is daardoor ook gemakkelijker te volgen voor jongere kinderen.

Ik gun haar absoluut niet dat ze na
zo’n kort leven ook nog van boven
moet toekijken hoe haar man, drie
kinderen en overige familie en
vrienden geprobeerd hebben hun
leven vorm te geven zonder haar.
Deze vroege dood was ook voor haar
al cru genoeg.

blieker@bernhezemedia.com
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ZORG EN HULP

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

Laverhof en Vegro gaan
samenwerking aan

Vrijdag 18 tot en met vrijdag 25 mei

HEESWIJK-DINTHER - Laverhof en Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen zijn een samenwerking gestart voor het uitlenen van zorghulpmiddelen. Vegro heeft twee uitleenpunten geopend: in Cunera |
De Bongerd in Heeswijk en Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Hier kunt
u terecht voor het gratis lenen van hulpmiddelen, zoals een rolstoel,
toiletstoel of bedverhogers. Deze producten worden vergoed door
de zorgverzekeraar.

vORSTENBOSCH - De collectematerialen liggen weer klaar om te
worden verspreid. De vierde Goede Doelen Week in Vorstenbosch is
klaar voor de start! In 2015 werd, op initiatief van de coördinatoren
van de collecterende goede doelen, een start gemaakt met de Goede
Doelen Week in Vorstenbosch. Gezamenlijk eenmalig collecteren
bleek een goede zet te zijn. De opzet van de Goede Doelen Week
werd positief ontvangen, zowel door de inwoners van Vorstenbosch
als door de collectanten.

Collectant:

En wat goed gaat, daar ga je mee
door! Er wordt gecollecteerd
voor zeven goede doelen, te weten: Nederlandse Brandwonden
stichting, Epilepsiefonds, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nierstichting
en Reumafonds.

Route:

Al deze doelen zijn CBF erkend
en de coördinatoren nemen deel

Ook de verpleegkundigen van
Laverhof Ondersteuning Thuis
maken gebruik van hulpmiddelen om de verzorging te vergemakkelijken en de cliënten zo
comfortabel mogelijk thuis te
laten verblijven. Grote artikelen, zoals bedden en matrassen,
worden door vegro gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd.
Zowel vegro als Laverhof vinden
keuzevrijheid en eigen regie van
mensen belangrijk, ook wanneer
dit door gezondheidsproblemen
moeilijk wordt. vegro biedt een
uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen, die het mogelijk maken om langer thuis te wonen
en zelfredzaam te blijven. vegro
heeft zich omgevormd tot hét
Expertisecentrum voor Hulpmiddelen en biedt zorgtechnologie die past bij de behoefte van
zorgvragers, mantelzorgers en
zorgprofessionals.

Laverhof vergroot de zelfredzaamheid van mensen door het
aanbieden van zorg, behandelingen en passende diensten.
Zo kan iedereen op eigen wijze
een zo goed mogelijke kwaliteit
van leven realiseren.
voor vragen en/of om de hulpmiddelen op te komen halen,
kunt u elke werkdag tussen
10.30 en 12.00 uur bij de medewerkers van de uitleenpunten
terecht.

...................................................................................

aan de organisatie van de Goede
Doelen Week.
Wij gaan weer voor een succesvolle collecte en willen de collectanten alvast bedanken voor
hun inzet en de inwoners van
vorstenbosch voor hun donatie.

Cunera | De Bongerd,
Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk
0413 - 298480,
uitleenpunt.heeswijk@laverhof.nl

Mgr. Bekkershuis,
...................................................................................

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

...................................................................................

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

Deken Baekersstraat 83,
5482 JD Schijndel
073 - 544 27 00,
uitleenpunt.schijndel@laverhof.nl

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

Permanente
Permanente
Make-upMake-up

...................................................................................
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Medische
Pigmentatie
Altijd een
verzorgde
Medische
Pigmentatie
Workshops Workshops

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050

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

WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL

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

www.bbyr.nl
www.bbyr.nl

VOOR HET BESTE
HOORADVIES

Wij maken het verschil ervaar het zelf

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept

‘t Dorp 29 - Heesch 0412-475959
Carmelietenstraat 8 - Oss 0412-480302
Botermarkt 3 - Uden 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Leuker dan een escaperoom!
NISTELRODE – Een nieuw concept bedenken voor groepsuitjes, bedrijven, families
en vrienden. Dat was de missie. Uiteindelijk werd dat The Temple Challenge: een
geheel nieuwe en unieke uitdaging waarin je tijdens een tocht door tien compleet
verschillende speelkamers het beste van jezelf kunt laten zien.
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: DMBK

Blauw, oranje, geel en dan in de juiste volgorde

The Temple Challenge lijkt misschien op een escaperoom, maar
dat is het zeker niet. Iedereen
speelt in tien aaneengesloten kamers om gedurende zes minuten
in de kamer zo hoog mogelijk te
scoren. Die scores krijg je door
zo snel mogelijk iedere uitdaging
op te lossen. Of het nu gaat om
reflexen, geheugen, motoriek of
samenwerken; zodra de teller begint te tikken zie je de spanning
bij iedereen toenemen.
De Temple Challenge is geschikt
voor zowel kleine als grote groepen. “Iedere groep wordt opgedeeld in teams, dat creëert een
onderlinge strijd en maakt mensen enthousiast en zelfs heel erg
fanatiek”, vertelt Koen de Lorijn,
het brein achter The Temple Chal-

lenge. “Dankzij de kleine teams
kunnen mensen zichzelf niet meer
zo gemakkelijk wegcijferen in de
groep of de kat uit de boom kijken
en omdat niemand wil verliezen

schrikelementen, waardoor het
ook voor kinderen goed te spelen is. En terwijl je wacht totdat
de groep voor jou of na jou klaar
is, kun je in het café allerlei ande-

Voor kinderfeestjes vanaf 9 jaar
tot spelers van 87 jaar
zie je dat zelfs de grootste sceptici
op de highscore jagen.”

re spellen spelen onder het genot
van een drankje.

Het concept is er echt voor iedereen. “Zo hebben we onlangs nog
weer een speler gehad van 87
jaar, maar zien we ook een groeiend enthousiasme voor onze
kinderfeestjes vanaf 9 jaar”, zegt
Koen. De kamers bevatten geen

Naast The Temple Challenge is er
ook de mogelijkheid om Swingtrikes te huren waarmee je een
begeleide tocht door de prachtige natuur van De Maashorst
maakt. Een gids neemt je mee
op pad en vertelt je allerlei mooie

Dierengeluiden; hoe werkt dit spel op de trap...?

verhalen over de historie van natuurgebied De Maashorst.
Al met al een uitje voor de hele
familie, collega’s, vrienden of
sportteams. Twijfel je nog? Op
www.templechallenge.nl vind je
een filmpje dat je alvast een indruk geeft van wat je te wachten
staat in The Temple Challenge,
waarna je ook direct online kunt
reserveren.

Laar 24, Nistelrode
06 - 53202787
www.templechallenge.nl
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Zo lief, zo dapper,
zo sterk en zo goed.
Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag, dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
Bedroefd, maar dankbaar, geven wij u kennis dat,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken,
is overleden ons mam, onze schoonmoeder en oma

Toos de Laat-van Oss
✩ 13 april 1938

Heeswijk

† 7 mei 2018

echtgenote van

Antoon de Laat † 2011
Wim en Toos
Bart en Amanda
Ravi, Duuk
Harm en Marleen
Fien, Els
Janneke en Frank
Sem
Annet en Hans
Marlies
Stef en Iris
Harriët
Leonie

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun
en het medeleven na het overlijden van ons mam en oma

Vormsel
Heeswijk
en Dinther

Doortje de Laat-van Dijk
I Nistelrode, 26-03-1926 - † Nistelrode, 22-04-2018
Uw aanwezigheid, bloemen en de vele kaarten
hebben ons erg goed gedaan.
Kinderen en kleinkinderen

PAROCHIENIEUWS
Openluchtviering
Loosbroek
LOOSBROEK - De eucharistieviering van Hemelvaart in
de openlucht is voor de drie
geloofsgemeenschappen
van
Heeswijk, Dinther en Loosbroek
inmiddels een traditie. Dat gebeurt bij toerbeurt.
Dit jaar is de viering in de tuin
achter de kerk in Loosbroek.
De vorige keer kwamen verschillende bezoekers te voet vanuit
Heeswijk en Dinther. Maak daar

een traditie van! Het is mooi
en... je kunt dauwtrappen, want
de aanvang van de eucharistieviering op donderdag 10 mei is
namelijk om 9.00 uur!

Gerard

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 13 mei zullen negentien
vormelingen van Heeswijk en
Dinther samen het vormsel
doen in de St. Servatiuskerk in
Dinther. Er is dus geen aparte viering voor Heeswijk zoals
eerder wel vermeld stond op de
website. De vormselviering begint om 10.45 uur.
De jongeren zullen gevormd
worden door monseigneur De
Korte. Pastor Frank van Roermund zal de viering leiden en
koor Amicanto zal zorgen voor
de muzikale omlijsting van het
geheel. Ter voorbereiding hebben de vormelingen het project
Growing Up gevolgd.

Frank en Cecilia

ZONDAG 13 MEI
10.45 UUR

Correspondentieadres: Beatrixstraat 24
5473 EG Heeswijk-Dinther
Ons mam is op haar kamer, nr. 2125, afdeling Kastanjedreef,
in Zorgcentrum Laverhof, Zijlstraat 1 te Heeswijk-Dinther.

Daarnaast hebben alle vormelingen meegedaan met het project M25. Alle jongeren hebben
hiervoor in ieder geval één keer
meegeholpen met de vrijwilligers in de parochie. De jongeren
hebben hierdoor zelf ervaren hoe
het is om barmhartig te zijn en
wat voor gevoel het je geeft als
je voor anderen iets kunt betekenen.

De avondwake vindt plaats op vrijdag 11 mei om 19.00 uur
in de kapel van ‘De Bongerd’ op bovengenoemd adres.
De uitvaartdienst waarvoor wij u uitnodigen wordt
gehouden op zaterdag 12 mei, om 10.30 uur,
in de St. Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1 te Dinther.
Aansluitend zullen we Toos begeleiden naar haar laatste
rustplaats en haar herenigen met haar man Antoon,
op de parochiebegraafplaats naast de kerk.
Een ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Ook hebben de vormelingen
deelgenomen aan de jaarlijkse abdijdag die plaatsvond op
7 april. Hier hebben de jongeren enkele bijzondere gasten
ontmoet die iets vertelden over
hun leven en wat God, geloof en
vertrouwen voor hen betekent.
De gasten dit jaar waren Frank
van Roermund, Sjef van Rooij en
Hans Kocken.

Altijd samen, nooit alleen
Onafscheidelijk, altijd één
Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn we je dankbaar.
We nemen afscheid van mijn zorgzame man, onze lieve pap,
schoonvader, trotse opa en overgrootopa

Jan van Eert
Johannes Antonius
* Erp, 12 augustus 1934

† Nistelrode, 4 mei 2018

echtgenoot van

Doortje Verhoeven
Doortje van Eert-Verhoeven
Jan en Sjan
Mieke en Gerrie
Gert-Jan †
Anja en Willy
Ton en Ingrit
Willy en Angela
Angeline en Peter

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

Kleinkinderen en achterkleinkind
Zorgcentrum Laarstede
Laar 46v
5388 HH Nistelrode
De begrafenis
heeft vandaag
plaatsgevonden.
De begrafenis
heeft vandaag,
woendag
9 mei plaatsgevonden

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

De volgende jongeren zullen op
13 mei het vormsel ontvangen:
Iris van den Boom, Jarne van den
Boom, Julia Brands, Claire van
Doorn, Lisa van Doorn, Kaya
Dortmans, Estée van Driel, Sophie Goijaarts, Willem Haerkens,
Pim van Herpen, Maud van den
Heuvel, Alexander Kapteijns,
Tess van Kessel, Justin Megens,
Maud de Mol, Rens van de Pol,
Misha Renswoude, Sara Roefs en
Jorn van Schijndel.
Alle vormelingen wordt
mooie viering toegewenst!

een
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Efkes Anders wandelt weer
door het dorp!
Aanbiedingen geldig van
10 t/m 16 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

BLEEKSELDERIJ per stuk € 0.95
ASPERGES (ongeschild) 1 kilo € 3.50
VERS SINAASAPPELSAP 500 ml € 1.50,

Theaterwandeling 2015

NISTELRODE - Op zondag 27
mei loopt toneelvereniging ‘Efkes Anders’ weer met een zogenaamde theaterwandeling door
Nistelrode.
De route start bij CC Nesterlé
en voert een groep van 30 deelnemers door een stukje van het
dorp. In totaal, inclusief de stukjes, duurt de wandeling twee
uur.
Onder leiding van een gids doet
de groep verschillende, verrassende locaties aan waar genoten
kan worden van korte, grappige
sketches, muziek en….nou ja,

Foto’s: DMBK

wie wil weten wat er nog meer
te beleven valt, zal een kaartje
moeten kopen.
Deze kaartjes zijn vanaf 14 mei
voor € 6,- te koop bij CC Nesterlé of op 27 mei aan de kas-

het toneelseizoen
lachend afsluiten
sa. Er zijn kaartjes voor de theaterwandeling om 13.30 uur
en om 19.00 uur. Twee keer
die dag start Efkes Anders dus

1 liter € 2.75 (vrijdag en zaterdag)

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

met een wandeling. Twee keer ’s middags en ’s avonds - kunnen
(2x30=) 60 wandelaars mee. In
totaal dus maar 120!
De spelers van Efkes Anders
hebben er zin in! En zij niet alleen: er zijn ook gastspelers en
muzikanten die zomaar voor de
lol en omdat ze er schik in hebben, hun bijdrage leveren! Dat
is iedere keer weer zó fijn om te
merken. Dat geldt overigens ook
voor het gemak waarmee dorpsgenoten hun huis of garage
openstellen. Efkes Anders sluit
hiermee met alle bezoekers het
toneelseizoen van 2018 lachend
af. Zeker weten!

mama verdie
‘t lekkerstent

Aardbeienvlaai
8 personen nu

11,90

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

4 krokante bollen
naar keuze
voor

1,00

Zanddeegbodem gevuld met room,
luchtige aardbeienmousse en aardbeien
van Jan & Birgitte uit Uden

Van Mook

Theaterwandeling Efkes Anders
27 mei 2018, om 13.30 uur en
om 19.00 uur. Start: CC Nesterlé
Nistelrode.
Kaartje á € 6,- bij CC Nesterlé
vanaf 14 mei.

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

Kipsalade
uit eigen keuken
100 gr.

€ 1,40

Pesto karbonade Hamkluifjes
100 gr.

€ 0,89

100 gr.

€ 1,20

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo heesch

KBO Bernheze

Met KBO Heesch
vijf dagen naar
Sauerland
HEESCH - Samen in september
op vakantie naar het prachtige
Sauerland: Het enige wat je te
doen staat is je aanmelden op
de volgende en tevens laatste
inschrijfdag op donderdag 24
mei in de Missezaal van CC De
Pas.
Op die dag is er een team van
reisorganisatie Bolderman tussen
14.00 en 15.30 uur aanwezig om
al je vragen te beantwoorden.
Tevens weten zij alles te vertellen over de reis en de excursies.
Tijdens de eerste inschrijfdag

Samen naar Sauerland

hebben zich al 15 KBO-leden
aangemeld. Om de reis door te
laten gaan zijn er minimaal 30
deelnemers nodig.
Korte informatie over de reis
Vertrek: 10 september.
Terugkomst: 14 september.
Er wordt vier nachten verbleven
in het 3-sterren hotel Sauerland
Alpin Hotel in het plaatsje Grafschaft.
De reis is all inclusive; dit houdt
in volpension en alle entreegelden tijdens excursies inbegrepen. Maar ook de hele dag gratis koffie en thee in het hotel en
tussen 17.00 en 24.00 uur frisdrank, vruchtensap, bier, wijn en
jenever.
Het inschrijfformulier kun je ter

Bestuursmutatie bij The
Winning Mood 1977
NISTELRODE - Tijdens de vorige week gehouden jaarvergadering
van The Winning Mood 1977 hebben er enkele bestuursmutaties
plaatsgevonden. Voorzitter Toon van Dijk stelde zich niet herkiesbaar als voorzitter van het bestuur en Jan van Nuland, de toonaangevende figuur bij het biljarten, was ook niet herkiesbaar. Rien
Cuijpers werd met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. Daarnaast bestaat het bestuur uit de volgende personen: Joke
de Wit-Geurts, Theo Verstraaten en Hans Zwaan. Er is dus nog een
vacature.

plekke invullen of je gebruikt
het formulier uit de ‘INFO’ van
april (pagina 24). Dit is voor de
touroperator nodig om het hotel en de kamers te reserveren.
De prijs zal ongeveer € 454,per persoon bedragen voor een
tweepersoonskamer. Voor een
eenpersoonskamer betaal je
€ 50,- meer.

Het winterprogramma werd afgesloten met het uitreiken van
de prijzen voor het kaarten en
biljarten. De uitslagen zijn als
volgt. Bij het rikken waren de
prijzen achtereenvolgens voor
Jan van Nuland, Miet van Kesteren en Martien van Dijk. Bij
het jokeren waren dat Anneke
van de Heijden, Dora van Rooij
en Thea van de Wijst. Bij het libre-biljarten ging Johnny Bloks
met de eer strijken, gevolgd door
Rien Cuijpers en Lambert Timmers. Bij het bandstoten gingen
de prijzen naar Cees van Gestel,
Lambert Timmers en Gerrit van

Dijk. Bij het regio biljarten eindigde The Winning Mood op de
vijfde plaats. In de kascommissie
werd Marien de Wit opgevolgd
door Lambert Timmers, die nu
met Harrie van Dijk de kascommissie vormt met als reserve
Johnny Bloks.
Voor het uitzetten van de zomerse fietstochten stelden zich
beschikbaar de dames Tiny van
Rooij en Riek Raaijmakers en de
heren Harrie van Dijk, Jan van
Nuland, Hans Geurts, Peter van
den Elzen, Theo Verstraaten en
Jan Nelissen.

Pas wanneer het minimum aantal van 30 personen is bereikt,
wordt de reissom van je rekening
afgeschreven.
Voor verdere informatie neem je
contact op met Walther Bax,
g.bax@hotmail.com of 0412452204. Marij van der Ven,
0412-453647 of
marijvanderven@gmail.com.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl
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fotoclub bernheze
in de Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER – Een beeld zegt meer dan duizend woorden en dat is precies wat Marijke voets en Ton Wijnen met
hun foto’s willen uitdragen. In gesprek met deze twee hobbyfotografen wordt duidelijk hoe bijzonder het is om verhalen te
fotograferen. Beiden zijn ongeveer vier jaar lid van Fotoclub Bernheze en vertellen met plezier over hun unieke vereniging
en de expositie die dit jaar voor de veertiende keer in de Kersouwe plaatsvindt.
TEKST: ELINE SIGMANS

Marijke en Ton kijken er, net zoals
de rest van de club, al even naar
uit. “Het is een tentoonstelling
geworden waar wij allemaal onze
creativiteit in los hebben kunnen
laten. Ieder in zijn eigen straatje,
de een maakt veel portretten, de
ander duikt de natuur in of houdt
van abstracte fotografie”, vertelt
Marijke.

ken om er iets leuks van te maken. Een mooi voorbeeld is de
opdracht ‘Ode aan moeder’, naar
aanleiding van een gedicht. Dat
is zo divers op te pakken. Naast
de foto-opdrachten, hebben we
soms ook een gastfotograaf die
op bezoek komt. Dit zijn altijd
topfotografen, daar leren we ook
erg veel van!”

De jaarlijkse expositie heeft een
aantal vaste thema’s, daarnaast is
iedereen van de club vrij om zijn
eigen werk te presenteren. Ook
de manier waarop de fotograaf
zijn foto’s wil exposeren, is vrij om
in te vullen. Ton zegt hierover:
“Dat is denk ik ook waarom onze
vereniging zo in trek is. We fotograferen allemaal verschillend en
presenteren dit ook anders. Zo
was er vorig jaar iemand die haar
foto’s met wasknijpers aan een
draad hing, zo simpel maar toch
zo pakkend kan het zijn. Het is bij
ons niet uniform. We exposeren
buiten, ook al regent het. Dat
unieke vind ik mooi.”

Een van de vaste thema’s van de
jaarlijkse expositie is de ‘kettingfoto’. Marijke vertelt: “De ‘kettingfoto’ is een serie van foto’s
die als ketting langs onze leden
loopt. Diegene die de startfoto maakt, benoemt een bepaald
onderdeel uit zijn of haar foto en
geeft dat door aan de volgende.
De volgende persoon moet dit
onderdeel binnen drie of vier dagen vastleggen. vervolgens geeft
deze persoon weer een object van
zijn of haar foto door. We hebben
een reeks van wel 60 foto’s die op
deze manier van elkaar afgeleid
zijn.” Het andere vaste onderdeel
is de rode draad. Op deze foto’s
staat een voorwerp dat door alle
leden wordt gefotografeerd, ook
weer binnen een bepaalde tijd.
Afgelopen jaar was dat voorwerp
een opgezette, witte rat. “Kom
vooral kijken wanneer je nieuwsgierig bent hoe we dat object
allemaal anders vastgelegd hebben!”

We
fotograferen
allemaal
verschillend
en
presenteren
dit ook
anders
Fotoclub Bernheze bestaat sinds
2005, heeft 60 leden en een
wachtlijst om bij de vereniging te
kunnen. Ja, je leest het goed, de
fotoclub kent sinds jaar en dag
een wachtlijst van mensen die
dolgraag deel willen uitmaken
van deze enthousiaste groep fotografen.
Twee keer in de maand komen de
leden samen om elkaars foto’s te
bekijken en te bekritiseren, maar
ook om elkaar complimenten en
advies te geven. De foto’s zijn
het resultaat van een opdracht
die de leden vanuit het bestuur
krijgen. “Ik vind het leuk dat je
door de opdrachten gedwongen
wordt om juist eens wat anders
te fotograferen dan je uit jezelf
zou doen”, zegt Marijke. Ton
vult aan: “Ja, als je zo’n opdracht
krijgt moet je out of the box den-

De expositie van Fotoclub Bernheze vindt plaats op zondag 13
mei in de Kersouwe in Heeswijk-Dinther. De expositie is open
van 10.00 tot 17.00 uur en de
toegang is gratis. Naast eigen
leden is er ook een gast die een
foto voor de rode draad heeft
mogen maken en deze exposeert. Dit jaar is Clemens Geenen,
directeur van het Fioretti College
in veghel, de gast die deze taak
op zich heeft genomen. Hij opent
om 10.30 uur de expositie officieel.

DOOR DE
OPDRACHTEN

Workshop
modelfotografie
CC De Wis
in Loosbroek

word je gedwongen om juist eens
wat anders te fotograferen

dan je uit jezelf zou doen

10

Woensdag 9 mei 2018

Lezing: ‘Kritiek is niet welkom’
HEESWIJK-DINTHER - In de huidige tijd lijkt in de samenleving,
maar ook in de directe leefomgeving, weinig ruimte (meer) te
bestaan om gevoelige en nijpende kwesties open en vrij te
bediscussiëren.
Professor Frits van der Meer van
het Instituut voor Bestuurskunde
aan de Universiteit Leiden geeft
op 14 mei een lezing waarbij hij

op zoek gaat naar de achtergronden van deze houding. We ervaren dat er steeds minder ruimte
is voor loyale tegenspraak.
Het ‘Eigen Gelijk-hebben’ lijkt
zwaarder te wegen dan het luisteren naar feedback en het gemeenschappelijk zoeken naar
draagvlak.
Daarom is de titel van de lezing:

‘Kritiek is niet welkom’. Frits van
der Meer vertelt vanuit zijn ervaringen en zoekt naar antwoorden in samenspraak met zijn
luisteraars.
De avond begint om 20.00 uur
in de Abdij van Berne in Heeswijk. De entree bedraagt € 10,inclusief koffie/thee in de pauze.
Kaarten reserveren via
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Ziekenvereniging Horizon
werft donateurs
HEESCH - Ziekenvereniging Horizon Heesch organiseert jaarlijks vele evenementen voor de
leden van haar doelgroep.
Hiervoor zijn de bijdragen van de
Heesche donateurs onmisbaar.
Ook dit jaar zal door een aantal vrijwilligers in een deel van
Heesch langs de deuren worden
gegaan.

Ze zullen huis aan huis flyers met
informatie verspreiden over het
doel en de middelen van de vereniging die zich inzet voor alle
zieken, eenzamen en mensen
met een beperking uit Heesch.
De vereniging komt deze keer
rond in Antenburgt, Hooge
Camp, Bijlesteel, Kogelpot, Heilige Eik en Biecamp. Dit zal zijn
in de week van 15 tot 19 mei.

Er wordt gehoopt en gerekend
op een grote deelname, zodat
het mooie ziekenwerk door vele
Heeschenaren gedragen wordt.

Laverhof krijgt vleugel
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen donderdag brachten zes vrijwilligers een prachtige vleugel naar
Laverhof. Nu heeft de concertserie van Laverhof, ‘Uurtje Klassiek’, de beschikking over een heuse
Gotrian Steinweg!
Weldoener is de familie Spijkers
uit Eindhoven. Zij doneerde de
vleugel aan het Geelvinck Museum in Zutphen. Het Geelvinck
Museum geeft de vleugel in
bruikleen aan Laverhof. Daarbij
hanteert het museum één voorwaarde: de vleugel moet concerteren!

Op 3 juni is dit klaar en zullen
studenten van Fontys Conservatorium Tilburg het instrument
inwijden.
De serie ‘Uurtje Klassiek’ is voor
de bewoners georganiseerd,
maar iedereen is van harte uitgenodigd.

Dit is voor Laverhof geen probleem. Om de week klinken
klassieke klanken in haar inpandige kapel en afgelopen weekend zelfs al voor de 30ste keer!
Dit lustrumconcert gaf pianiste
Monique van de Ven overigens
op de piano.

de vleugel moet
concerteren

De vleugel staat vooralsnog in
de beeldengalerij omdat de kapel
een opknapbeurt krijgt.

De concerten vinden óm de zondag plaats van 15.00 tot 16.00
uur en de toegang is een vrijwillige bijdrage.
Op 20 mei verzorgen studenten
van violiste Diana Byazarti het
‘Uurtje Klassiek’.

Goede Doelen Week
Nistelrode 13 tot 19 mei
NISTELRODE - In navolging van vorig jaar is er ook dit jaar weer een
Goede Doelen Week in Nistelrode. Je kunt de collectanten verwachten in de week van 13 tot 19 mei.
Hoe het gaat
Allereerst ontvang je van de collectanten, die zijn voorzien van
een herkenbare Goede Doelen
Week button, een envelop in de
brievenbus. In deze envelop tref
je informatie aan over hoe het in
zijn werk gaat. Er zit onder andere een intekenkaart bij met daarop vermeld wie de deelnemende
goede doelen zijn.
Op deze intekenkaart kun je
achter elk goed doel dat je wilt
steunen een bedrag invullen. De
ingevulde kaart stop je vervolgens samen met het geld in de
bijgeleverde kleine envelop. Alleen deze kleine envelop wordt
aan het eind van de collecteweek
opgehaald door de collectanten.
Wens je een vrije gift te doen,
vul dan alleen het giftbedrag
rechtsonder op de kaart in. De
gift wordt in dat geval evenredig
verdeeld over de deelnemende
goede doelen.
Heb je een collectant gemist of
heeft de collectant jouw gemist?
We zijn Jumbo Supermarkt in
Nistelrode ook dit jaar weer zeer
erkentelijk dat ze weer bereid
zijn hun medewerking te verlenen aan de Goede Doelen Week.
Net als vorig jaar zal er een grote
collectebus nabij de ingang van
de Jumbo worden gezet zodat je
alsnog een gift kunt uitbrengen.

Goede Doelen Week 2018. Heb
je een vraag of opmerking stuur
dan een email naar goedendoelenweeknistelrode@gmail.com,
een betreffende organisator zal
vervolgens zorgdragen voor een
snelle reactie.
Er is gekozen voor deze opzet
omdat er een aantal voordelen te
behalen zijn. Een voordeel van de
Goede Doelen Week is bijvoorbeeld de samenwerking tussen
de verschillende Goede Doelen
onderling, waardoor krachten
gebundeld kunnen worden. Niet
tien keer door Nistelrode collecteren, maar slechts één keer.
Door de gezamenlijke inzet van
collectanten zijn we ook beter in
staat om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, iets wat in de
afgelopen jaren vaak niet werd
gerealiseerd door gebrek aan
collectanten.

Deelnemende goede doelen:
- Alzheimer Nederland
- Brandwondenstichting
- Diabetes Fonds
- Hartstichting
- Hersenstichting
- KWF
- Longfonds
- MS Collecte
- Nationaal Fonds Kinderhulp
- Nierstichting
- Rode Kruis

We vragen uw begrip voor het
feit dat de indeling van de collectanten tot gevolg heeft dat uw
vertrouwde collectant mogelijk
in een andere straat of wijk is ingedeeld.
De organisatie streeft ernaar dat
Nistelrode dit initiatief net zo positief omarmt als de omliggende
kernen. Ze hebben er in ieder geval hun uiterste best voor gedaan
en geloven in een mooie collecteweek.

De organisatie Goede Doelen
De organisatie van de Goede
Doelen Week is in handen van coördinatoren van de deelnemende

Natuurlijk is de organisatie afhankelijk van alle collectanten
die de komende tijd op pad gaan.
Hiervoor alvast hartelijk bedankt!

Voor de ondernemer
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl
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Voor de aanleg of onderhoud van je tuin
kies je het liefst voor een hovenier die jouw wensen weet
om te zetten in een tuin die ook echt bij je past
Dan zit je bij Brienen Groenprojecten goed.
Zij maken van een gewone tuin jóuw tuin. En da’s een heel ander verhaal.
machinepark kwijt waarmee hij
alle voorkomende werkzaamheden kan verrichten. Want Brienen
Groenprojecten biedt het totale
pakket voor zowel particuliereals bedrijfstuinen, van aanleg
tot onderhoud, van grondwerk
tot bestraten, van tuinhuis tot
zwemvijver, van ontwerpen tot
beplanten, gewoon van A tot Z
en van klein tot groot.
Service
Chiel Brienen is niet van de gladde
praatjes. En hij is ook niet zo van
het promoten van zichzelf of van
zijn bedrijf. Dat heeft hij ook heBrienen Groenprojecten
biedt het totale pakket
voor zowel particuliereals bedrijfstuinen

Chiel Brienen 

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Chiel Brienen startte acht jaar geleden zijn bedrijf en vestigde zich vier jaar geleden
aan de Brandsestraat in Nistelrode. Inmiddels heeft hij drie professionele hoveniers in dienst en is zijn
bedrijf alsmaar groeiende. Dat zijn bedrijf groeit, brengt voor Chiel ook nieuwe ontwikkelingen met
zich mee.
Zo zijn de voorbereidingen voor
een loods van 500 m2 in de laat-

ste fase; het zal niet lang meer
duren of er kan worden gestart

met de bouw ervan. In die loods
kan Chiel zijn goed geoutilleerde

lemaal niet nodig, want zijn goede naam verkoopt zichzelf wel.
Vakmanschap, kwaliteit, service,
klantvriendelijkheid en vertrouwen zijn bij hem geen loze begrippen. Het moet gewoon goed zijn.
En mocht iets onverhoopt niet
naar de wens van de klant zijn,
dan wordt er gezorgd dat het in
orde komt. Die vanzelfsprekendheid die zie je en die voel je.

Onkruidbestrijding
Brienen Groenprojecten is gespecialiseerd in het milieuvriendelijk
verwijderen van onkruid in bestratingen. Met een onkruidbrander die 1.800 m2 per uur bestrijkt,
wordt met hete lucht het onkruid
verbrand.
Hierbij blijft de wortel zitten,
maar je put die wel uit. Na acht
behandelingen is ook de wortel
afgestorven. Chiel: “Wat minstens zo belangrijk is in onkruidbestrijding, is het vegen van
straatwerk, zodat er geen zaden
in de voegen achterblijven.” Ook
een prima tip voor thuis.
Hoveniers
Brienen Groenprojecten kan altijd nog vakbekwame hoveniers
gebruiken, en ook leerlinghoveniers zijn welkom. “Iets voor
jou? Laat het ons weten.”

Brandsestraat 9, Nistelrode
06-51321902
www.brienengroenprojecten.nl.
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Een boek voor iedereen
die de ware is of wil worden
LOOSBROEK - Het is meimaand, trouwmaand. Niet toevallig verscheen net het boek ‘Ik blijf bij je’.
Als tekstschrijver en journalist past het schrijven van een speech Mathieu Bosch prima.
“Babs (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) is dan
ook een leuke en passende hobby. Daarbij leverde mijn bijdrage in de toga zoveel bijzondere
ervaringen op dat ik besloot ze
te bundelen”, vertelt hij. De afgelopen jaren trouwde hij meer
dan honderd stellen en dat leverde evenzoveel wonderlijke ervaringen op. “Ik heb een vijftigtal
bijzondere, waargebeurde- en
veelal soms echt ongelofelijke
huwelijkssluitingen
beschreven. Verbazing en verwondering gaan daarbij vaak hand in
hand. Een ring die kwijtraakt op
het moment suprême dat kan
nog, een fotograaf die letterlijk in het water valt is ook nog
te drogen, maar bekvechtende
stellen, huilende bruiden en ruziënde ouders dat is andere koek.
Natuurlijk zijn er ook heel veel
geluksmomentjes opgenomen
van prachtige bruidsparen, want
bovenal blijft trouwen een onvergetelijk moment. Om wat
voor reden dan ook.”
In ‘Ik blijf bij je’ zijn talloze details rond de mogelijk mooiste

Voor trouwlustigen,
maar zeker
ook voor
mensen zonder trouwplannen’
dag van je leven vastgelegd en
met een passende ondertoon
beschreven. Het resultaat is een
buitengewoon leerzaam boek-

werk, voor trouwlustigen, maar
zeker ook voor mensen zonder
trouwplannen. Een aaneenschakeling van anekdotes over heel
veel gedoe rond de bruiloft. Verhalen voor en over de gedoemden en de ware liefde met heel
veel over trouwen. Rituelen,
waarschuwingen, aanbevelingen
en tips rond kleding, familie, locaties, vervoer, leermomentjes,
do’s en don’ts, waarheden en
leugens, speeches, stiltes en heel
veel liefde. Om te trouwen of
voor altijd te twijfelen.
En waarom de titel ‘Ik blijf bij je’?
“Omdat het nog mooier is dan
het traditionele ‘Ik hou van je’.
Bij trouwen staat de liefde altijd
centraal, ook bij een beetje tegenwind of een mislukte start”,
besluit de Loosbroekenaar. Meer
info www.ikblijfbijje.nl.

Schrijver Mathieu Bosch
geeft twee boeken weg.

Wil jij hier kans op maken? Stuur
dan een mail voor 14 mei naar
info@demooibernhezekrant.nl
en vertel waarom jij dit boek zou
moeten winnen. Mathieu kiest
zelf twee mails uit.

Liederentafel

HEESCH - In mei vindt zoals
gebruikelijk weer de laatste liederentafel voor de zomerstop
plaats.
Nog een keer dus de gelegenheid voor een avondje gezellige ontspanning. Het liederentafelorkest speelt en zingt de
nummers uit de uitgereikte liedjesbundel en de bezoekers kunnen naar believen meezingen
of dansen. Deze mix blijkt een
breed publiek en in het bijzonder
senioren aan te spreken. De bediening verzorgt koffie, thee en
andere consumpties naar keuze.
Deelname verplicht tot niets.
Datum: woensdagavond 16 mei.
Locatie: Zaal de Misse in CC De
Pas.
Het orkest speelt van 20.00 tot
23.00 uur en de entree bedraagt
€ 2-. Iedereen is welkom. In september wordt er weer gestart
met een nieuwe serie.
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MARK: ‘‘Oogtraining lost vele klachten op

die ontstaan na een ongeval of tia’
Bijzondere oogtraining zorgt voor optimale revalidatie

NISTELRODE - Het zal je maar overkomen, een auto-ongeluk, hartinfarct of een beroerte. De gevolgen
kunnen zeer heftig zijn. Sommigen kunnen nooit meer lopen of praten en anderen herstellen wel, maar
worden nooit meer helemaal de oude. Na een dergelijk trauma volgt vaak een revalidatietraject waarin
men weer opnieuw leert lopen of praten. Is dat traject achter de rug dan is men in veel gevallen gelukkig
weer aardig hersteld. Toch moeten de meesten die hersteld zijn, rekening houden met blijvende klachten.

Restklachten na revalidatie
Niet zelden heeft men na een
revalidatietraject nog moeite
met concentreren. Men is sneller
moe, vergeetachtig, sneller uit
balans of kan minder goed autorijden. Maar ook blijvend moeite hebben met begrijpend lezen
en lezen van ondertitels zijn veel
gehoorde klachten. Soms zijn
die klachten een gevolg van een

hart- of herseninfarct of tia bijna altijd ook het visuele systeem
in de hersenen uit balans raakt.
In revalidatieklinieken bestaan
helaas géén programma’s voor
herstel van het aangedane visuele systeem. Men krijgt in een revalidatiekliniek dan vaak te horen
dat men rekening moet houden
met levenslange restklachten.”
Mark heeft in Nistelrode een

Hij heeft diverse mensen kunnen
helpen die kampten met het gevolg
van een auto-ongeluk of tia
blijvende hersenbeschadiging of
het gevolg van bepaald medicijngebruik. In die gevallen is er
niet veel aan te doen. Maar vaak
kan men geen oorzaak aanwijzen
voor de restklachten. In dat geval
kan visueel-Motorische Training
daar juist verbetering in brengen.
Mark van de ven legt uit: “Dat
komt omdat bij een ongeval,

centrum voor visueel-Motorische Training en is onder andere
gespecialiseerd in opsporen en
behandelen van verstoringen in
het visuele systeem. Hij heeft diverse mensen kunnen helpen die
kampten met problemen als gevolg van een auto-ongeluk of tia.
“Neem bijvoorbeeld Theo. Hij

had na een auto ongeluk whiplash klachten en enorme concentratieproblemen. Alles wat
hij aankeek danste en trilde. Die
whiplash werd met fysiotherapie verholpen maar het trillende beeld maakte hem gek en
moedeloos. Hij kon hierdoor
niet meer werken. Uit het visueel-Motorisch onderzoek bleek
echter dat zijn oogsamenwerking volledig zoek was. Het visuele systeem was volledig uit
balans geraakt door de klap van
het auto-ongeluk. Oogtraining
die bestond uit kijkoefeningen
en speciale lichttraining, waarbij
hij dagelijks een aantal minuten
naar gekleurd licht moest kijken,
heeft hem weer een stabiel beeld
gegeven. Binnen een jaar was hij
weer aan het werk en dolgelukkig.
Maar ook Ans, zij kon na een tia
geen boek meer lezen terwijl dat
juist haar grootste hobby was.
Ze werd supersnel moe na het
lezen van slechts een paar regels. Ze had door de tia ook veel
vaker hoofdpijn, kon het zonlicht niet goed verdragen en had
een veel zwakker geheugen dan
voorheen. Haar totaal uit balans
geraakte visueel systeem was
binnen een jaar met oogtraining

Oogtraining

weer hersteld. Ze kan nu weer
een uur achtereen lezen en kan
onthouden waar de tekst over
gaat. Ook haar andere klachten
zijn sterk afgenomen. Ze voelt
zich zekerder en heeft haar levenslust weer terug.”
Het Centrum voor visuele Training van AB Reflex bestaat dit
jaar vijf jaar. Reden voor een
feestelijke aanbieding. Personen
die kampen met klachten overgehouden aan een ongeval, hartinfarct of beroerte kunnen zich
daarom de hele maand juni gratis
visueel- motorisch laten screenen

bij AB Reflex. Wel even bellen
voor een afspraak:
06-54790867.
voor verdere informatie kunt u
kijken op www.abreflex.nl.

centrum voor
visuele training

reflex
Boekweitstraat 12, Nistelrode
06-54790867
info@abreflex.nl
www.abreflex.nl

Mark van de Ven
06 - 547 908 67

ontmoet de Gruffalo en laat je
verrassen door de receptenbibliotheek
Kom naar Heerlijk Heesch
HEESCH - Brabant is in 2018 Europese regio van de gastronomie; We are Food. In het teken van dit
thema organiseren de Bibliotheken Bernheze diverse activiteiten. De tweede activiteit in de reeks is een
bezoek aan het culinaire evenement Heerlijk Heesch.

Boekweitstraat 12, 5388 CB Nistelrode
info@abreflex.nl www.abreflex.nl

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther
0413-291211 - 06-1278945

De lente is er weer
en ook onze asperges
en aardbeien

se
d
n
a
l
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Verse Herges
asp
Ontmoet de Gruffalo op het
kinderplein
Het grote harige monster Gruffalo komt op bezoek bij Heerlijk
Heesch. Gruffalo houdt namelijk
van erg veel en lekker eten en
heeft altijd honger. Alle kinderen mogen met de Gruffalo op
de foto. Maar pas op dat je niets
lekkers in je hand hebt want
voordat je het weet is het verdwenen!

De Receptenbibliotheek
De bibliotheek-chef verzamelt
en verspreidt heerlijke Heesche
recepten met de Receptenbibliotheek.

cepten van lokale ondernemers,
bezoekers en medewerkers van
de bibliotheek.

De Receptenbibliotheek brengt
recepten en verhalen samen,
zorgt voor verbinding en laat een
ander proeven van je verhaal. De
Receptenbibliotheek is gevuld
met heerlijke en persoonlijke re-

Laat je verrassen door de receptenbibliotheek.
Bibliotheek Heesch bezoekt
Heerlijk Heesch op zondag 27
mei van 14.00 tot 17.00 uur op
de Misse.

s
Dagelijk
aar.
verkrijgb
hild
Ook gesc .
aar
verkrijgb

Hollandse
aardbeien,
appels en
peren.
Diverse
fruitsappen
en jams.

Dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur.
Ook in onze automaat.
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Voetenmaand

Mei
maand

Ruim assortiment ‘medische
voetbehandelingen’ bij Intense
NISTELRODE - Al ruim dertien jaar kun je bij Intense feel good - look amazing terecht voor pedicure
behandelingen. Dit is alom bekend en veel mensen maken hier graag gebruik van. Vaak horen we, als
we vertellen wat we allemaal doen, dat veel mensen daar geen weet van hebben.
Bij Intense hebben we één medisch pedicure in dienst en dat is
Tessa.
Zij heeft zich als medisch pedicure
gespecialiseerd op het gebied
van nagelbeugeltechnieken (tegen ingroeiende teennagels), het
behandelen van schimmelnagels
met laser, diabetische- en reumatische voeten en sinds vorig
jaar is ze ook oncologisch voetzorgverlener.

Voetensalon Rianne
HEESCH - Mijn naam is Rianne Verstegen en ik ben een gediplomeerd pedicure. Bijna twee jaar geleden ben ik gestart met Voetensalon Rianne. Voetensalon Rianne staat voor een professionele pedicurebehandeling en deskundig advies en is aangesloten bij
brancheorganisatie Provoet.
U kunt er terecht voor:
- pedicurebehandeling
- knippen van uw nagels
- verwijderen van eelt en likdoorns
- plaatsen podofix nagelbeugel
bij een ingroeiende nagel
- nagelreparatie (indien mogelijk
ook bij een schimmelnagel)
- voetnagels voorzien van een
mooie kleur gellak
- uw voeten worden na elke behandeling ingecremed met een
passende voetencreme, die ook
verkrijgbaar is in de salon.

Veel mensen weten niet dat de
voetzorg bij oncologisch patiënten anders is dan bij anderen. De
behandeling van diabetische- en
reumatische voeten komen in
aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar.
Naast Tessa is ons gehele team

Tessa van Dijk

gediplomeerd als pedicure en we
helpen je graag met de verzorging van je voeten. Kom eens
bij ons langs voor een kosteloze

intake, dan vertellen we je graag
wat er allemaal mogelijk is.
www.salonintense.nl of
06-10433489.

Ik vind het heel belangrijk dat
mensen zich op hun gemak voe- Rianne Verstegen
len en na afloop met goed verzorgde voeten de salon verlaten.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op
www.voetensalonrianneheesch.jimdo.nl
Tot ziens bij Voetensalon Rianne
De Klaver 7, Heesch, 06-53473619.

•
•
•
•
•

Basisbehandeling
Deelbehandeling
Nagelbeugel podofix
Nagelreparatie
Gellak

De Klaver 7 - Heesch - 06-53473619
www.voetensalonrianneheesch.jimdo.nl

Het verschil tussen een podotherapeut
en een podoloog
Het beroep van podotherapeut wordt vaak verward met podoloog, een vrij beroep. Zowel podotherapeuten als podologen behandelen voetproblemen bij kinderen en volwassenen.
Podotherapeuten zijn erkend
HBO-geschoolde
paramedici.
Een podotherapeut is net zoals
de huisarts en de fysiotherapeut
vrij toegankelijk.
Bij de podotherapeut kun je terecht voor bijvoorbeeld:
• scheefstand van de voeten
• likdoorns

•
•
•
•

overmatige eeltvorming
hamertenen
voetproblemen bij kinderen
sportblessures.

Maar ook voor klachten aan knie,
heup en rug die voortkomen uit
afwijkingen van de voet of door
een verkeerd looppatroon.

Belangrijke specialisatie is de
behandeling van de diabetische
voet en voetproblemen bij reuma, vaak in samenspraak met
een orthopedisch schoenmaker.
Daarbij zijn podologen gespecialiseerd in houdingscorrecties.
Bron: www.gezondheidsnet.nl
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Nieuwe schoonheidssalon in Nistelrode: The Beauty Bar
hoE Mooi WiL jE ZijN?
NISTELRODE – Er is een opvallende nieuwe schoonheidssalon gevestigd in Nistelrode. Jennifer Heerkens uit Loosbroek opende The Beauty Bar, pal naast kapsalon Koppig. En als het aan het enthousiasme
en de inzet van Jennifer ligt, wordt dit het adres waar je terecht kunt voor de meest uiteenlopende
schoonheidsbehandelingen.
De 26-jarige ondernemende
Jennifer timmert flink aan de weg
met haar nieuwe salon: “Ik heb
een salon aan huis gehad, maar

doordat mijn klantenkring groeide en ik ook graag andere behandelingen wil bieden was het tijd
om een eigen salon te openen.”

Jennifer werkte eerder zeven jaar
bij een schoonheidsinstituut in de
regio. Dat heeft voor de broodnodige ervaring gezorgd.

“Ik vind het belangrijk dat in mijn
salon mensen zich geen nummer
voelen en dat er alle tijd is voor de
klant. Het is vanzelfsprekend dat
de salon waar de klant de behandeling krijgt naast comfortabel altijd netjes, schoon en fris is.”

om met de beste producten en
materialen te werken en toch
iedereen betaalbaar te laten stralen. Hoe mooi wil je zijn? Neem
een kijkje bij The Beauty Bar!

De uitdaging is om met de beste
producten en materialen te werken en toch iedereen betaalbaar
te laten stralen.
The Beauty Bar biedt alles op het
gebied van verzorging en pure
schoonheid. Gezichtsbehandelingen met producten van topmerken waar je echt huidverbetering
als resultaat hebt, glycol peeling,
bindweefselmassage, sportmassage, visagie, wimperextensions
en nagels. Al deze behandelingen
zijn mogelijk in de nieuwe salon
aan Weijen 19a. De uitdaging is

Weijen 19a, Nistelrode
06-23952563
jenniferheerkens@hotmail.com
thebeautybarbyjenn

Boek een

gezichtsbehandeling en je krijg de
volgende behandeling gratis.
LVL behandeling (wimperlifting) van € 45,- voor € 35,-.
Sportmassage (30 minuten) van € 30,- voor € 17,50.
Gellak van € 17,50 voor € 10,-.
Acties zijn geldig tot en met 31 juli 2018.

Jennifer Heerkens

Foto: Jan Gabriëls
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Locatie Bernhezer Business Event 2018: The Duke
BERNHEZE - Na enkele weken geleden de datum, zaterdag 8 september, bekend te hebben gemaakt, kan nu de locatie bekend gemaakt worden. Met het thema ‘Bijzonder’,
heeft de organisatie een bijzondere locatie gevonden, namelijk The Duke in Nistelrode.

Ontmoeten, gezelligheid, heerlijk eten en een bijzondere ambiance: dat zijn de belangrijkste
ingrediënten van het Bernhezer
Business Event 2018. Natuurlijk
met traditiegetrouw de uitreiking van de ondernemersprijzen
als een van de hoogtepunten.
Locatie en invulling
De bijzondere locatie The Duke,
zal op zaterdag 8 september om-

getoverd worden tot een ruimte
waar een bijzonder Bernhezer
Business Event zal gaan plaatsvinden. Weer een andere invulling dan de afgelopen jaren. Zo
is de aanvang dit keer om 16.00
uur en het eindigt om 23.00 uur.
Zoals het thema ‘Bijzonder‘ al
een beetje verraadt, zijn er veel
bijzondere details deze avond,
maar die houdt de organisatie
nog even geheim!

Lezing en publieksavond bij Halley

The Duke in Nistelrode

De organisatie
De organisatie is in handen
van Jozette van den Helm
(Zicht, Risico- en Verzekeringsadviseurs),
Hetty
van
Herpen (van Herpen Haar en
Bijoux), Ton Willemse (Elektrototaalmarkt.nl), Robbie van der

Foto: @DMBK

zaterdag
8 september van
16.00 tot 23.00 uur

Wijst (RWP Audio • Video •
Lighting), Wilson Bosch (Bosch
& van Oers bouwkundigen),
Heidi Verwijst (Bernheze Media),
William Verkuijlen (Complement
Reclame) en Remon Dijkhoff
(Gebr. Dijkhoff BV).

Medewerkers geven Rabobank Oss Bernheze een
herkenbaar gezicht
BERNHEZE - Veel banken kampen ermee: de traditionele bankkantoren worden steeds minder bezocht.
Klanten regelen hun bankzaken steeds meer online en het fysieke contact neemt af. Om dichtbij te
blijven zijn diverse servicepunten ingericht in de lokale kernen. Maar soms is er behoefte aan een bank
die nóg dichterbij is. Bijvoorbeeld op het voetbalveld of de school van de kinderen. Ook daar kan je met
medewerkers van de Rabobank brainstormen of van gedachten wisselen over maatschappelijke ideeën.
Maar ook je bancaire vragen worden op een laagdrempelige manier beantwoord. De marktteams bieden
hiervoor de oplossing!

HEESCH - Op donderdagavond
17 mei houdt Halleylid Willem
Schot bij Sterrenwacht Halley
een lezing getiteld: ‘Alles wat
vanuit de ruimte op onze pet
valt’.
De lezing begint om 20.00 uur.
Uit het heelal komt heel wat
op ons af; elektromagnetische
straling, deeltjesstraling, zandkorrels, stenen en zelfs planetoïden. In de lezing geeft Willem Schot extra aandacht aan de
impact van twee inslagen door
planetoïden, 14,5 miljoen jaar
geleden. De kraters hierdoor in
Zuid-Duitsland zijn nog betrekkelijk vers. Dit zijn de Nördlinger
Ries en het Steinheimer Becken.
Publieksavond
Op vrijdagavond 18 mei is Sterrenwacht Halley voor publiek
geopend. Het programma begint
om 21.00 uur en duurt ongeveer
twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Zorg dat

je op tijd aanwezig bent, want het
kan druk worden. Met het blote
oog en door de telescopen en
verrekijkers is de heldere planeet
Venus aan de westelijke avondhemel goed te zien, evenals de
maansikkel.
Aan de oostelijke hemel prijkt de
eveneens heldere Jupiter, waarvan met de kijkers de manen en
de wolkenbanden goed te onderscheiden zijn. In de loop van de
schemering worden steeds meer
sterren en sterrenbeelden zichtbaar, bijvoorbeeld Tweelingen,
Grote en Kleine Beer, Arcturus en
Poolster. Het moet wel onbewolkt
zijn om de hemellichamen te kunnen zien.
De entree is € 5,- voor niet-leden
en kinderen tot en met twaalf
jaar betalen slechts € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg Heesch / Vinkel
0412 - 454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Rabobank Oss Bernheze vergroot met deze marktteams de
aanwezigheid en zichtbaarheid
van de bank in alle kernen van
haar werkgebied en is zo het
aanspreekpunt voor haar klanten. “Hiermee blijven we dichtbij
en midden in de gemeenschap.
Daar waar mensen elkaar ontmoeten willen wij ook graag
aanwezig zijn”, licht Corné

Roovers, directeur Bedrijven,
toe. “Deze medewerkers van de
Rabobank zijn actief in de stad of
kernen, weten wat er speelt en
zijn betrokken bij verschillende
netwerken.
De marktteams zijn ingedeeld
per regio, acht in totaal. Elk team
bestaat uit medewerkers van
verschillende afdelingen. Via de
marktteams kan de Rabobank

met marktteams
dichtbij en midden
in de gemeenschap
haar netwerk, kennis of financiële middelen beschikbaar stellen.
En zo hopen we samen de omgeving Oss Bernheze sterker te
maken.”

Heitje voor Karweitje
Scouting Mira Ceti
NISTELRODE - Aankomende zaterdag kun je in Nistelrode de
welpen en scouts van Scouting
Mira Ceti aan de deur verwachten voor het jaarlijkse ‘Heitje
voor een Karweitje’.
Deze actie levert de groepen niet
alleen een mooi zakcentje voor
het zomerkamp op, maar ze leren tijdens deze actie óók dat
niet alles vanzelf gaat en dat er
gewerkt moet worden voor iets
extra’s. De kinderen worden zich
zo spelenderwijs bewust van wat
er allemaal komt kijken bij het
dagelijks leven.
Een raam lappen, het konijnenhok schoonmaken of wat stoe-

ramen lappen,
stoep vegen
len in een restaurant poetsen,
de kinderen zijn nieuwsgierig en
doen het graag! Mocht je geen
klusje voor ze hebben, dan is een
kleine bijdrage natuurlijk ook
welkom. Vanaf 9.30 uur kun je
de kinderen in groene of beige
blouse aan de deur verwachten.
Scouting Mira Ceti bedankt iedereen alvast voor de hulp!

Woensdag 9 mei 2018
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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

AGENdA
16 mei 2018
Informatiebijeenkomst
snelfietsroute
Nistelrode-Uden
19.30 uur
Café-Zaal ’t Tramstation,
Raadhuisplein 5, Nistelrode

het gemeentehuis is op
de volgende
dagen gesloten
10 mei 2018
Hemelvaartsdag
11 mei 2018
Collectieve vrije dag
21 mei 2018
Tweede pinksterdag
Op 11 mei 2018 zijn de
Milieustraat en groendepots
open.

Weekmarkt
Nistelrode
van 19 t/m 22 mei 2018:
Pinksterfeesten Nistelrode.
U vindt de weekmarkt op 18
mei op Laar (naast de kermis).

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem

Woensdag 9 mei 2018

hondenpoep?
dat lossen we samen op!

prijsvraag brood en spelen
De uitdaging: nieuwe perspectieven voor het platteland

Een hond is leuk, maar loslopende honden waar dat niet hoort en
hondenpoep zijn grote ergernissen van veel inwoners. Daarom zorgen we er samen voor, dat we de overlast door honden zoveel mogelijk beperken.
De gemeente maakt alle hondenuitlaatstroken, velden en
routes regelmatig schoon. Maar
buiten de losloopvelden en de
uitlaatgebieden zorgt u er als
hondenbezitter zelf voor dat de
poep van uw hond wordt opgeruimd.
Los of aangelijnd?
• Binnen de bebouwde kom
houdt u uw hond altijd aangelijnd.
• Binnen de (omheinde) losloopvelden kan uw hond loslopen.
• U mag uw hond aangelijnd
uitlaten op de uitlaatroutes,
alleen aan de kant van de weg
waar de bordjes staan.
• Op sportvelden en speelterreinen zijn honden niet toegestaan.
• Buiten de bebouwde kom
mag uw hond loslopen, tenzij anders wordt aangegeven,
zoals bij de ingang van natuurgebieden.
Een overzicht van alle losloopgebieden binnen de bebouwde
kom vindt u op www.bernheze.
org (zoekterm: hondenuitlaatplaatsen).
Extra controles
De gemeente ontvangt regelmatig klachten over hondenpoep.
Net als u vinden wij het belangrijk om de overlast van hondenpoep binnen onze gemeente zoveel mogelijk te beperken. Onze
BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) starten daarom binnenkort met extra controles in de hele gemeente. Wij

rekenen op uw medewerking. In
de eerste week zullen wij vooral
waarschuwen, als dat nodig is.
Na die week riskeert u een boete op alle overtredingen. Na een
waarschuwing volgt altijd een
boete bij de volgende overtreding. De boetes zijn (inclusief
€ 9,- administratiekosten):
• hond niet aangelijnd: € 104,-,
• hond bevindt zich in een
speelgelegenheid: € 149,-,
• uitwerpselen van de hond niet
opruimen: € 149,-.

de overlast door
honden zoveel
mogelijk beperken

Actie
Hondenbezitters die tijdens onze
controles de hondenpoep van
hun eigen hond opruimen, krijgen van ons tijdens de actie een
leuke attentie.

De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen is een oproep aan boeren en
andere grondeigenaren uit de zandgebieden van Brabant, Gelderland
en Overijssel. Bedenk samen met ontwerpers radicale en realistische
plannen voor de vernieuwing van het platteland. De zestien beste plannen worden geselecteerd. De winnende teams krijgen elk € 25.000,- en
begeleiding van experts om hun plan verder uit te werken.
Nadenken over nieuwe
mogelijkheden
De prijsvraag wil de horizon verbreden: laten we nadenken over
nieuwe mogelijkheden, want er is
een omslag nodig op het platteland. De voedselproductie loopt
tegen grenzen aan. De klimaatverandering, de verschraling van
de biodiversiteit, de energietransitie, maar ook de vergrijzing en
krimp dwingen tot andere keuzes in het landelijke gebied.
Hoe zorgen we ervoor dat het
platteland een goed verdienmodel biedt voor de boeren (Brood)
en een duurzaam en aantrekkelijk landschap blijft (Spelen)?

ties van mensen met bezit op
het platteland.
- Landschapsarchitecten, planologen, architecten en ontwerpers uit innovatieve sectoren
als productontwerp, kunst,
fooddesign, social design.
Sluiting inzendtermijn: 1 juni
2018

Teams
Iedereen die mee wil doen,
vormt een team met mensen uit
verschillende disciplines. In elk
team moet in ieder geval een
plaatselijke grondeigenaar zitten
en een ontwerper.
- Boeren, landgoedbeheerders,
particuliere grondeigenaren,
organisaties voor natuurbeheer, of coalities en coöpera-

Het initiatief voor de prijsvraag
komt van Rijksbouwmeester
Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het landschap Berno
Strootman.
Brood en Spelen bestaat uit twee
parallel lopende prijsvragen,
één voor de zandgebieden van
Noord-Brabant en één voor de
zandgebieden van Gelderland/
Overijssel.

De bedoeling is dat kinderen
hier flink kunnen ravotten in een
natuurlijke omgeving. Er komen
dus geen traditionele schommels
en glijbanen, maar alleen natuurlijke elementen. voor meer
speelplezier van onze kinderen
én meer biodiversiteit, die op
andere plekken zo hard achteruit gaat.
De komende tijd moet het
groen de kans krijgen om aan te
groeien. Daarom openen we de
speeltuin pas in juni. Wie er bij
wil zijn, kan alvast de volgende
data in de agenda zetten:
- woensdagmiddag 13 juni:
proefspeelmiddag
- woensdagmiddag 27 juni:
feestelijke opening

Meer info volgt later.

Meer info
Kijk voor alle informatie over
prijsvraag, deelname, reglement,
jury, planning en meer op
www.prijsvraagbroodenspelen.nl.
Ontmoet via deze website potentiële teamleden met allerlei achtergronden, kennis en ervaring.

Natuurspeeltuin heesch
Heuvels om te beklimmen en vanaf te rollen. Bosjes om je in te
verstoppen en boomstammen om op te balanceren. Het kan straks
allemaal in natuurspeeltuin die aan de Schoonstraat in Heesch komt.

Wilt u de bijzonderheden over
de speeltuin volgen? Check dan
natuurspeeltuinheesch.blogspot.nl.
Dit is een van de deelprojecten
binnen het project ‘Dynamische
landschappen’ waarmee we de
dorpen Nistelrode en Heesch
beter willen verbinden met de
Maashorst. Het wordt mede
mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

GEMEENTEbErichTEN
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informatiebijeenkomst 16 mei 2018 over snelfietsroute Nistelrode-uden
De gemeente Bernheze is van plan een snelfietsroute van Nistelrode naar Uden te realiseren. We presenteren het eerste schetsontwerp graag aan u tijdens een informatiebijeenkomst op 16 mei 2018 om 19.30 uur in Café-Zaal ’t Tramstation, Raadhuisplein 5 in Nistelrode.
Tracé
We hebben in 2015 in samenwerking met onder andere de provincie en de gemeente Uden onderzocht wat het meest kansrijke

tracé voor de snelfietsroute is.
Het college van burgemeester
en wethouders heeft een tracé
vastgesteld dat loopt via Het

Runneke, Kleinwijk, Kerkveld,
Molenerf, Hoogstraat, Delst en
Udenseweg richting de gemeente Uden.
voor de herinrichting van deze

straten naar een fietsstraat/fietsroute hebben we een schetsontwerp opgesteld.

ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting De Pas voor het organiseren van Heerlijk Heesch
op 26 mei 2018 van 15.30 tot
1.00 uur en 27 mei 2018 van
14.00 tot 23.00 uur op De
Misse, 5384 BZ Heesch. van
22 mei, 8.00 uur tot 28 mei
2018, 24.00 uur is De Misse
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn 3 mei 2018
verzonden.
- C.A.M. Reijmers voor het organiseren van een buurtbarbecue
op 17 juni 2018 van 15.00 tot
21.00 uur in De La Sallestraat,
5384 NK Heesch. Tijdens
de barbecue is een gedeelte
van De La Sallestraat (vanaf
Graanakker tot de Mgr. van de
Hurklaan) in Heesch afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. De beschikking is
op 3 mei 2018 verzonden.
- voetbalvereniging WHv voor
het organiseren van een Summer Breeze op 23 juni 2018 van
10.00 tot 1.00 uur bij sportpark
De Hoef, Dorpsstraat 15, 5472
PH Loosbroek. De beschikking
is op 3 mei 2018 verzonden.
- Stichting Pinksterfeesten Nistelrode voor het organiseren
van de Pinksterfeesten 2018
op 19 mei van 18.00 tot 21.00
uur voor de Pinksterloop en op
20 en 21 mei 2018 van 10.00
tot 18.00 uur voor de braderie.
De Pinksterloop wordt gehouden op de volgende route, die
tijdens het evenement is afgesloten voor alle verkeer behalve
voor voetgangers: veerstraat,
De Hoef, Laar, Heuvelstraat,
Kerkhoflaan, Loosbroekseweg,
Heuvelstraat, De Beekgraaf,
veerstraat, De Hoef en Laar.
De braderie wordt gehouden
op het volgende traject, dat
tijdens het evenement is afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers: Weijen
(vanaf Weijen 19a tot aan Laar
33/begin kermis), H. van de
venstraat (tot aan de W. van
Houtstraat) en de Beekgraaf,
5388 HG Nistelrode. De beschikkingen zijn verzonden op
4 mei 2018.
- De Gezamenlijke Horeca Nistelrode voor het organiseren
van horeca-activiteiten tijdens
de kermis en de Pinksterfeesten op 18 mei 2018 van 18.00

tot 2.00 uur en op 19 t/m 22
mei van 10.00 tot 2.00 uur op
de volgende locaties: Raadhuisplein 5 en 7 en Laar 20,
5388 HG Nistelrode. De beschikkingen zijn verzonden op
4 mei 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Tijdens de bijeenkomst kunt u

vragen stellen en reageren op
het schetsontwerp.
Meer informatie over snelfietsroutes vindt u op
www.snelfietsroutesbrabant.nl.

officiËLE bEkENdMAkiNGEN

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

Commissie Bezwaarschriften
Bernheze
Op woensdag 16 mei 2018 komt
de Commissie Bezwaarschriften
Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De commissie behandelt dan de
volgende bezwaarschriften.
19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene
is ingediend. Het bezwaarschrift
is gericht tegen het besluit van
het college van burgemeester en
wethouders van 2 maart 2018
tot weigering van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van twee bijgebouwen
aan de Meerweg in Heesch.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat is ingediend tegen het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 28
februari 2018. Het gaat om het
besluit waarbij het verzoek om
handhavend op te treden tegen
overtredingen aan Laag-Beugt in
Heeswijk-Dinther, is afgewezen.

Besluiten ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staan ingeschreven. Dit blijkt uit het
adresonderzoek van de afdeling
Burgerzaken. Het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Bernheze heeft
daarom besloten om hun persoonsgegevens niet meer bij te
houden en hen uit te schrijven uit
Nederland. Hierop volgt een inschrijving in het RNI (Registratie
Niet Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.

- W.K. Smolen,
geboren 24-07-1977
- L. Kaleta,
geboren 12-07-2010
Besluitdatum: 29-03-2018
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Met vragen over de inhoud van
bovenstaand besluit kunt u contact opnemen met de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Rectificatie
Collectevergunning
Er is door het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend voor het houden
van een openbare geldinzameling op grond van artikel 5:13
van de Algemene Plaatselijke
verordening Bernheze (APv)
aan:
- A.J.H. de Bree voor het organiseren van een Goede Doelen
Week in de gemeente Bernheze, kern Nistelrode, 5388 van
13 mei t/m 19 mei 2018 voor
de volgende doelen:
Nederlandse Hartstichting,
Nierstichting Nederland, KWF
Kankerbestrijding, Nederlandse
Brandwondenstichting, Stichting Longfonds, Stichting Nationaal MS Fonds, vereniging
Het Nederlandse Rode Kruis,
Stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp, Hersenstichting,
Stichting Alzheimer Nederland,
Stichting Diabetes Fonds.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergun-

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- Grarese Dinther B.v. heeft een
melding
Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen van een rundveehouderij
op het adres vorstenbosseweg 27, 5473 NG Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Irenestraat 31
Plaatsen afdakje en aanbouw
aan garage
Datum ontvangst: 02-05-2018
Nistelrode
- Weijen 9
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 03-05-2018
- Pastoor J. Groenenstraat 1
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 02-05-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Laar 27a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m.
huisvesten arbeidsmigranten
verzenddatum: 01-05-2018
- Kromstraat 38
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m.
huisvesten arbeidsmigranten
verzenddatum: 03-05-2018

Vorstenbosch
- Heuvel 28
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m.
huisvesten arbeidsmigranten
verzenddatum: 03-05-2018
Loosbroek
- Hoogeindsestraat 5
Aanpassen woning
verzenddatum: 03-05-2018
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 7a
Plaatsen schutting
verzenddatum: 02-05-2018
- Edmundus van Dintherstraat 21
verbouwen woonhuis
verzenddatum: 01-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
voor onderstaande omgevingsvergunningen is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Dintherseweg 14 en 14a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en sloop
voor realiseren logiesverblijven
verzenddatum: 01-05-2018
Vorstenbosch
- Peelstraat ong.
Bouw woning en garage
verzenddatum: 02-05-2018
- Derpt 7
Plaatsen kozijn in bijgebouw
verzenddatum: 07-05-2018
Heeswijk-Dinther
- Heilarensestraat 22
Plaatsen dakopbouw
verzenddatum: 04-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Tijdelijke vergunning
Heesch
- Maasstraat 31
Tijdelijk bewonen van toekomstig bijgebouw
verzenddatum: 03-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

Wist u dat:

chipszakken bij het restafval
thuishoren en niet in de afvalzakken voor PMD (plastic, blik
en drankenkartons)?
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procEdurEs
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.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.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.bErNhEZE.orG

Eensgezinde coalitiepartijen zetten tussenstap
vullingen of accenten inbrengen
vóór de verdere uitwerking van
het concept. Dit creëert meer
draagvlak voor het definitieve
akkoord en helpt bij de vertaling
in meetbare doelen.”
Aanvullende inbreng
Maandag 7 mei kon de gemeenteraad op het concept reageren
en aanvullingen inbrengen. Sommige raadsleden missen concrete
doelstellingen, anderen zijn blij
dat niet alles is dichtgetimmerd.
Aanvullingen zijn onder andere
de evaluatie van de keukentafelgesprekken en de regie bij de
toegang tot zorg, de ontwikkelingen rond agrariërs die hun bedrijf
wel voortzetten, De Wildhorst en
Agrifood Capital. Diverse partijen willen dat het subsidiebeleid
wel wordt geëvalueerd en men
vraagt naar een plan B rond ICT.

V.l.n.r.: Peter van Boekel, Cor van Erp en Rien Wijdeven lichten het concept coalitieakkoord toe

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - De coalitiepartijen CDA Bernheze, Lokaal en SP gaven op 3 mei voor de pers een toelichting op het concept coalitieakkoord
dat ze op hoofdlijnen zijn overeengekomen. Daarnaast gaven ze uitleg over de verdere procedure.
Het concept
De coalitiepartijen zijn alle drie
tevreden dat hun programmapunten zijn opgenomen in het
concept. Hoewel niet volledig
uitgewerkt, geeft het wel duidelijk richting aan. Zo wordt gekozen voor zelfstandigheid van
Bernheze; dat wordt de komende
periode niet opnieuw bediscussieerd. Het huidige beleid rond de
belangrijke strategische thema’s
landbouw, toerisme en wonen
wordt de komende jaren voortgezet. Speciale aandacht is er voor
het buitengebied, met name voor
de problemen van agrariërs die

willen stoppen en het ontwikkelen van alternatieve initiatieven.
Er wordt meer ingezet op groen
om de leefbaarheid in de wijken
te bevorderen. Daarnaast wil men

Nieuw is dat men inwoners meer
wil betrekken bij beleid; in overleg met de gemeenteraad wordt
gezocht naar passende mogelijkheden daarvoor. Men wil de

verdere invulling van de investeringsagenda: waar moet de gemeente in investeren en waarin
niet? Een discussiepunt is bijvoorbeeld de inzet op ICT, aangezien

‘Het was een constructieve avond, met goede bijdragen van
alle partijen voor hoe we een aantal zaken kunnen uitwerken’
samen met inwoners, maatschappelijk middenveld en professionals
één toegang organiseren voor ondersteuning en zorg, waar mensen met vragen terecht kunnen.

raad ook actief betrekken bij de
voorbereiding en uitvoering van
beleid, bijvoorbeeld wat betreft
het sociaal domein en de omgevingsvisie. Daarnaast bij de

ook aan de samenwerking met
andere gemeenten een flink prijskaartje hangt.
Peter van Boekel: “Als tussenstap
kunnen de andere partijen aan-

van Boekel, na afloop: “Het was
een constructieve avond, met
goede bijdragen van alle partijen
voor hoe we een aantal zaken
kunnen uitwerken.” Rien Wijdeven bevestigt dat: “Er zijn enkele
waardevolle zaken genoemd.”
De kritiek op gebrek aan concrete doelen en formuleringen heeft
volgens Cor van Erp te maken
met deze nieuwe manier van
werken: “Deze inspraakaanpak is
nog redelijk uniek in Nederland.”
De gemeenteraad ziet het overigens zeer zitten om ook in de
toekomst eerder bij het beleid
betrokken te worden.
Het verder uitgewerkte akkoord
wordt op 24 mei gepresenteerd.
Dan worden ook de wethouders
beëdigd.
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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:
Marianne van Beekveld
Bjorn Kerkhof
kan de staatsloten
uit Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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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,-.
iNboEdELVErkoop
Tijdens 1e en 2e Pinksterdag,
tijdens de kermis.
10.00-17.00 uur
De Hoef 8 Nistelrode.
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.
MoEdErdAGTip:
pioENroZEN
in verschillende kleuren.
Richard van Dooren,
vorstenbosscheweg 1
Heeswijk-Dinther.

8

5
4

9

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

7

Puzzle #6433

TWEEdEhANds fiETsEN
Voor oNdErhoud kErk
LoosbroEk
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-27280727,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06- 55932252, 0413 229502,
mhpinxteren@gmail.com.

10 tot en met 13 mei
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

6 lijntjes voor € 5,-

7 eendjes voor € 5,-

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.
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.
probLEMEN MET uW hoNd?
verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
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.
GiTAAr spELEN
iETs Voor jou?
Aanbieding: gratis proefles
plus vier introductielessen
met 50% korting.
Meer info: Gitaarles Heesch
Paul Wigchert of mail:
paul.wigchert@hetnet.nl

GEVrAAGd
huLp iN dE huishoudiNG
2 x 4 uur per week Nistelrode.
Bel 06-53151898. Na 20.00 uur.

LEGE cArTridGEs
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
oudE/kApoTTE
coMpuTErs EN LApTops

Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
oudE/kApoTTE MobiELTjEs
Lever ze in bij ’t Mediahuys,

Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

EVENEMENT
GroTE jAArMArkT
AArLE-riXTEL
Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag, met vele
activiteiten en muziek van
11.00 tot 17.00 uur.
Gratis toegang.

WiLT u EEN ZoEkErTjE pLAATsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MEi EN MEi - EiErMArkT
Tekst?

Bij inlevering van deze bon bij
LijNTjE TrEk EN LuckY duck • VErsTAppEN

AANGEbodEN

bidprENTjEs
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.

Zie oplossing pagina 34
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Niets doen is
ook een keuze
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco.
De partijen CDA, Lokaal en SP hebben een
concept-coalitieakkoord opgesteld. Hierin geven ze in grote lijnen aan wat ze de
komende vier jaar willen gaan doen. Opmerkelijk is dat er ook verschillende onderwerpen aan bod komen waar ze juist niets
aan gaan doen. En in een aantal gevallen
vinden wij dat geen goede keuze.
Dat we het de komende vier jaar
niet meer over de zelfstandigheid
gaan hebben, daar kunnen wij
ons wel in vinden. Daar is op dit
moment immers geen noodzaak
toe. Maar of het verstandig is om
niet in zee te gaan met het regionale ICT-project, daar hebben wij
wel vraagtekens bij. Wij missen
een duidelijk alternatief, want
op de huidige voet verdergaan is
geen duurzame beslissing.

aan te passen. Het oude beleid
stamt uit 1998 en is dus al 20
jaar oud. De afgelopen jaren zijn
er lukraak diverse bezuinigingen
doorgevoerd op de subsidies,
met financiële gevolgen voor de
(jeugd)leden. Maar tot nu toe is
er nog steeds niet gekeken of de
subsidies wel op de juiste plek terecht komen.

En ook de komende vier jaar gaat
dat dus niet gebeuren als het aan
Het derde besluit
is omJan
niets
CDA,
Lokaal
en SP ligt. Diverse
Adviesburo
van te
Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen B.V.
doen aan het huidige subsidiebe- verenigingen en stichtingen hebleid. Al in 2015 is een motie van ben te kampen met subsidie-onons aangenomen om het huidige gelijkheid, en helaas blijft dat dus
beleid te herzien en waar nodig waarschijnlijk zo.

Zonnig
Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze
De buurman heeft het gras plat liggen, er is ons een week zonnig
weer beloofd. Ons mooie buitengebied komt in bloei. Letterlijk,
maar ook figuurlijk. Het is lente. Er wordt gezaaid, koeien lopen
weer in de wei, de bermen staan in bloei en de bijen vliegen zich
een slag in de rondte. Een tractor rijdt langs. Wandelaars genieten
van het warme zonnetje, een groepje wielrenners snelt voorbij. Op
de achtergrond klinkt het geluid van een grasmaaier.
Het platteland komt tot leven,
bruist van energie. De traditionele bedrijvigheid krijgt gezelschap
van nieuwe initiatieven. Soms
zeer innovatief, soms terug naar
de basis, soms een heel andere
koers, maar in elk opzicht een
verrijking van het buitengebied.

omdat er inwoners zijn die zich
inzetten voor hun omgeving en
een gemeente vinden die met
ze meedenkt. Zodat we samen
blijven zorgen dat ons mooie
buitengebied letterlijk en figuurlijk steeds groener kleurt en niet
verglaasd.

Het buitengebied is mooi en
fijn om er te zijn, juist omdat er
geleefd, gewoond en gewerkt
wordt. Omdat er ondernemers
zijn die hun nek willen uitsteken,

Want nee, onze mooie velden
zijn niet bedoeld om vol te leggen met zonnepanelen. We hebben nog lege daken genoeg om
onze inwoners van duurzame

energie te voorzien. Want duurzaamheid is breder dan alleen
een stekker, het gaat ook om een
prettige en mooie leefomgeving.
cda.nl/bernheze

Woningbouw in Bernheze
2018-2022
Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze.
Met de collega’s van CDA en Lokaal bereikte de SP Bernheze onlangs een coalitieakkoord. De komende vier jaar maakt de SP opnieuw deel uit van de coalitie
in Bernheze. Kandidaat wethouder voor de SP is Rein van Moorselaar. Op 24
mei is de officiële presentatie van het coalitieakkoord; dan worden meteen de
drie wethouders geïnstalleerd. Op gebied van woningbouw ligt er een flinke
uitdaging. Die gaat de nieuwe coalitie voortvarend oppakken.

Woningbouw 2018-2022
De bestaande woningvoorraad
wordt verduurzaamd de komende jaren. Dat is belangrijk in verband met het einde van het aardgastijdperk. Hierin zijn afspraken
met de woningbouwcorporaties
nodig. Op welke manier gaan
zij aan de slag? Huizen moeten
beter geïsoleerd worden, om
met minder energie toe te kunnen komen. Verder is het nodig
om mensen met een eigen huis
te
helpen. Dit door goede voorBrandpreventief
Adviesburo
Jan
van
Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
van
Gerwen
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreventie
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
ton- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

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

www.rhadvocaat.nl

lichting over omschakelen naar
alternatieve energiebronnen. De
warmtepomp heeft de toekomst,
deze is aangedreven door elektriciteit uit zonnestroom. Bernheze
blijft uiteraard huizen bouwen
in alle kernen. Met speciale aandacht voor spoedzoekers, starters
en de ouderen op de woningmarkt. Er komen specifieke types van woningen. Daarbij is er
ruimte voor andere en vernieuwende woningbouwconcepten
en woonvormen. Denk hierbij

aan ‘tiny houses’, inzet van vrijkomende agrarische bestemmingen (VAB’s) of vrijkomend maatschappelijk vastgoed. Ruim baan
voor projecten met een vernieuwende aanpak zoals een CPO
duurzaamheidsproject voor jongeren. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Individueel
Particulier Opdrachtgeverschap
(IPO) blijven hoog op de agenda
staan. Tot slot een nadere uitwerking van de mogelijkheden tot
mantelzorg.

Schrijver en columnist Özcan Akyol op
BERNHEZE - Op 15 mei organiseren de Bernhezer KunstKring (BKK)
en Gymnasium Bernrode ‘De Schrijverij’. Een jaarlijks terugkerende
activiteit met als belangrijkste doel het overbrengen van enthousiasme voor literatuur en schrijvers. Dit jaar is Özcan Akyol te gast, onder andere bekend van zijn autobiografische romans ‘Eus’ en ‘Turis’.
Daarnaast is Akyol columnist
voor het Algemeen Dagblad, VARAgids en Nieuwe Revu en is hij
regelmatig tafelheer bij DWDD
en Pauw. Deze week werd bekend dat hij genomineerd is voor
de Pim Fortuyn-prijs, omdat hij
‘al jaren onverbloemd en autonoom over de multiculturele

samenleving schrijft’, aldus het
juryrapport. Akyol is een schrijver die graag in gesprek gaat
met zijn publiek en dat belooft
veel moois tijdens de avond op
Bernrode waar leerlingen uit het
5e leerjaar zich terdege hebben
voorbereid op deze Schrijverij.
Niet alleen verdiepten zij zich in

informatie voor de kernen
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De AVG komt er aan (2)
Wat is de AVG? De AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze wet treedt 25 mei in werking.
Verwerkingsregister
De AVG verplicht organisaties om de verwerking van persoonsgegevens bij te
houden in een register. Deze verplichting geldt voor vrijwel alle organisaties.
Verplicht gebruik register
U bent verplicht om met een register te werken waarin u de verwerking van persoonsgegevens bijhoudt, als uw organisatie:

Anita Fransen

persoonsgegevens verwerkt waarvan de verwerking niet incidenteel is (het komt dus vaker voor), of
risicovolle persoonsgegevens verwerkt, zoals gegevens over gezondheid, godsdienst of politieke opvattingen, of meer dan 250 medewerkers heeft. In de praktijk zullen (vrijwel) alle organisaties verplicht zijn
de verwerking van persoonsgegevens in een register bij te houden. Dit omdat binnen een organisatie
klanten-, leveranciers- of personeelsbeheer altijd vaker voorkomt.
Inhoud register
In het verwerkingsregister neemt u op welke persoonsgegevens u gebruikt, voor welk doel, waar u ze opslaat en met wie u ze eventueel
deelt. Het register kunt u schriftelijk of elektronisch bijhouden.
Als betrokken personen u vragen hun gegevens te corrigeren of te
verwijderen kunt u dit register hiervoor nodig hebben.
Voor meer informatie: www.faara.nl

voor een persoonlijk advies op maaT

Fransen

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl - www.faara.nl

Anita: ‘Het register kunt u schriftelijk
of elektonisch bijhouden’

Energietransitie: we staan
pas aan het begin

“ LOKAAL

zijn
we
ALLEMAAL

”

Bernrode

Laat u verrassen én inspireren
op dinsdag 15 mei in HeeswijkDinther. Welkom!
Özcan Akyo

Aanvang: 19.30 uur, zaal open
om 19.00. Entree: € 5,-.

Dit jaar zullen er in het centrumgebied op zo’n 40 plaatsen de
bloembakken aan lantaarnpalen
bevestigd zijn, wat minder dan
anders, maar dat heeft te maken
met de herinrichtingswerkzaamheden in ‘t Dorp.
Volgend jaar, als het hele centrumgebied gerenoveerd is, zal
Stichting Centrummanagement
dat gebied van ongeveer 60
bloembakken voorzien. De baskets worden in de avonduren
en afhankelijk van het weer van
water voorzien en eventueel
aangevuld. De bakken blijven
tot in oktober hangen.

in het centrumgebied. Een gedeelte van de kosten wordt vergoed door de gemeente, die ook
het belang inziet van een centrumgebied dat er aantrekkelijk
uitziet. Stichting Centrummanagement werkt op diverse gebieden samen met de gemeente
teneinde de doelstelling om het
gebied aantrekkelijk te maken
voor bezoekers te verwezenlij-

Hans Vos, bestuurslid Lokaal.

de boeken van Özcan Akyol,
maar zij werkten ook aan creatieve opdrachten gerelateerd
aan het werk van de schrijver.
Deze worden tijdens het eerste
gedeelte van de avond gepresenteerd.

HEESCH - Afgelopen week zijn de zogenaamde ‘Hanging Baskets’
weer aangebracht in het centrumgebied. “Over een paar weken zullen ze helemaal tot bloei zijn gekomen, maar het is een goed gebruik
onze bloembakken voor Moederdag te plaatsen”, zegt centrummanager Henk Brocx, “Ze passen in ons beleid om het centrumgebied
aantrekkelijk te maken voor bezoekers en het bevordert de sfeer en
uitstraling bij binnenkomst in ons gebied”.

Bloembaskets hangen er voor
moederdag

ken. In dit verband worden er
binnenkort door de gemeente
en in samenspraak met het Centrummanagement grote verplaatsbare bloembakken in de

‘We zijn goed op weg, er moet nog
veel gebeuren, maar dan hebben
we ook wat’

Het zonnepark bij Heesch-West krijgt mogelijk een kleinere opzet. Het
gemeentebestuur van Bernheze laat hiervoor een opzet maken, naar
aanleiding van protesten van omwonenden. Tussentijds is besloten om de
gaskraan in Groningen dicht te draaien.
Over twaalf jaar dient de CO2-uitstoot te worden gehalveerd. Bovenstaande beslissingen hebben grote gevolgen voor het Nederlandse landschap. Als
alle fossiele brandstoffen worden vervangen door zonne- en windenergie,
komen er ruim 127.000 windmolens bij volgens Stichting Ecomodernisme
(het nieuwe denken over groen en groei). Een oplossing voor bovenstaande
problematiek is complex en lastig te voorspellen. Doorgaan zoals nu, is onmogelijk. We moeten zoeken naar alternatieven. Zonnepanelen op daken?
Het potentieel valt tegen. Een deel van de warmtebehoefte kan worden
opgevangen met warmtepompen. Verder moeten onze acht miljoen auto’s
straks elektrisch of op waterstof gaan rijden, wat resulteert in een woud
van laadpalen in woonwijken. Willen we afhankelijk zijn van een land als
Rusland met betrekking tot import van olie, gas en
kolen? Of denken we aan een CO2-vrij alternatief:
kernenergie? Nederland zou aan drie kerncentrales
genoeg hebben. De enorme energietransitie zou ons
dan grotendeels bespaard blijven, maar dan wordt
kernafval een probleem. Laten we vooral samen
constructief nadenken en proberen oplossingen te
vinden, zodat we nog iets moois hebben om door te
geven aan de generaties die volgen.

Bloembakken in
centrumgebied Heesch
verwelkomen bezoekers

De kosten voor plaatsing en
wekelijks onderhoud van de
bloembakken worden betaald
uit het ondernemersfonds waarin ondernemers hun financiële bijdrage leveren middels de
ingevoerde
reclamebelasting

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

23

www.mooibernheze.nl

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

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

omgeving van de fontein aangebracht om het pleingebied van
‘t Dorp op te vrolijken. In het
najaar worden er aldaar dan ook
nog bomen geplaatst.
“We zijn goed op weg, er moet
nog veel gebeuren, maar dan
hebben we ook wat”, blijft het
motto van ondernemers in het
Heesche centrumgebied.

Vrijheid
Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze.
Traditiegetrouw wordt op 4 mei stilgestaan
bij alle slachtoffers die zijn omgekomen of
vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog of daarna in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties. Op 5 mei
vieren we de opnieuw verkregen vrijheid.
Ook in onze gemeente staan we stil bij de
verschrikkingen van toen en de gebeurtenissen van nu. Zelf sluit ik altijd aan bij de
herdenking bij het airborne monument in
Heeswijk-Dinther.
In Nederland kennen we veel
vrijheden. Vrijheid van meningsuiting, kiesrecht en vrijheid van
godsdienst om er maar een paar
te noemen. Voor velen van ons
zijn dit dagelijkse zekerheden.
Op social media kunnen we onze
mening delen en om de vier jaar
zijn we vrij om onze eigen volksvertegenwoordigers te kiezen,
iets dat op veel plekken op de
wereld nog steeds niet kan én
iets wat bijna 80 jaar geleden ook
in ons eigen land niet kon.

Iedereen die ik ken heeft een eigen verhaal over hoe hun grootvaders en grootmoeders de oorlog meegemaakt hebben. Over
de verschrikkingen, maar vooral
ook over de dankbaarheid die zij
hebben richting hen die ons op 5
mei bevrijdden. De vrijheden van
nu zijn niet vanzelfsprekend. Ik
hoop dat we ons dit blijven beseffen, hoe lang geleden het misschien ook lijkt. De vrijheid van
een ander is ook de vrijheid van
jezelf. Opdat wij niet vergeten.
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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

Opfriscursus verkeersregels

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Ambiance
2005 auto’s
€ 2750,- en Opel
Merivabedrijfsauto’s
1.6-16V automaat
2005
•Citroën
In- C1
en1.0Verkoop
van
lichte
Citroën C3 1.4 i 125 Dkm
2004 € 2750,Peugeot 307 SW 2.0 HDi
2005
• Wielen en banden
Citroën C3 1.4 Exclusive

2005 € 2750,-

Renault Twingo 1.2i Airco

€ 4499,€ 1250,-

2008 € 4499,-

Citroën C3greep
1.4 prestige
€ 3250,Een
uit2005voorraad

Citroën
124 Dkm
7450,Alfa
156 C3
jtd 1.6
1.6eHDI
impression,
zwart 2013
2003 €€ 4.950,Audi
A4 blauw
div. opties
2001 €€ 4.750,Citroën
XantiaMetalic
1.8-16V
1998
1600,Citroën
br.1.81.6-16V
grijs met.
2004 €€ 3.950,CitroënC5
Xsara
2000
899,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,Citroen
Xsara
Picasso
1.8-16V
2003
€
1500,2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971 € 4.950,Ford KaXara
1.3i new
model
2009
4900,Citroën
Pic.1.8
gr. met.
2004 €€ 4.950,Citroen
Xaraairco
Coupé
1999 €€ 1.500,Fiat Panda
2004
2999,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Kia RioRam
1.3 Lsvan 2.5 td, blauw met. 2002
999,Dodge
2001 €€ 1.999,Mercedes
C200 cdi
combiex btw
2004
3650,Fiat
Scudo combi,
8 pers.
1997 €€ 1.999,Ford
Focus C180
stationcar,
16 1.8i
16v
2002 €€ 3.499,Mercedes
Station
2006
7900,Ford Focus stationcar, zwart
2002 € 2.750,Opel
Corsa
1.2
2004
€
2999,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,OpelTransit
Corsa 1.2
new model
2007
3750,Ford
connect,
ex btw
2004 €€ 3.250,2.0 bull en side bars 2010
2005 €€ 7.750,Hyundai
Tucson
Opel Corsa
1.3 CDTi
4500,-

Cabriolet:
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje

1987 € 8.250,-

Mazda
28dkm
BMW
Z322.0automaat,
6 cil. widebody

2005
6.450,1999
€ € 6450,-

2002
3.800,Mazda
323Kaf zwart, verlaagd, div opties
Ford
Street
2004
€ €3499,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,-

Peugeot
206250
CCTD autom.youngtimer
2005
€ €5950,Mercedes
1996
5.950,Peugeot 307 hdi break
Peugeot 206 CC cabrio
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk
Renault Laguna break 1.6 16v
Renault Megane Scenic lgp, g3
Renault Twingo grijs metalic
Rover 25 5-drs bl., metalic
Volkswagen Kever belastingvrij
VW Golf Cabrio lmv

Gevraagd

2007
2006
1994
2000
1999
2003
2002

€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,1995 € 2.500,-

1e autotechnicus
met aPK-bevoegdheid
Zelfstandig kunnen werken
en klantgericht.

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

Sticker réparateur.indd 1

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

BERNHEZE - Verkeersregels veranderen, telkens een klein beetje. Door al deze veranderingen in de afgelopen jaren is het de vraag of je nog wel veilig en verantwoord kunt deelnemen aan het verkeer. Het
opfrissen van de verkeersregels is broodnodig voor iedereen die aan het verkeer deelneemt.

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
Opel
1.4DTH
turbo.................................
Cosmo
OpelMeriva
Zafira 2.0
2003
90.000
km 2.2i Elegance 80.000 km. ......
2011
Opel
Zafira
2002

Ford500
C-max
Ecoboost
Titanium
Fiat
zeer 1.0
apart
40.00 km
airco .......... 2007
80.000
Fiat
Pandakm
4200 km. ................................2014
2009
Ford
FiestaTucson
1.3i 5120i
kWactive
.............................
2004
Hyundai
joy
2007
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Mazda
CX-31.4
2.016V
sky-activ
automaat
Ford
Fusion
5-drs. .......................
2006
27.000
km1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
2017
Honda
Civic
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Opel Adam 1.4 23.000 km
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
exclusieve uitvoering
2016
Mini Cooper ............................................. 2007
Mini
.................................
2008
OpelCooper
Corsa 1.6
1.4 16V
Cosmo
airco
Opel
Agilakm
1.0 10.000 km ........................2007
2005
92.000
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel Corsa 1.4 Cosmo navi
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
100.000
Opel
Corsakm
1.2 5-drs 20.000 km. airco ....2013
2010
Opel
Omega
141.000
airco .. 1999
Opel Insignia2.0i
2.0aut.
CDTi
sportskm.
tourer
Opel
Vectra
1998
93.000
km1.6 16V .................................2015
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
Captur 0.9 Tce Xmod
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
24.000
km
2016
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Renault
1.216V
Tcequiksilver
automaat55.000km ..2004
Peugeot Captur
206 cc 1.6
5.000 km
2017
Peugeot
206iets
rallyaparts
car 20i 16v heel apart en snel
..2004
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Renault
Clio 1.2 Tce station 68.000 km 2010
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Seat
Leon
1.216V
TSIairco
40.000
km
Renault ClioST1.6
........................
2003
vol opties
Seat
Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km2015
... 2006
Suzuki
4+4
2000
Seat
MiiJimny
33.000
km...................................
2015
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010

Suzuki
79.000
2011
ToyotaSwift
Aygo 1.2
aircoairco
20.000
km.km
..................
2008
Volkswagen New
Golf cabriolet
...1994
Volkswagen
Beetle 85 kW 2.0 aut2003
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
2013
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

Volvo V40 momentum T3 150 pk

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

Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) biedt
daarom in samenwerking met
Verkeersschool Kees van Iersel
en Volksuniversiteit Oss een opfriscursus aan.
Inhoud van de cursus
Alle onderwerpen, onder andere

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• 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

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

• VW Golf 2.0 TDI 140 PK Navi, PDC V + A ,
Stoelverw. Privacyglass 2011

• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK, komt binnen • VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
pano, leder, 360 camera, aut. 2015
6.900 km, 2015
• Nissan Qashqai + 2, 2.0I, clima,
t binnen • VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
pano, PDC V + A en camera, 2011 kom
spiegels, 239.000 km, 2006
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1 125.000 Km Airco
3-pers. 2011

• Seat Ibiza 1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model
73.000 km, 2012

• VW Tiguan 2.0 TDI Aut. 4-Motion Navi, Camera
PDC v+a, Panoramadak Bixenon Adaptief
80.000 km 2014

www.autobedrijflangens.nl

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die al lange tijd in het
bezit is van zijn of haar rijbewijs.
Aanmelden kan via de Volksuni-

versiteit Oss.
De organisatie hoopt dat zij
mede door dit initiatief een bijdrage kan leveren aan minder
verkeersongevallen.
Samen gaan we voor NUL VERKEERSDODEN IN BRABANT!

Rijbewijs
Wat is een rijbewijs?
Een rijbewijs is een document,
in de vorm van een pasje dat
je nodig hebt om een bepaald
motorrijtuig te mogen besturen. Op dit pasje wordt onder
andere aangegeven waar je bevoegd bent op/in te rijden. Heb
je een rijbewijs voor de auto en
een rijbewijs voor de motor, dan
heb je dus maar één pasje nodig
waarop beide categorieën staan
vermeld.
Het rijbewijs ontvang je als je
kunt aantonen dat je beschikt
over voldoende kennis, inzicht
en vaardigheid om een dergelijk
voertuig te besturen.

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

rotondes, snelweg, voorsorteervakken, taal van de weg en verlichting komen aan bod.

Tijdens een rijexamen bij het
Centraal Bureau Rijvaardigheid
(CBR) wordt de rijvaardigheid
getest. Voorafgaand aan het rijexamen dien je rijlessen te volgen en leg je een theorie-examen af. Heb je deze onderdelen
succesvol afgerond, dan wordt
het rijbewijs afgegeven door de
burgemeester van jouw woonplaats en kun je het afhalen bij
het gemeentehuis. Verloopt het
rijbewijs, dan kun je een nieuw
rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Opnieuw rijexamen
doen is niet nodig.

Op je rijbewijs zijn de volgende
gegevens te vinden:
- een pasfoto
- volledige naam
- geboortedatum en -plaats
- datum van aanvraag
- moment waarop het rijbewijs
verloopt
- de gemeente waar je het
rijbewijs hebt aangevraagd
- vermelding van welke voertuigen je bevoegd bent om te
besturen.
Voorwaarden voor het behalen
van het rijbewijs
Er zijn verschillende categorieën rijbewijzen. De voorwaarden

voor het behalen van een rijbewijscategorie zijn afhankelijk van
het soort voertuig. Wel is er een
aantal voorwaarden die voor elk
rijbewijs gelden:
-	Voor het behalen van een rijbewijs geldt een minimum
leeftijd. Deze is per voertuig
verschillend.
-	Voor het verkrijgen van het rijbewijs moet je praktijkexamen
doen. Voor enkele is ook een
theorie examen vereist.
-	Voor een groot rijbewijs (C en
D) moet je medisch gekeurd
worden.
Bron: www.anwb.nl.
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Meer rijplezier door goed onderhoud

onderhoudsbeurt motor

Eerste Pinksterdag
van 18.00 tot 21.00 uur
Endurancewedstrijd in Oss.

Een goede onderhoudsbeurt is
onmisbaar aan het begin van
het seizoen. Zo ga je veilig de
weg op en verklein je de kans
op schade.

Komen jullie kijken?

Controleer de bandenspanning
Check voordat je op de motor
stapt altijd de bandenspanning.
Dit is belangrijk voor je eigen
veiligheid.
De juiste bandenspanning zorgt
voor de beste grip op de weg om
goed te kunnen accelereren en
remmen. Daarnaast verklein je
de kans op slippen en klapbanden aanzienlijk. Naast veiligheid
draagt een juiste bandenspanning ook bij aan je portemonnee. Je voorkomt namelijk dat
het brandstofverbruik onnodig
omhoog schiet.
Check de motoraccu
van een paar maanden stilstaan
gaat je accu achteruit en loopt
zelfs langzaam leeg. Grote kans
dat je de accu daarom hebt aangesloten op een druppellader.
Hierdoor blijft de accu mooi op
spanning. Heb je echter heel de
winterperiode niet of nauwelijks
naar je motor(accu) omgekeken? Dan zul je waarschijnlijk de
accu moeten opladen. Laadt de
accu niet meer op? Dan is het
helaas tijd voor een nieuwe.

Gratise
entre
Bekijk de staat van je ketting en
tandwielen
Zo is een correcte spanning en
smering van grote invloed op
de levensduur van de ketting.
Check dit dus even voordat je op
pad gaat.
Loop de vloeistoffen na
Controleer of er zich geen
lekkages hebben voorgedaan.
Loop daarnaast de motorolie,
koelvloeistof en remvloeistof na.
ververs dit indien nodig. Oude
motorolie bevat bijvoorbeeld
verbrandingsresten die zuur bevatten. Bij langdurige stilstand
kunnen deze op je motorblok
invreten.

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

Controleer de verlichting
Ook al worden de dagen steeds
langer, goede verlichting onderweg is erg belangrijk. Je weet het
maar nooit, dus check voor je
met je motor op weg gaat of alle
motorverlichting het nog doet.

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.
Bron: www.anwb.nl.

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
Onze service

Deuken
verwijderen
vanaf
€ 50,00

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

* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar

De Deukendokter_109x53_wk46.indd 1

16-11-2012 9:33:04

* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden

ZOTTE

* Ruime keus en
onafhankelijk advies

ZATERDAG

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

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
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13 mei

Moederdag
Ik heb
de beste

Moederdagactie

Lampe
Berger

moeder

Navulling en lampen

20% korting

van de
wereld

Geldig tot en met 12 mei 2018

www.number3.nl
Laag-Beugt 1A Heeswijk-Dinther

Moederdagcadeaus bij Intratuin
VEGHEL - Zondag 13 mei is het moederdag, hét moment om moeder eens extra te verwennen. Dat kan
natuurlijk met een ontbijtje op bed of een mooie bos bloemen. Maar wat dacht je van het aankleden
van het terras of balkon, zodat moeder daar heerlijk kan genieten van de lentezon? Met balkon- en
terrasplanten creëert u een eigen vakantieparadijs, gewoon lekker thuis.
Ook biedt Intratuin Veghel volop
snijbloemenboeketten en kant
en klare bloemstukjes aan.
Speciaal rondom moederdag
wordt extra uitgepakt met een
zeer groot assortiment snijbloemen met scherpe aanbiedingen.
Daarnaast heeft Intratuin Veghel ook in samenwerking met dé
ambachtelijke slagerij Pennings

uit Veghel een leuke actie.
Bij iedere € 125,- die besteed
wordt aan de barbecue of accessoires krijg je een vleescheque
ter waarde van € 10,- te besteden bij de ambachtelijke slager
Pennings.

Neem ook een kijkje op
www.intratuin.nl voor de digitale Intratuin-folder boordevol
moederdagcadeaus!

Bovendien wordt op deze dagen
extra rekening gehouden met
het gratis feestelijk inpakken van
de moederdagcadeaus.

Intratuin Veghel is ook
aanstaande zondag geopend
van 12.00 tot 17.00.

Tot ziens bij Intratuin Veghel!

donderdag 10 mei hemelvaartsdag

€ 15,-

live muZiek met blendt
Zondag 13 mei

moederdagbrunch

per pers

oon

Kindere
n
t/m 16 ja
ar

€ 9,50

Heerlijke brunch met het hele gezin, soepje vooraf, diverse
brood, beleg, ragout, roerei, koffie, thee, melk en jus d’orange.

Raadhuisplein 7 - 5388 GM - Nistelrode - 0412-612956 - info@eetcafetpumpke.nl
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MOOI

BUITEN

TUIN

KLUSSEN

BOUW

www.humstijl.nl

TELEFOON (0413) 340 006
U kunt bij ons terecht voor:

• Glas
• Behang
• Schilderwerk

Vraag tijdig uw offerte aan voor schilderwerk
Schildersbedrijf Dekkers BV
Heuvel 9 - 5476 KG Vorstenbosch
0413-340006
dekkers-schildersbedrijf@home.nl

Wist je dat:
- Veel klusongevallen voorkomen kunnen worden, wanneer de klus beter wordt
voorbereid en beter gereedschap wordt gebruikt?
- Latex spuiten niet alleen stukken sneller, maar ook tot 40% goedkoper is dan handmatig schilderen?
- Je verf eenvoudig
kan zeven in een
nylonkous, wanneer er vuil of stof
in is gekomen?
- Je met een spaarof ledlamp tientallen euro’s per
jaar goedkoper uit
bent dan met een
gloeilamp?
Bron: www.klustips.nl

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl
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Geef je moeder een wel heel speciaal cadeau voor Moederdag
en maak samen een bijzondere herinnering
1e & 2e piNksTErdAG hELikopTErVLuchT oVEr NisTELrodE EN oMGEViNG
NISTELRODE – Ben je op zoek naar een origineel cadeau voor je (schoon)moeder, maar kom je elk jaar
toch weer op de proppen met een bosje bloemen of een geurtje? Dit jaar ga jij het helemaal anders
aanpakken, want een week na Moederdag tijdens Pinksterfeesten Nistelrode, heb je de kans om jouw
(schoon)moeder de wolken in te sturen!
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Een helikopter van Prince Helicopters uit Zierikzee staat op Eerste en Tweede Pinksterdag klaar
om jullie de regio te laten zien
vanuit grote hoogte tijdens een
onvergetelijke vlucht.
Dit wordt een bijzondere herinnering! Piloot Joris Heijers zal
als een van de piloten met veel

Welke richting ga je op? Dit kun
je aangeven aan Joris, jij vraagt
hij draait.
Bestellen voor Moederdag
Op Eerste en Tweede Pinksterdag
wordt er vanaf 10.00 uur gevlogen. vorig jaar waren de vluchten een enorm succes en waren
ze al snel uitverkocht dus... als jij

Welke richting ga je op?
Dit kun je aangeven aan Joris,
jij vraagt hij draait
plezier de helikoptervluchten
verzorgen. Joris werkt sinds vier
jaar bij Prince Helicopters. Joris:
“Sinds de jaren ’80 organiseren
we rondvluchten en ook dit jaar
zijn we op Pinksterfeesten Nistelrode. We zijn blij met de landingslocatie, waar we geen huizen of inwoners tot last zijn.”
Na het opstijgen ben je in 20
seconden op hoogte van ruim
200 meter, waarna je kilometers
grenzeloos kunt genieten van
het prachtige uitzicht. Hoe lang
je wilt vertoeven in de lucht, kun
je bij je reservering aangeven en
varieert van 10 tot 30 kilometer.

er echt zeker van wilt zijn dat jij
met jouw (schoon-)moeder de
lucht in kunt tijdens Pinksterfeesten Nistelrode, bestel dan alvast
kaartjes in de voorverkoop via
https://prince-helicopters.nl/
product/helikoptervlucht-nistelrode/
voor nog geen € 40,- per persoon bezorg jij jouw (schoon)
moeder het kado van haar leven!
Prince Helicopters is in het bezit
van een Air Operator Certificate
(AOC), wat betekent dat ze een
gerenommeerd luchtvaartbedrijf
is.
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Kom voetballen
NISTELRODE – Rivez Assurantiën / RegioBank Nistelrode nodigt
alle jongeren tot 17 jaar uit om tijdens de Pinksterfeesten deel te
nemen aan het Pannatoernooi om de Zilvervloot Cup. Ter ere van
deze unieke spaarrekening staat er een heus Pannaveld op het zelf
benoemde RegioBankplein (voor Kruidvat). Hier zal op 20 en 21
mei in toernooiverband gevoetbald worden met een goed gevulde
spaarrekening als prijzengeld.
RegioBank staat bekend als een
persoonlijke bank bij u in de
buurt. Waar u zelf kiest hoe u uw
geldzaken regelt. Als enige bank
in Nederland kan bij RegioBank
het aloude Zilvervloot Sparen
worden geopend voor uw (klein)
kinderen. Hierop ontvangen de
jonge spaarders naast een variabele rentevergoeding een extra
bonus van maximaal 10% over
de inleg.
Naast het Zilvervloot Sparen
heeft RegioBank nog een interessante rekening voor jongeren; Het JongWijs Betalen.
Hiermee leert uw kind stap voor

stap om te gaan met geld. Het
is een spaar- en betaalrekening
voor het kind zélf. Inclusief betaalmogelijkheden, zoals eigen
betaalpas en online bankieren.
Alles kan, niets hoeft. De ouders
bepalen dit voor het kind.
Tijdens de Pinksterfeesten zullen medewerkers van RegioBank Nistelrode aanwezig bij het
Pannaveld om u alles te kunnen
vertellen over de vele voordelen
van het bankieren bij RegioBank,
voor u en uw kind!

Onderstaande prijzengelden worden door Regiobank Nistelrode beschikbaar gesteld op een (nieuwe) RegioBank Jong Wijs rekening
met Zilvervloot spaarrekening. Prijzengeld per categorie per teamlid
(maximaal vier).
1e prijs

2e prijs

3e prijs

Leeftijd onder 12

€ 20,-

€ 15,-

€ 10,-

Leeftijd onder 15

€ 20,-

€ 15,-

€ 10,-

Leeftijd onder 17

€ 20,-

€ 15,-

€ 10,-

www.pinksterfeestennistelrode.nl

Pinksterloop Nistelrode
NISTELRODE - Tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode vindt op zaterdag 19 mei de Pinksterloop plaats. De Pinksterloop wordt georganiseerd in samenwerking met AV Oss ’78 en maakt deel uit van
het Maasland Run Classic circuit 2018. De loop is voor iedereen
toegankelijk. Dus of je nu een geoefende sporter bent of niet, je
kunt gewoon meedoen.
Volwassenen kunnen kiezen uit
twee afstanden: 5 of 10 kilometer. Jeugdige hardlopers vanaf
13 jaar mogen meedoen aan
de 5 kilometer. Speciaal voor
de jongste hardlopers is er een
jeugdloop: 1.100m voor jongens
en meisjes tot en met 9 jaar en
1.650m voor 10- tot en met
12-jarigen. Er wordt gezorgd
voor iets te drinken, een appel,
een leuke attentie en een mogelijkheid tot omkleden.

sportief het
weekend
beginnen
Na afloop van de wedstrijd is er
een prijsuitreiking. Behalve prijzen voor de top drie van elke afstand, is er dit jaar, vanwege het
25-jarig jubileum van MRC, ook
een speciale jubileumprijs. De
25e finishers op de 5 en de 10
kilometer ontvangen een functioneel hardloopshirt met een
leuke opdruk. Het jubileum-shirt
kan ook worden besteld. Dat
kan bij elke MRC-wedstrijd of

door een e-mail te sturen naar
info@maaslandrunclassic.nl
o.v.v. je naam en de gewenste
maat. Het shirt kost € 20,-.
De jeugdloop start om 18:15
uur. De 5 en de 10 km starten
om 19.00 uur. Inschrijven voor
de Pinksterloop kan vanaf 17.15
uur bij Van Tilburg Sport. De
kosten voor deelname aan de
5 en de 10 kilometer bedragen
€ 4,-. Deelname aan de jeugdloop kost € 1,-. Meer informatie over de Pinksterloop en het
Maasland Run Classic circuit
2018 is te vinden op
www.maaslandrunclassic.nl en
op www.avoss78.nl. Op die
websites zijn ook alle uitslagen,
foto’s en het tussenklassement
te vinden.

Kindermuntjes
NISTELRODE - Al enige jaren organiseren de kermisexploitanten als aankondiging van de kermis in de verschillende
kernen een ‘kindermuntjes’-actie. In Nistelrode is de actie
op 7 mei van start gegaan bij Jumbo Nistelrode, Sparkling
Nistelrode en Cafetaria ’t Tramplein.

Kermis
nistelrode
19 t/m
22 mei
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AAn HeT weRK
Ronetic Industrial Automation BV is gespecialiseerd
in het ontwikkelen en bouwen van industriële
automatisering en robot integraties. Onze klanten
bevinden zich wereldwijd en zijn voornamelijk
actief in de bakery industrie.

Ronetic Industrial Automation BV is gespecialiseerd
in het ontwikkelen en bouwen van industriële
automatisering en robot integraties. Onze klanten
bevinden zich wereldwijd en zijn voornamelijk
actief in de bakery industrie.

Wij zijn op zoek naar een:

Allround Monteur M/V

Wij zijn op zoek naar een:

Fulltime

Tekenaar WTB M/V
Fulltime

Functieomschrijving
Als monteur voer je diverse werkzaamheden uit op het gebied van
monteren van machines en het verhelpen van storingen aan machines en
installaties.

Functieomschrijving
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het detailleren van speciaal
machines. Je denkt mee tijdens de conceptfase, begeleidt en controleert
de uitvoering.

Functie-eisen
• Een afgeronde technische opleiding op MBO niveau, zoals WTB,
Algemene Techniek
• Ervaring met tekeningen lezen en de te verwerken materialen,
onderdelen en gereedschappen
• Allround kennis en begrip van elektrotechniek, WTB en pneumatiek
• Ervaring met besturingssystemen is een pré
• Goede beheersing van de Engelse taal
• Flexibel, inventief, stressbestendig, communicatief en vooruitstrevend
• Je hebt een hands-on mentaliteit

Functie-eisen
• Een afgeronde MBO/HBO opleiding werktuigbouwkunde
• Goede beheersing van de Engelse taal
• Ervaring met Solid Works is een pré
• Flexibel, stressbestendig, communicatief en vooruitstrevend

Voor deze functie geldt dat je vanuit een goed technisch inzicht,
nauwgezet en in teamverband moet kunnen werken.
Ronetic biedt een verantwoordelijke en afwisselende functie
in een enthousiast team.

Ronetic biedt een verantwoordelijke en
afwisselende functie in een enthousiast team.

Voor meer informatie:
Roland van de Kamp, tel. 0413-369673 tijdens kantooruren.
Sollicitatie met CV, uitsluitend per e-mail naar: ronetic@ronetic.com

Voor meer informatie:
Roland van de Kamp, tel. 0413-369673 tijdens kantooruren.
Sollicitatie met CV, uitsluitend per e-mail naar: ronetic@ronetic.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ronetic Industrial Automation BV is gespecialiseerd
in het ontwikkelen en bouwen van industriële
automatisering en robot integraties. Onze klanten
bevinden zich wereldwijd en zijn voornamelijk
actief in de bakery industrie.

Wij zijn op zoek naar een:

Field Service engineer
Fulltime

Functieomschrijving
Je bent zowel in het binnen- als buitenland verantwoordelijk voor de
opbouw en inbedrijfstelling van machines; je werkt regelmatig op klantlocatie en in de werkplaats; je bent verantwoordelijk voor periodiek
onderhoud en het oplossen van storingen; je ziet toe op werkzaamheden
die worden uitgevoerd op locatie en geeft aanwijzingen waar dit nodig is;
je zorgt voor een gedegen kennisoverdracht aan het personeel ter plaatse.
Functie-eisen
• Een afgeronde technische opleiding op MBO niveau
• Allround kennis van zowel elektrotechniek als werktuigbouwkunde
• Ervaring met besturingssystemen is een pré
• Enkele jaren relevante werkervaring in de machinebouw
• Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
• Flexibel, stressbestendig, communicatief en vooruitstrevend
• Je bent bereid om met enige regelmaat in het buitenland te verblijven
(1 à 2 weken).
Voor deze functie geldt dat je vanuit een goed technisch inzicht,
nauwgezet en in teamverband moet kunnen werken. Ronetic biedt een
verantwoordelijke en afwisselende functie in een enthousiast team.
Voor meer informatie:
Roland van de Kamp, tel. 0413-369673 tijdens kantooruren.
Sollicitatie met CV, uitsluitend per e-mail naar: ronetic@ronetic.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Oppasdienst Armslag
ONS welzijn is op zoek naar vrijwilligers voor
aanwezigheidshulp thuis via Armslag. Na een cursus
‘omgaan met dementie’ gaat u gezellig een kopje koffie
of thee drinken, praten over vroeger, over de kinderen,
over het dorp, samen iets in de tuin doen, wandelen,
fietsen, een stukje toeren met de auto, een spelletje, de
krant voorlezen, samen televisie kijken, samen naar muziek
luisteren, computeren of soms ook gewoon niets doen, er
gewoon zijn.
Kijk ook op: www.samsambernheze.nl
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl
Vrijwilligerswerk Versterkt

Wat moet je
niet doen
tijdens een
sollicitatiegesprek?
• Kom niet te laat!
• Ga niet als eerste zitten.
• Voorkom negatieve
uitlatingen.
• Zorg dat je niet arrogant
bent.
• Onderbreek de ander niet.
• Begin niet met tutoyeren.
• Kauw geen kauwgom!
Bron: www.nationalevacaturebank.nl
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Een leuke baan is half het werk

Bezorgers meld je aan!
Met dit bijbaantje heb ik een beetje beweging en ik
verdien er een mooi zakcentje bij
Lotte
Krantenbezorger DeMooiBernhezeKrant

Per direct komt er
een bezorgwijk vrij in
Heeswijk-Dinther.
Ongeveer 260 kranten
Irenestraat, Bernardstraat, Beatrixstraat,
Wilhelminastraat,
Julianastraat, Torenstraat,
Willem Alexanderstraat,
Nassaustraat en
Oranjestraat.

Ben jij 14 jaar of
ouder en interesse?
Bel 0412-795170 of mail naar bezorging@bernhezemedia.com.
Vraag naar Heidi of Rian.

LEIDINGGEVEND / ZELFSTANDIG
ELEKTROMONTEUR
De functie
- Zelfstandig projecten uitvoeren en eventueel
aansturen van maximaal 4 medewerkers
- Beheersing van uren en verbruikte materialen
- Controle op meer- en minderwerk
- Verzorgen van revisie voor oplevering project
- Rapportage volgens VCA en Komo Instal
certificering
- Werkzaamheden in de directe regio, dus geen last
van lange reistijden/dagen
Bovenstaande taken met rapportage aan projectleider.

VOOR DEZE FUNCTIE BIEDEN WIJ:
- Werken in een kerngezond groeiend bedrijf
- Afwisselende baan met ontplooiingsmogelijkheden
- Goede secondaire arbeidsvoorwaarden
- Verzorging van passende kleding en gereedschap
- Werk bij aansprekende klanten in de directe regio

Het profiel
- Opleiding MBO niveau door opleiding
en/of ervaring
- Leeftijd vanaf 25 jaar
- Woonachtig in de omgeving
- Een samenwerker met flexibele
werkhouding
- Klantgericht
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De molenaars van molen
Windlust Nistelrode zijn er
klaar voor!
Eerst de Nationale Molendagen en aansluitend de Pinksterfeesten

NISTELRODE - Komend weekend zijn de Nationale Molendagen. Molen Windlust is
beide dagen van 11.00 tot 16.30 uur geopend. Bezoekers kunnen er kennis maken
met de molen en het ambacht, maar er is meer! Zo kun je onder andere zelf malen,
het verschil tussen meel en bloem ontdekken, de weg van het graan volgen, meelzak
werpen en stukjes pannenkoek proeven.
Een week later, op Eerste en Tweede Pinksterdag, is iedereen (en natuurlijk ook
mensen die het weekend ervoor niet zijn
geweest), nogmaals welkom; nu zelfs tot
17.00 uur! Dan zijn er immers de Pinksterfeesten. Een festival voor jong en oud, waar
de molen al jaren onderdeel van uit maakt.
Je kunt er dan bovendien kennismaken
met de langste en hoogste tokkelbaan van
Bernheze en verder onder andere met:
- een klimwand, ja molenaars kennen
geen hoogtevrees

- een doorlopende demonstratie wilgentenenvlechten; Tweede Pinksterdag
kunnen kinderen zelf leren vlechten
- oude landbouwwerktuigen
- een gezellig terras met muziek; op zondag live muziek
- diverse soorten pannenkoeken
- een lekker pilsje of ander drankje!
Molenaars Mari, Mark, Ad en Jo zijn er
klaar voor, hebben er veel zin in en hopen
iedereen te mogen ontmoeten.
Zullen we alvast afspreken?

schaken

dammen

kaarten/bridgen
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Vervolg van voorpagina
1cm b

motorcross

Glenn Coldenhoff strijdend
voor de top drie

Bevrijdingsmaaltijd
smaakt naar meer!
1,2 cm b

MILL/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team heeft in de derde wedstrijd om de Dutch Masters of
Motocross in Mill goed meegestreden voor de podiumplaatsen.

1,4cm b

autosport

karten

Foto’s: @DMBK

BERNHEZE - Eten verbindt, daarom organiseerde de BKK (Bernhezer
Kunst Kring) op 5 mei een bevrijdingsmaaltijd om met elkaar te vieren dat we in vrijheid in Nederland kunnen leven. In de wereld van
nu is vrijheid helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend en ook in
Bernheze wonen mensen die kort geleden gevlucht zijn voor oorlog
en onderdrukking.
En juist die dorpsgenoten, uit
Syrië, Eritrea, Afghanistan en Sri
Lanka, waren vereerd en zeer
betrokken bij de zeer smaakvolle
voetbal
hockey
maaltijd in de
Loosbroekse parochietuin.
Een prachtige zomerse avond
waar 100 disgenoten in Italiaanse sferen aan lange tafels met
volle teugen genoten van bijzondere gerechten. Het moment
beugelen

korfbal

biljarten

boksen

hardlopen

duivensport

om te verbinden, te delen en te
vieren.
Het grootste compliment was
tenniswel de massale
basketbal vraag
misschien
om het volgend jaar, of zoveel
eerder als mogelijk, te herhalen.
De BKK, de parochie Loosbroek,
de Wis en een flink aantal ondernemers die het project steunden
nemen dat graag in beraad.
badminton

zwemmen

jeu de boule

paardrijden

judo

In de eerste manche wisselde hij
verschillende keren van positie,
maar in een gevecht met Gautier
Paulin kwamen ze samen ten val
waardoor Glenn uiteindelijk vijfde werd. In de tweede manche
wist hij na een sterke beginfase,
waarin hij op een tweede plaats
reed, als derde over de finish te
komen waarmee hij vierde werd
in het dagklassement.

motorsport

vissen

voetbal

Hardwerkend WHV pakt
punt van nummer 3
LOOSBROEK - In de heenwedstrijd speelde WHV in Beugen een matige wedstrijd en verloor destijds,
handbal
metvolleybal
3-1. In de return
moest dus revanche worden genomen en uiteindelijk is dat gebeurd door
een punt te pakken van de nummer 3 van de 5e klasse G.

turnen
terecht,

Op het warme sportpark de
Hoef was het in de eerste helft
de ploeg van Tom Wollenberg
die beter uit de startblokken
kwam enhandboogschieten
voetballend domineerwaterpolo
tafeltennis
de. In de 11e minuut werd het
echter uit het niets 0–1 omdat
Bram van der Pas een terugspeelbal van Martijn Driessen
slecht verwerkte en recht in de
voeten schoot van een Beugense
aanvaller. Die darten
aarzelde geen mowielrennen
golf
ment en schoot de openingstreffer binnen: 0-1, wat tevens de
ruststand was.

WHV stroopte zijn
mouwen op

skien

snowboarden

kano

Na rust hetzelfde spelbeeld. In
de 52e minuut sloeg echter het
noodlot toe. Een overtreding
op de rand van de 16 meter
door Martijn Driessen leidde tot
schaken

dammen

een penalty voor de bezoekers.
Aanvoerder Dennis Jenniskens
nam de verantwoordelijkheid en
maakte de 0-2. De tegenstander
dacht dat de buit binnen was en
liet WHV komen. Dit hadden ze
beter niet kunnen doen, want
WHV stroopte zijn mouwen op
en ging vol voor de aanval. De
hardwerkende Thijs Lunenburg

wist de bal in de 58e minuut voor
het doel te brengen, waar topscorer Yorick van de Rakt de 1–2
scoorde. Hierna ging WHV alles
op alles spelen en in de 76e minuut kreeg men loon naar werken. Wederom Thijs Lunenburg
zorgde voor de voorbereiding,
waarna invaller Thomas Bosch
de bal keurig in schoot 2–2.

kaarten/bridgen

motorcross

1cm b

Een prachtige zomerse avond waar 100
1,2 cm b
disgenoten in Italiaanse sferen aan lange
tafels met volle teugen genoten.

Raivo Dankers vecht voor
titelkansen en wint

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

MILL/HEESCH - Raivo Dankers van RD10 heeft in de derde
wedstrijd om de Dutch Masters
of Motocross in Mill gevochten
voor wat hij waard was.

Na een gecontroleerde zege in
de eerste manche reed hij in de
tweede manche een gigantische
inhaalrace en kwam van buiten
de top dertig terug naar een

tweede plaats.
Dit leverde hem de dagzege
op waarmee hij zijn kansen op
de Dutch Masters titel in leven
heeft gehouden.
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Kijklessen bij Dance Team
Dance Team Nistelrode topt
Nistelrode
op Europese Kampioenschappen!
dansen

Touch

OOSTENRIJK/NISTELRODE - Een hele delegatie van dansers, ouders, trainsters en bestuur van Dance
team Nistelrode kwam vorige week donderdag aan in Oostenrijk. Alle dansers, stuk voor stuk in topconditie, gingen voor het hoogst haalbare. Naast geweldige uitslagen, waren er ook tegenvallers. De
sfeer echter, was grandioos en het ‘Holland House’ zorgde ervoor dat alle emoties uiteindelijk positief
verwerkt werden. Een topweekend voor Dance team Nistelrode.

Kom jij ook mee dansen?

Het Holland House was een bron
van teamgevoel onder de Nederlandse deelnemers, deze stond
per toeval naast een koeienstal.
Daardoor kon het dan ook niet
Hollandser!

NISTELRODE - Na de deelname aan het Europees Kampioenschap
in Oostenrijk neemt Dance Team Nistelrode een weekje rust en dan
mogen nieuwe enthousiaste jongens en meisjes een kijkje komen
nemen in de dansaccommodatie én een drietal lessen gratis mee komen trainen. De lessen worden gegeven in de eigen accommodatie
op het sportpark van Prinses Irene, Loo 8 in Nistelrode.

De uitslagen zijn als volgt:
Dag 1
Lise Heusschen werd 3e in de categorie junioren solo.
Lindsey Wassenberg eindigde
op een 6e plek en Maud Kokshoorn op een 10e plaats van de
18 deelnemertjes!
Garde Miracle werd Vice Europees Kampioen in de categorie
junioren.
Spirit eindigde in de categorie
show modern junioren op een
knappe 5e plaats van de 10.
Dag 2
De tweede dag eindigde jeugd

mars Emeralds op de 7e plaats.
Bij de categorie solo jeugd werd
Sascha van Munster 12e en
Guusje van Thiel kwam op het
erepodium op de 3e plaats.
Garde Diamonds eindigde als 5e
van de 10 deelnemende groepen. Twister werd 6e van de 12
moderne groepen.

Bernheze op
de kaart tijdens
Europese
Kampioenschap

Dag 3
De dag van de hoofdklasse waar
Dance Team Nistelrode in alle categorieën waar ze aan mee deed
voor een podiumplaats ging!
Mars groep Untouched werd 2e
op dit internationale podium en
kreeg de titel Vice kampioen.
Alle drie de solo’s dansten zich
naar de top van deze categorie; Maxime Bouman werd Vice
Kampioen, Jade Duijs eindigde
op een 4e plaats en Demi Gabriël
werd 5e van de 15 deelnemers.
GardeTouch eindigde als 3e en
modern Inspiration werd 5e.

Op de volgende datums zijn er
steeds twee lessen achter elkaar:
maandag 14 mei, donderdag
17 mei en donderdag 24 mei
van 17.30 tot 18.30 uur en van
18.30 tot 19.30 uur.
De eerste les is voor kinderen
van vijf tot en met acht jaar en
de tweede les is voor kinderen

van negen tot en met twaalf jaar.
Oudere jongens en meisjes mogen ook in het tweede uur komen en kunnen met de trainsters
dan nog een andere afspraak
maken. Iedereen is welkom om
mee te komen dansen!
Voor meer informatie kun je bellen met 0412-612001.

De oplossing

Maxime

Untouched

Hengelsport
van de Laar
Guusje

Wij zijn zaterdag 19 mei gesloten.
Hiervoor in de plaats zijn we donderdagavond
17 mei van 18.00 tot 21.00 uur extra geopend.

aanbieding
leuke vakantiehengeltjes
www.facebook.com/hengelsportvandelaar

Miracle

lise

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

bernheze sportief
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voetbal

RKSV Prinses Irene
wint van kampioen

40-jarig jubileum korfbal Prinses Irene
NISTELRODE - Op 30 juni wordt het 40-jarig jubileum korfbal van Prinses Irene gevierd. De uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit, maar helaas kon niet van iedereen
een mailadres achterhaald worden. En natuurlijk is het zeker niet de bedoeling om
iemand te vergeten of te passeren!
Ben je lid, oud-lid, sponsor, vrijwilliger, bestuurslid of op een andere manier nu of
in het verleden betrokken geweest bij de
korfbalafdeling van Prinses Irene?
Meld je dan bij de jubileumcommissie via
jubileumcommissie@icloud.com.
De uitnodiging voor deze feestelijke dag
wordt dan direct naar jou toegestuurd.
Hopelijk zien we velen van jullie terug
op 30 juni om samen te proosten op dit
mooie jubileum.

NISTELRODE - Een heerlijk zonnetje, dito
temperatuur, een goede scheidsrechter
(De Goey) en twee ploegen die verzorgd
voetbal spelen.
Dat zijn de ingrediënten voor een mooie
pot voetbal. Dat was dan ook zeker de
wedstrijd tussen RKSV Prinses Irene en
Rhode, dat vorige week kampioen werd,
terwijl Prinses Irene toen de tweede periode pakte. Prinses Irene was over de gehele wedstrijd gezien de betere ploeg en
drukte dat ook in de eindstand uit. Rhode
kwam tegen de verhouding in na 25 minuten, met een gelukje op 0-1 via Mart
Krüseman.
Een vrije trap kwam op zijn bovenbeen
en verdween zo achter de sterke doelman Stef van Venrooij. Centrale verdediger Koen Pittens schoot 10 minuten later

de bal uit een voorzet van rechtsback
Robbert Rovers achter de uitblinkende doelman Paul van Heesch. Vlak voor
het rustsignaal werd het 2-1, toen Martijn van Vught werd gevloerd. Wibe van
Rooij schoot vanaf elf meter raak. Tim van
den Brand maakte na voorbereidend werk

een aantal a-junioren
werd de nodige
speelminuten gegund
van Martijn van Vught in de 55e minuut
de 3-1. In het laatste half uur zakte het
niveau wat, mede door het warme weer
en ook omdat beide coaches de nodige
wissels toepasten. Een aantal A-junioren
werd de nodige speelminuten gegund.

voetbal

HVCH ziet kans op
titel vrijwel verdampen

Foto: Ruud Schobbers

HEESCH - HVCH heeft de voorbije zondag de kans op de titel in de eerste
klasse vrijwel in rook zien opgaan. Het
verloor op eigen veld ruim met 1-4 van
runner-up Oirschot Vooruit en koploper
AWC won wel.
Het grote aantal blessures begint de
Heeschenaren dan toch parten te spelen.
Trainer Maarten van Vugt moet teveel
met spelers schuiven in zijn team en dat
komt de stabiliteit niet ten goede. Tegen
het in de ‘winning mood’ verkerende
Oirschot dat de laatste vijf wedstrijden
won, ging het vooral na rust dan ook
mis. In het eerste bedrijf ging de partij nog geheel gelijk op met in de zesde
minuut de voorsprong voor Oirschot

na een uitglijder in de HVCH-defensie:
0-1. Slechts één minuut later maakten
de blauw-witten al gelijk na een schitterende aanval over de rechterkant. De
voorzet van rechtsachter Yannick van de
Berg was op maat voor spits Lars van Lee
die snoeihard binnen kopte: 1-1. Beide
teams kregen nog mogelijkheden om te
scoren maar deden dat niet. Na rust was
het snel gedaan met de aspiraties van de
thuisploeg want Oirschot Vooruit counterde behendig naar een 1-4 voorsprong.
Met goals in de 53e, 64e en 83e minuut
zetten Max Vervoort, Dorus van de Wal
en Max van Kollenburg de eindstand op
het scorebord. Hopelijk herpakt HVCH
zich komende zondag in de thuiswedstrijd tegen het Tilburgse ‘t Zand.
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Fotograaf:
Ton Vrijsen

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 10 mei
Hemelvaart
KWF wandeltocht & Kermis
Vorstenbosch
Gemeentehuis gesloten
Heesch

Nationale Molendagen
Molen Windlust Nistelrode
Pagina 32

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

WMO Koffie- en
Informatiemiddag
CC De Pas Heesch

Voorjaarswandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop Verstopte
bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode

Kermis
Vorstenbosch

Özcan Akyol
Bernrode Heeswijk-Dinther
Pagina 22

Film: Taal Eten
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Woensdag 16 mei
Nisserois Golfkampioenschap
The Duke Nistelrode

Zondag 13 mei
Moederdag
Pagina 26

Korfbaltraining voor
6 tot en met 12 jaar
Sportpark De Schellen Nistelrode

Radio NosTos Top-100
www.radionostos.nl
Pagina 2

Foto-expositie FC Bernheze
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Informatiebijeenkomst snelfietsroute Nistelrode-Uden
Zaal ’t Tramstation Nistelrode
Pagina 19

Bevers Steencentrum Garden
Stones & Basics geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
Pagina 27

Start verkoop
theaterwandeling
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 7

OOvB: AVG
CC De Horst Venhorst

Festival: Alle Remmen Los
Laageindsedijk Loosbroek

Vormselviering
Kerk Dinther
Pagina 6

Livemuziek: Blendt
Eetcafé Pumpke Nistelrode
Openluchtviering
Parochietuin Loosbroek
Pagina 6
Keepersdag v.v. Heeswijk
Sportpark De Balledonk
Heeswijk-Dinther

Workshop: Chocolade Hart
met bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Vrijdag 11 mei
Gemeentehuis gesloten
Heesch
Boerderijdagen
Jonkerstraat 5 Nistelrode
Pagina 3
Kermis
Vorstenbosch
Zaterdag 12 mei
Familieopstellingen
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Scouting Mira Ceti:
Heitje voor een Karweitje
Nistelrode
Pagina 16
Perkplantenverkoop ALS
Laverdonk 4b Heeswijk-Dinther
Workshop Grande Boltaart
Creatief & Lekker Nistelrode

Vorstenbosch pakt uit
& Kermis
Vorstenbosch
Start Goede Doelen week
Nistelrode
Pagina 10
Nationale Molendagen
Molen Windlust Nistelrode
Pagina 32
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 14 mei
De Toren Eten & Drinken Open
Droevendaal 4 Heeswijk-Dinther
Poedja-visualisatiesmeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing: Frits van der Meer
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Dinsdag 15 mei
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Liederentafel
CC De Pas Heesch
Pagina 12
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Donderdag 17 mei
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen
Nistelrode
Studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Van Soest & Partners
Info- en presentatie-avond
huwelijksvermogensrecht
Locatie nader te bepalen
Lezing: Willem Schot
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 16
Vrijdag 18 mei
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Start: GoedeDoelenWeek
Vorstenbosch
Pagina 4
Herinner je wie jij bent,
Module 1
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Rob & Emiel: Blow me away
CC Nesterlé Nistelrode
The Young Ones
CC De Pas Heesch
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 16
Zaterdag 19 mei
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Kermis & Pinksterloop
Nistelrode
Pagina 29
Zondag 20 mei
1e Pinksterdag
Kermis & Pinksterfeesten
Nistelrode
Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag
Gemeentehuis gesloten
Heesch
Stiltewandeling
Bomenpark Heesch
Kermis & Pinksterfeesten
Nistelrode
Bevers Steencentrum Garden
Stones & Basics geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
Pagina 27
Kasteelconcert: De Rattenvanger van het Kasteel
Kasteel Heeswijk
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

