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rens treedt in de voetsporen
van Escher

rens (29) is verpleegkundige, 
gespecialiseerd in psychiatrie en 
gehandicaptenzorg. Hij werkt op 
zorgboerderij de dobbelshoeve 
in Heeswijk-dinther en daarnaast 
bij cello in rosmalen. rens: “Je 
moet veel balletjes tegelijkertijd 
omhoog houden. Thuis vind ik 
ontspanning in kunst.” 

inspiratie en daadkracht
rens begon al jong met tekenen. 
“eerst dieren, toen landschappen 
en gebouwen. daarna raakte ik 
gefascineerd door simpele vor-

men als lijnen en cirkels. daar 
kun je eindeloze constructies mee 
maken. dat zag ik ook bij escher, 
die net als ik geïnspireerd werd 
door het Alhambra, het middel-
eeuwse paleis van de moren in 
Zuid-spanje. de patronen die je 
daar ziet lijken heel druk, maar 
toch zit er orde in.
naast inspiratie heb je ook daad-
kracht nodig. ik ben er echt voor 

gaan zitten. eerst maakte ik iets 
na, daarna kreeg ik zelf steeds 
meer ideeën. mensen vonden 
mijn werk mooi! vrienden vroe-
gen me om kastjes, bijzettafeltjes 
en zelfs een trapleuning op te 
pimpen.” 

eigen werkwijze
“ik werk altijd op hout. de vorm 
en structuur daarvan bepaalt de 

uiteindelijke vormgeving van het 
idee in mijn hoofd. ik houd reke-
ning met houtnerven en noesten, 
die de strakke lijnen doorbreken. 
dat voegt voor mijn gevoel echt 
iets toe.” Het hout wordt afge-
plakt met tape en daarop ko-
men lijnen. “Het plaatsen van 
de lijnen en het berekenen van 
de afstanden daartussen zijn be-
langrijk.” dan begint het schet-
sen, het uitwerken van ideeën. 
met een heel fijn, scherp mesje 
worden stukjes uit de tape ge-
sneden en met een speciale lak 
afgelakt. daarna volgt nog meer 
snijden en lakken. Wat het eerst 
weggesneden en het vaakst ge-
lakt wordt, wordt het donkerst. 
“ik kan er heel erg op kicken als 
figuren precies goed uitkomen!” 

Verdere ontwikkeling
enthousiast licht rens zijn idee-
en bij enkele figuren toe. Zoals 
zijn versie van ‘de onmogelij-
ke driehoek’ met verschillende 
kubussen. en twee enorme, el-
kaar overlappende cirkels: “mijn 
beeld van onze positie in het uni-
versum, met enerzijds de schep-
pende invloed van de natuur en 
anderzijds de kunstmatige in-
vloed van de mens.” Zijn werken 
krijgen geen titel, want: “Ande-
ren moeten er vrij naar kunnen 
kijken en er zelf wat bij voelen.” 

inmiddels bestudeert hij hoe hij 
vormen kan laten vervormen, 
zoals escher deed. “Al doende 
kom ik erachter waar voor mij de 
uitdaging zit. dat lijkt een eigen 
leven te leiden. escher is dood, 
maar zijn vormen ontwikkelen 
zich verder via andere kunste-
naars.” 

HeescH - als culturele hoofdstad van europa 2018 eert leeuwarden haar internationaal bekende kun-
stenaar escher. De grafische stijl van escher is een van de inspiratiebronnen voor rens Janssen, die hier 
op zijn eigen wijze vorm aan geeft. 

reNS JaNSSeN  Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen 

Ik kan er heel 
erg op kicken 
als fi guren 
precies goed 
uitkomen!

De inschrijving voor de Bernhezer 
Ondernemersprijs 2018 is geopend.

Ga naar:
www.bernhezerbusinessevent.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant 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.

LUCHTKUSSENS 
VOOR KOEIEN!

Wist u dat er 160 liter melk 
nodig is voor één kaas van 
16 kilo? dit en nog veel meer 
andere feitjes werden toegelicht 
tijdens een excursie naar onze 
graskaasleverancier in Winkel.

Bij het eten van een stukje graskaas merkt u dat het lekker 
smeuiig is. Wist u dat dat komt omdat er lijnzaad in het 
voer van de koeien wordt verwerkt? Tijdens een bezoek 
aan de ultramoderne stal in Winkel, waar het buitenleven 
binnen wordt nagebootst, kregen we een rondleiding en 
toelichting over hoe de boeren van tegenwoordig inspelen 
op de actualiteit met betrekking tot duurzaamheid en het 
produceren van kwalitatief goed voedsel. dat de koeien 
daar een zeer comfortabel leven leiden konden we met 

eigen ogen aanschouwen. Zo liggen de koeien (als ze dat 
willen) op een soort luchtkussen, zijn er bomen geplant 
in de stal om te zorgen voor een optimaal leefklimaat en 
om het buitenleven zo goed mogelijk na te bootsen. de 
circa 350 koeien geven elke dag ongeveer 35 liter melk 
waarvan 10 liter melk nodig is voor het maken van 10 
kilo kaas en er dus 160 liter melk gebruikt wordt voor één 
kaas van 16 kilo! dit soort weetjes is erg leuk om over te 
brengen aan onze klanten, vandaar dat we ook proberen 
om zoveel mogelijk het verhaal achter de producent over te 
brengen en na deze dag zal dat zeker lukken. met een zeer 
interessante rondleiding en toelichting en een fantastische 
lunch door een driesterrenkok in de stal tussen te koeien, 
gingen we voldaan naar huis en... toen was het wachten op 
de graskaas. de rest weet u én proeft u nu in onze winkels.
graskaas uit Winkel! 

graag tot ziens in onze winkels.

Bon fromage Team oss - Heesch,
Ton en elly Bens.

COLUMN
Ton Bens

IJs- en lunchcorner chIll
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Volop schepijs 
In ondere andere de smaken:
* Vanille
* Smurf
* Chocolade
* Cappuccino 
* Pistache
* Gooise vrouwen (likeur 43)

HeesWiJk-dinTHer - ellen ten damme neemt jou vrijdagavond 1 
juni al zingend en dansend mee van Parijs naar Berlijn en weer te-
rug. kris kras door het knarsende en piepende europa roept ellen ten 
damme: ‘Je veux l’Amour, chantez! en dansez! maintenant!” 

een dag later op 2 juni neemt de beste coverband van nederland, de 
dutch eagles, je mee naar het california van de jaren ’70. voor beide 
voorstellingen zijn er nu nog kaarten te bestellen op www.kersouwe.nl.
Aanvang: 21.00 uur. Poort open om 20.00 uur. 

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

Genieten van ‘Je veux 
l’Amour’ tot ‘Hotel California’ 
in de Kersouwe

Foto: Danny Ellinger Foto: Hans Guldemond

KOOKTiP
 

Hoe herken 
je verse

asperges?
asperges zijn vers als 

de stengels glanzen en 
je een piepend geluid 
hoort als je ze zachtjes 

tegen elkaar wrijft. 
ook mag het snijvlak 
aan de onderzijde niet 

ingedroogd zijn.

Winnaars kaartjes
Perry Fest 

2 x kaartje vrijdag - lobke v.d. Zanden 
2 x kaartje zaterdag - tonny Martens 
2 x combikaart -  Gaia Verkuijlen
De winnaars zijn intussen op de hoogte gesteld.
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Flinke cheque voor bijzonder talent

Bijzonder Talent is in 2014 op-
gericht door rianne vissers en 
dianne verstegen, die overigens 
geen familie is van de boeren 
bruidegom. Bijzonder Talent be-
vindt zich op tennisvereniging 
de Broekhoek. “de cliënten 
doen hier van alles. We zorgen 
er samen voor dat de locatie 
schoon blijft, we bakken lekkers 
voor de competitieteams, zor-
gen voor een leuke aankleding 
bij bijvoorbeeld een toernooi 
of tijdens de kerstperiode. en 
als er tijd over is, is er natuurlijk 
ook tijd voor een spelletje”, licht 
dianne toe. 

Het boerenbruidspaar was er al 
snel uit welk goed doel zij wil-
den steunen. “We wilden allebei 
graag een goed doel steunen dat 
zich focust op mensen met een 
verstandelijke beperking. Al snel 
vond ik Bijzonder Talent en toen 

ik dat aan Bart voorstelde, bleek 
dat hij zelf ook deze stichting ge-
vonden had”, vertelt ellie. “en 
hoe mooi is het dat wij ze met 
dit prachtige bedrag blij kunnen 
maken!” 

de commissie van de Boeren-
bruiloft is ook blij met de op-

brengst. “sinds een aantal jaren 
koppelen we een goed doel aan 
de bruiloft. Het bruidspaar kiest 
altijd zelf een goed doel, waar-
door er eigenlijk in de meeste ge-
vallen een lokaal doel gesteund 

wordt”, zegt ferdi kocken.
“en dat is mooi. dat zorgt voor 
een grote betrokkenheid bij zo-
wel de Boerenbruiloft als bij het 
gekozen goede doel.” 

sinds Bijzonder Talent zich ge-
vestigd heeft bij Tv de Broek-
hoek is er altijd een gastheer of 

-vrouw die de tennissers met een 
grote glimlach ontvangt. “sinds 
wij hier de dagbesteding verzor-
gen is er altijd wel een cliënt die 
de tennissers voorziet van een 
kopje koffie of thee voordat zij 
de baan opgaan, een verse tosti 
klaarmaakt na een potje tennis 
of zorgt voor een verkoelend 
drankje”, zegt rianne trots. 

rianne en dianne waren er al 
snel uit wat zij met het bedrag 
wilden doen. “We gaan een 
schommeltoestel laten plaatsen. 
een grote, ronde schommel met 
een gevlochten net waarop je 
kunt liggen en een gewone zit-
schommel”, vertellen zij trots. 
rianne, dianne en alle cliënten 
zijn alle gulle gevers tijdens de 
veiling van de Boerenbruiloft 
dan ook zeer dankbaar.

HeescH – ieder jaar vindt tijdens de Boerenbruiloft een veiling plaats, waarvan de opbrengst naar een 
goed doel gaat. Dat goede doel wordt door het bruidspaar aangedragen en dit jaar kozen ellie Buters 
en Bart Verstegen voor stichting Bijzonder talent. Zij ontvingen een cheque van maar liefst € 5.000,-. 

Cliënten van Bijzonder Talent met links Dianne en Rianne Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Boerenbruidspaar overhandigd de cheque van € 5.000,-

Altijd een gastheer of -vrouw die de 
tennissers met een grote glimlach ontvangt

Ik wil graag weten welke regels er gelden 
voor mij en mijn werknemers

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Met welke woorden 
Met welke woorden kan ik je vinden in mijn droom? 
Met welke woorden kunnen we elkaar ontmoeten in onze 
fantasie? 
Ik heb ze geweten 
Ik heb ze neergeschreven maar in welke stad? 
In welk werelddeel? 
Weet jij het nog? 
’t was daar… waar wij elkaar voor 
’t eerst hebben ontmoet. 
Ik woel ’s nachts in mijn bed raak verward in de draden van 
mijn droom en ben tot het aanbreken van de dag 
op zoek naar de woorden om jou in mijn droom te ontmoeten. 
Wanhopig zoek ik je het besef van tijd verliezend, 
maar het lijkt alsof een vochtige spons 
de woorden heeft gewist. 
In een te vage vorm herken ik iets 
van wat woorden waren geweest. 
Dolend door de eenzaamheid 
van mijn huis zoek ik verder. 
Ik ruik de geur van je vertrek 
het streelt me als een onzichtbare wind. 
Ik luister naar voorbijgaande 
stemmen, maar herken de jouwe niet. 
Ik kijk naar voorbijgaande 
beelden, maar ik vind je niet. 
Het regent. 
Ik hoor het vallen van de druppels niet. 
En zie slechts jouw schaduw in de 
omtrekken van de trieste bomen, 
die in een troosteloze schemering 
dezelfde smaak op mijn lippen 
achterliet als toen ik wakker werd 
 na de droom waarin ik je ooit 

had ontmoet. 

Met welke woorden 
kan ik je terugvinden in mijn droom? 

Met creatieve groet 

Column hieke Stek gemeentedichter
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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.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

ColUmN

Fibromyalgie is een vorm van reuma die niet de gewrichten 
treft, maar de spieren en het bindweefsel. chronische pijn 
en stijfheid verspreid over het hele lichaam zoals nek, 
heupen, schouders, handen, armen en benen. Maar ook 
spijsverteringsklachten, huidklachten, eczeem, droge ogen en 
mond, een tintelend en brandend gevoel in de ledematen, een 
afwijkend slaappatroon en daardoor chronisch oververmoeid 
en uitgeput zijn.

de normale behandeling bestaat uit pijnstillers, fysiotherapie 
en slaapmedicatie. een stap verder zijn ontstekingsremmers, 
morfineachtige preparaten en Prednison. Wetenschappelijk lijkt 
er niet echt een doorbraak te zijn, alleen dat het disfunctioneren 
van het zenuwstelsel de oorzaak zou kunnen zijn. 

Toch wordt er bij de reumavereniging over alternatieve 
behandelmethodes gesproken, middelen zoals groenlipmossel, 
kurkuma, zwarte bes en cBd-olie. en dat is nu precies wat ik 
bedoel; ga eens kijken naar je lijf, wat gaat er mis? Waarom is 
dit ziektebeeld zo in opmars? 

Pijnlijke spieren en bindweefsel, slecht slapen? Bindweefsel 
wordt pijnlijk als het verzuurd is, dan gaat het tintelen en 
branden! ooit ramen gezeemd waarbij je armen zo zwaar 
worden dat je niet meer verder kunt? of zover gelopen 
dat je benen niet meer kunnen, hoezo zure benen? een 
marathonloper herkent dit wel. en slecht slapen, natuurlijk. 
’s nachts werken je ontgiftende organen het hardst en als die 
organen een probleem hebben word je wakker.

vertel mij hoe laat je wakker wordt en ik vertel je welk orgaan 
een probleem heeft, dat heeft te maken met je orgaanklok, de 
klok die ook zorgt voor een jetlag. om het even ingewikkeld 
te maken; je celwandpotentiaal is verminderd waardoor de 
mitochondriën niet meer goed kunnen werken. vertaald: 
Het ballonnetje loopt leeg en daardoor wordt er geen energie 
meer aangemaakt. 

oplossing: Bewegen en voeding aanpassen, tekorten aanvullen. 
gaat dit niet door de pijn dan kun je met acupunctuur en 
magneetvelden de ballonnetjes weer opblazen. ook de 
adviezen van de reumavereniging met de kurkuma, zwarte bes, 
groenlipmossel en de cBd-olie doen wonderen. 

snapt u het nog? Zo niet; 9 juni geven we een gratis lezing 
over dit onderwerp bij High care 3000 in neerloon.
van 11.00 tot 12.30 uur bent u van harte welkom, wel even 
aanmelden want vol=vol. 0486-416530 of info@highcare.nl
gratis inloopspreekuur iedere maandag van 13.00 tot 14.00 
uur, ook hiervoor aanmelden graag.

High  Ca re
3000 BV

high care 3000 BV
loonsestraat 17
5371 PJ ravenstein/neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

FibromYalGie

Al voordat Bernhoven definitief 
haar deuren in uden opende 
vond de eerste editie van het 
loopevenement in de omgeving 
van het ziekenhuis, dat toen nog 
in aanbouw was, plaats. inmid-
dels behoort Bernhoven loopt 
warm tot de gevestigde tradities 
van uden.

Het ziekenhuis organiseert dit 
sportieve evenement in samen-
werking met atletiekvereniging 
de keien en de lions uden/
veghel. Bernhoven loopt warm 
past helemaal bij de visie van het 
ziekenhuis op een gezonde leef-
stijl. en wie liever wandelt dan 
rent kan ook gewoon meedoen.

deelnemers kunnen kiezen tus-
sen vijf en tien kilometer indi-
vidueel. inschrijven kost voor 
volwassenen € 10,-. kinderen 

tussen twaalf en zestien jaar be-
talen € 5,-.
Bedrijven kunnen met een team 
meedoen. een team bestaat uit 
minimaal vier personen. een 
team betaalt € 100,- inschrijf-
geld. inschrijven kan via 
www.inschrijven.nl.

ook op de dag zelf is inschrij-
ven tot 18.45 uur mogelijk bij de 
ingang van Bernhoven. Wie er-
voor kiest om zich op de avond 
zelf als deelnemer aan te mel-
den wordt verzocht dan con-
tant te betalen. de opbrengst 
komt ten goede aan stichting 
vrienden van Bernhoven. stich-
ting vrienden van Bernhoven 
heeft tot doel projecten te rea-
liseren binnen het ziekenhuis die 
doorgaans niet uit het reguliere 
budget kunnen worden betaald. 
www.vriendenvanbernhoven.nl.

bernhoven loopt warm
Actief werken aan je gezondheid

uden - traditiegetrouw vindt op woensdag 13 juni ‘Bernhoven loopt 
warm’ plaats. Dit sportieve evenement start om 19.00 uur bij de en-
tree van Bernhoven. Je kunt kiezen om vijf of tien kilometer te ren-
nen of te wandelen door de prachtige omgeving van de Maashorst.
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Wil je meer zelfvertrouwen? 
Vind je omgaan met anderen lastig?

Word je gepest? Of pest je?
Kies dan voor een unieke weerbaarheids-/

sova-training met honden.

www.eigenjij.nl

Eigen Jij, jij in je eigen kracht

Specialisme: zelfvertrouwen, pestproblematiek en autisme

Wie informeer jij bij een nood-
situatie?
Je oma, de buurvrouw die niet 
zo handig is met haar mobiel en 
natuurlijk familie en vrienden. 
door de informatie uit een 
nl-Alert bericht te delen, zorgen 
we er samen voor dat iedereen 
weet wat er aan de hand is en 
wat zij het beste kunnen doen. 
Het nl-Alert controlebericht is 
een goed moment om te beden-
ken wie jij zou informeren tijdens 
een echte noodsituatie.

drie tips voor wanneer je een 
nl-Alert ontvangt:
1. lees direct het bericht.
2. volg de instructies op.
3. informeer en help de mensen 

om je heen. Zo weten zij ook 
wat er aan de hand is en wat 
zij moeten doen.

nl-Alert wordt ingezet om 
mensen gericht te alarmeren 

en informeren bij uiteenlopen-
de noodsituaties, zoals bij grote 
branden, noodweer, gaslekkage 
of vervuiling van drinkwater. de 
meeste telefoons die in neder-
land worden verkocht, zijn auto-
matisch ingesteld voor nl-Alert. 
op sommige toestellen, zoals de 
iPhone, moet je dit zelf doen. ga 
nu naar www.nl-alert.nl en stel 
je mobiel in. en help ook ande-
ren met instellen!

brabanders informeren elkaar 
tijdens een noodsituatie   
Maandag 4 juni NL-Alert controlebericht:
controleer of jouw mobiel goed is ingesteld

BrABAnT - De overheid zendt maandag 4 juni om 12.00 uur een 
Nl-alert controlebericht uit. aan de hand van dit controlebericht 
kun je nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld om Nl-alert te ont-
vangen. Zo weet je zeker dat jij op de hoogte bent tijdens een echte 
noodsituatie bij jou in de buurt. Uit onderzoek blijkt dat het over-
grote deel van de Brabanders (85%) elkaar informeert als zij een 
Nl-alert ontvangen.
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Niet zómaar eeN bol,
maar de enige echte ossebol!

Het is geen geheim dat de chocoladebollen van de Bakkers Lamers bijzonder lekker zijn. 

Sterker nog: klanten noemden deze bollen vanwege hun unieke karakter als vanzelf ‘Ossebollen’. 

En dat bracht de Bakkers Lamers op een idee.

TeksT: AniTA vAn den BogAArT foTo’s: mArcel vAn der sTeen

Unieke bereiding
Wat deze bollen nu zo speciaal 
maakt is voor bakkers melvin 
snellen en Harm lamers zo klaar 
als een klontje. Harm: “Het aller-
belangrijkste is de slagroom die 
we gebruiken. onze duitse leve-
ranciers gebruiken hoge kwaliteit 
volle melk voor hun room, en 
leveren deze aan zonder suiker. 
dat is bijzonder, want bijna alle 
slagroom wordt aangeleverd mét 
suiker. voor ons is dit cruciaal, 
want we gebruiken minder suiker 

in onze bollen. maar dan zijn we 
er nog niet, want de slagroom 
wordt bij ons ook zeer nauw-
keurig geklopt. dat vereist echt 
vakmanschap. onze manier van 
kloppen duurt langer en maakt 
dat de slagroom die perfecte 
lobbige structuur krijgt.” mel-
vin: “ook het bereiden van de 
chocola is een vak apart. Je moet 
rekening houden met verschillen-
de factoren en omstandigheden, 
die iedere dag weer kunnen ver-
schillen. Zo speelt de luchtvoch-
tigheid een grote rol, net zoals 
de temperatuur van het koken. 
Het luistert heel nauw, het is een 
techniek die je echt moet beheer-
sen.” en dat hebben de bollen-
bakkers na zoveel jaar ervaring 
dan ook echt wel in de vingers. 

Feestelijke acties
op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 
vindt bij Bakkers lamers in Heesch 
en in oss het ossebollenweek-
end plaats. er is dan een bakker 
in de winkel die de bollen zal vul-
len. en bij aankoop van drie bol-
len krijg je de vierde er gratis bij. 
en dan is er nog de flyeractie.

HeescH - Harm lamers: “Wij hebben onze chocoladebollen met ons eigen unieke 
recept al ruim veertig jaar in ons assortiment. de term ossebollen is intussen 
al zo ingeburgerd, dat we besloten er iets mee te gaan doen. oss is een stad 
met potentie en heeft veel te bieden, en zo besloten we onze bollen officieel 
om te dopen in ossebollen. de naam is vastgelegd en we hebben er patent op. 
onze bollen zijn nu een heus merk, herkenbaar aan het chocolade ossebollen-
naamplaatje.” 

Harm Lamers en Melvin Snellen bij de bereiding van de nieuwe Ossebollen

8 & 9 juni 
Ossebollen-
weekend 
bij Bakkers 
Lamers

Flyeractie: vanaf maandag 4 juni worden er 200 flyers 
verstopt in de twee kernen. lever een flyer in tijdens het 
ossebollenweekend en je krijgt maar liefst vier ossebollen 
gratis. Welkom bij de Bakkers lamers! 

www.bakkerij-lamers.nl
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parochienieuWs

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

ook kerken weten succesvol te 
koppelen met ‘samen lukt ‘t’

ook in de gemeente Bernheze. 
We moeten weliswaar ‘zelfred-
zamer’ worden, maar daar heb-
ben we elkaar voor nodig. on-
der het motto ‘samen lukt ‘t’, 
laten schuldHulpmaatjes het 
barmhartige gezicht van zelfred-
zaamheid zien. 

Barmhartigheid is een christelijke 
grondhouding die eerst en voor-
al vraagt om niet te oordelen 
noch te veroordelen of, positief 
geformuleerd, het goede te zien 
in elk mens. daarom zal onze 
houding en taal altijd voorzichtig 
moeten zijn, respectvol en nabij. 

ons hart openen voor naasten 
die forse schulden hebben is een 
christelijke houding van solidari-
teit met kwetsbaren die lijnrecht 
in gaat tegen de toenemende 
‘globalisering van onverschillig-
heid’ (paus franciscus). die soli-
dariteit klinkt ook door in de mo-
tivatie van schuldHulpmaatjes 
om voor hun naasten te zorgen. 
Het gaat om de waardigheid van 
ieder mens en die waardigheid 
wordt door armoede aangetast. 
schulden zijn als een loden last 
op de schouders, als een strop 
om de nek. voor mensen die fi-
nancieel zijn vastgelopen of dat 

dreigen te raken zijn deze vrij-
willigers een steun en toeverlaat. 
onze samenleving wordt sterker 
als er naar elkaar wordt omge-
zien en iedereen kan meedoen. 

Woon je in Heesch, nistelrode 
of vorstenbosch? dan kun je via 
de parochie de goede Herder 
meedoen aan dit project vanuit 
de gezamenlijke kerken in de ge-
meente Bernheze. 
neem hiervoor contact op met 
pastoraal werkster Annemie 
Bergsma via 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HeescH/nisTelrode/vorsTenBoscH - Benieuwd naar succesvol kerkwerk? in ruim honderd ge-
meenten van ons land hebben ‘maatjes’ zich bij protestantse en katholieke organisaties aangemeld om 
mensen met forse schulden te helpen.

BernhezefamilieBerichten

Dankbetuiging

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

Toos de Laat-van Oss
I 13-4-1938    Heeswijk    † 7-5-2018

Uw aanwezigheid, de bloemen en vele kaarten
hebben ons erg goed gedaan.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Lieve mensen,
Voor de vele warme blijken van betrokkenheid

bij het overlijden van mijn lieve vrouw

Thea van Nistelrooij-van der Heijden
wil ik u heel erg bedanken voor de vele kaarten, lieve brieven, 

bloemen en aanwezigheid. 

Het is voor mij een grote troost te weten hoe geliefd Thea was 
en hoe zij werd gewaardeerd.

Speciale dank voor alle goede zorg en begeleiding aan huisarts 
Loek van Cruchten, thuiszorg Pantein, Ziekenhuis Bernhoven, 

Apotheek Benu en uitvaartverzorging Van Lith.

Heesch, mei 2018

Marcel van Nistelrooij

inzegening mariabeeld in Gildekapel   

gildebroeders en gildezusters 
van verschillende gilden uit de 
omliggende gemeenten en een 
aantal geloofsgenoten uit eigen 
gemeente, woonden samen met 
de leden van gilde st. Antonius 
Abt-st. catharina deze mis bij. 
de mis werd voorgegaan door 
Pastor Bus uit den Bosch. Hij 
nam de aanwezigen mee in een 
zeer sfeervolle en liefdevolle eu-
charistieviering.

Tijdens de viering werd het ma-
riabeeld, dat ontworpen werd 
door beeldend kunstenaar Hans 
goddefroy, ingezegend. 
de pastor nodigde een delega-
tie van de aanwezigen uit hem 
te volgen in de kapel alwaar hij 
de rol van maria in de geloofs-
beleving duidde, waarna hij het 
beeld dat nu haar plek in de  
kapel gekregen heeft, inzegen-
de.

na het hernieuwen van de eed 
van trouw aan het kerkelijk ge-
zag door de vaandrig en de 
heenzending door Pastor Bus 
werd nog ter ere van maria en 
haar kind een vendelhulde ge-
bracht door de jeugdvendeliers 
van gilde st. Antonius Abt-  
st. catharina.

Aansluitend aan het zingen van 
het mooie oude lied ‘Brabant 
Were di’ trok de stoet, net zoals 
op de heenweg voorafgegaan 
door vaandeldragers, tamboers, 
vaandel en vendels, naar de gil-
denhof waar iedereen nog van 
een heerlijke kop koffie kon ge-
nieten.

nisTelrode - Zoals al eerder medegedeeld ging een langgekoesterde wens van het gilde St. antonius 
abt-St. catharina uit Nistelrode in vervulling. Donderdagavond 24 mei werd tijdens de openluchtmis, 
die gehouden werd bij de Gildekapel van het gilde, gelegen aan de hoge akkers, het Mariabeeld inge-
zegend.

Zorgzaam, hardwerkend, altijd heel erg actief.
Genietend van haar kleinkinderen, ze was zo lief.

Altijd denkend aan anderen, ze deed veel voor het goede doel.
Zo’n lieve vrouw, moeder en oma, ze gaf ons een fijn gevoel.

Tot het laatst toe heb jij intens genoten van het leven.

Dankbaar en met mooie herinneringen hebben wij afscheid 
genomen van mijn lieve vrouw, ons mam en hele trotse oma

Miet van Nuland-
van der Zanden

Lid in de Orde van Oranje - Nassau

ruim 53 jaar getrouwd met

Jan van Nuland

Zij overleed, in het bijzijn van haar gezin, 
in de leeftijd van 84 jaar.

 Jan
 Kees en Rian
  Janne
  Niels
 Mark 

27 mei 2018
Kantje 10, 5388 XB  Nistelrode

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 1 juni om 
10.30 uur in de Sint- Lambertuskerk, Laar 47 te Nistelrode.
Later in de middag zullen wij ons mam, in besloten kring, 
begeleiden naar het crematorium.

Ons mam is thuis, waar u woensdag van 19.00 tot 21.00 
uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur welkom bent om 
nog even met haar samen te zijn. Zoals u gewend was bij ons 
mam staat ook nu de koffie voor u klaar.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
31 mei t/m 6 juni

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Volop hollandse aardbeien

KOOLRABI per stuk   € 0.75
CANTALOUP/GALIA MELOEN
per stuk  € 1.75
GESCHILDE ASPERGES 700 gram  € 4.95

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

1,85

Nieuw in ons
assortiment
Garnalenspies 
Heerlijk op de BBQ

per stuk nu € 1,99

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gekookte kipfilet
naturel of cajun
100 gr. € 1,40

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Nieuw!
Kruidenschroef

 nu

Mueslibollen 

4 + 2 GRATIS

Eigengemaakte
huzarensalade
100 gr. € 0,79

Vorstenbossche 
ham
100 gr. € 2,49

Lekker bij BBQ en borrel

Actuele branche-vergelijking over 2017. Nu al!  
Zelfs op de voorpagina van het FD

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

Aan de opzet van het toernooi 
is weinig tot niets veranderd. ie-
der team krijgt in poulevorm de 
gelegenheid om de krachten te 
meten met hun gemeentegeno-
ten. dus niet getreurd als je de 
eerste wedstrijd verliest, omdat 
je nog even wakker moet wor-
den. er is nog tijd genoeg om  
daarvan te herstellen, bij voor-
keur op het naastgelegen terras. 

de beste twee teams van elke 
poule gaan door naar de kam-
pioensronde waar middels een 
knock-out systeem wordt be-
paald wie de winnaar wordt. de 
andere teams gaan door naar de 
verliezersronde.

de wedstrijden duren tot er een 
team dertien punten heeft be-
haald of wie er na veertig minu-

ten de meeste punten bij elkaar 
heeft gegooid. de organisatie 
zorgt voor alle materialen die 
benodigd zijn voor het spel.

Zoals gezegd kan en mag ieder-
een die woonachtig is in Bernhe-
ze meedoen met dit zomers eve-
nement. ook al heb je nog nooit 
een franse boule in je hand ge-
had, je bent van harte welkom 
de professionals uit te dagen. 
ook supporters zijn uitgenodigd 
om hun vrienden en bekenden 
aan te moedigen. 

Het inschrijfgeld voor elk team 
bedraagt slechts € 5,- en elk 
team moet uiterlijk om 10.00 
uur aanwezig zijn.

stuur voor 20 juni een mail naar 
bernhezestrandjeudeboules@
hotmail.com of bel met telefoon-
nummer 06-15385865 (leny 
van de ven) of 06-19708975 
(Jan Wijnen) en doe mee!

editie twee van bernheze 
strand Jeu de boules
nisTelrode - het is nu al een evenement dat niet meer weg te denken is van de activiteitenkalen-
der van Bernheze. Na een succesvolle en drukbezette eerste editie staat op zaterdag 23 juni 2018 de 
tweede editie gepland van het Bernheze Strand Jeu de Boules op het raadhuisplein in Nistelrode. Net 
zoals vorig jaar staat de eer op het spel welk team zich Strand Jeu de Boules kampioen van gemeente 
Bernheze mag noemen.

sponsorloop Fioretti College 
voor onderwijs en ontmoeting

Stichting Marijn
deze stichting zet zich in voor 
kansarme kinderen in nicara-
gua. de kinderen zitten op het 
reguliere onderwijs, maar krijgen 
in het educatiecentrum van de 
stichting extra bijles, huiswerk-
begeleiding en zorg. de jonge-
ren nemen deel aan beroeps- 
trainingen en de ouders aan op-
voedcursussen. 

Buurttuin Bitswijk
in deze tuin in uden worden 

allerlei ontmoetingen en activi-
teiten georganiseerd. de vrijwil-
ligers, die de tuin onderhouden, 
richten zich speciaal op oude-
ren, mindervaliden, (eenzame) 
buurtbewoners en basisschool-
leerlingen. 
Bijzonder is ook dat onze prak-
tijkonderwijs-leerlingen meehel-
pen bij het tuinonderhoud. Ze 
leren tijdens hun stage om te 
werken in de groensector, doen 
kennis op over tuinieren en heb-
ben er leuke ontmoetingen. 

Sponsorgeld inzamelen
onze leerlingen zamelen vanaf 
woensdag 30 mei twee weken 
lang sponsorgeld in. Ze benade-
ren daarvoor hun ouders/verzor-
gers, grootouders, familieleden, 
vrienden en buren. 

Het gaat tijdens deze sponsor-
loop niet om het aantal rondjes. 
sponsoring kan daarom gerust 
met een vast bedrag van enkele 
euro’s gebeuren. er doen in to-
taal ruim 400 leerlingen mee.

vegHel/BernHeZe - De onderbouwleerlingen van het Fioretti college in Veghel gaan zich inzetten 
voor twee goede doelen. De vmbo-leerlingen uit Veghel, Bernheze en omstreken zamelen geld in voor 
Stichting Marijn en de pro-leerlingen voor Buurttuin Bitswijk. De actiedag is op dinsdag 26 juni. We 
hopen dat velen uit Veghel en de omliggende plaatsen onze leerlingen willen steunen! 

Buurttuin Bitswijk Stichting Marijn
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KBO Bernheze

Kbo HeesCH
Kennismaking

laverhof weer actief in
wandelvierdaagse

“de voorbereidingen beginnen 
al een paar maanden van tevo-
ren met het werven van familie-
leden/vrijwilligers en het koppe-
len van familieleden/vrijwilligers 
aan bewoners/cliënten. Het is 
ieder jaar weer een hele puzzel, 
maar veel vrijwilligers en bewo-
ners wandelen al jaren samen, 

dus daar houden we rekening 
mee!”, zeggen de dagbeste-
dingscoaches Welzijn van laver-
hof.
“om dit evenement ‘op rolletjes’ 

te laten verlopen, zijn de vrijwil-
ligers hard nodig, niet alleen om 
de rolstoelen te duwen, maar 
ook voor het veilig oversteken, 
een versnapering onderweg, de 
muzikale begeleiding en om bij 
thuiskomst een glaasje fris te 
schenken. We waarderen het 
enorm dat wij steeds weer een 
beroep op hen kunnen doen. 
ook nodigen wij ouderen uit 
die niet bij ons in zorg zijn, maar 
toch graag willen deelnemen aan 
de wandelvierdaagse. Wanneer 
je niet de mogelijkheid hebt om 
deel te nemen met behulp van 

iemand uit jouw familie of ken-
nissenkring en toch graag deze 
vier dagen mee wilt doen om te 
genieten van de omgeving van 
Heeswijk-dinther, kun je je bij 

cunera/de Bongerd aansluiten. 
Wij zorgen dan voor een vrijwil-
liger die jou deze vier dagen be-
geleidt, eventueel in een rolstoel 
die door ons beschikbaar wordt 
gesteld. de kosten zijn 
€ 17,65. ook kunnen wij gratis 
jouw vervoer van en naar cune-
ra/de Bongerd regelen met de 
bus van laverhof.” 

Aanmelden kan tot 17 juni bij de 
dagbestedingscoaches Welzijn, 
marga goossens en Annelies 
cornelis, via 0413- 298408 of 
via welzijn.heeswijk@laverhof.nl.

HeesWiJk-dinTHer - Veel bewoners en cliënten van laverhof, locatie cunera/De Bongerd nemen van 
1 tot en met 4 augustus deel aan de Jeugd- en Gezinsvierdaagse van heeswijk-Dinther. Met ongeveer 
100 deelnemende bewoners en nabij de 150 familieleden/vrijwilligers is het een groot evenement voor 
iedereen. een activiteit waar ieder jaar weer naar wordt uitgekeken.

‘Ook voor ouderen 
die niet bij ons in zorg zijn’

Nieuwe leden Kbo 
Heesch en bestuur 
ontmoeten elkaar

HeescH - in de laatste algemene 
ledenvergadering werd het idee 
geopperd om een speciale bij-
eenkomst voor nieuwe leden te 
organiseren, zodat men kennis 
kan maken met elkaar, het be-
stuur en horen wat KBo heesch 
allemaal organiseert voor haar 
leden. Woensdagavond 23 mei 
was het zover. 

de opkomst was aan de geringe 
kant, maar de avond werd wel 
als nuttig ervaren. 
Het bestuur van kBo Heesch 

was bijna voltallig. voorzitter 
Piet ceelen opende de avond en 
legde uit wat de doelstelling van 
kBo Heesch is en hoe de verbin-
dingen met kBo kring Bernheze 
en kBo Brabant liggen. 

de bestuursleden die Activiteiten 
en vakantie, evenementen en 
reizen (ver) onder hun beheer 
hebben, konden precies vertellen 
wat er allemaal te doen is voor de 
leden. voor de aanwezigen heel 
verhelderend. 
Ze waren ook zeker van plan om 
bij verschillende activiteiten te 
gaan kijken.

de nieuwe leden brachten ook 
nog nieuwe ideeën op tafel. Zo 
werd geopperd om een kook-

workshop te houden. Als de eijn-
deric in de toekomst ook in cc 
de Pas komt, biedt dat zeker mo-
gelijkheden. ook werd voorge-
steld om de fotoclubmiddag, die 
nu nog eens per maand plaats-
vindt, vaker te laten plaatsvinden 
net als het bloemschikken, dat nu 
twee keer per jaar is. 

Helemaal mooi is natuurlijk dat 
er mensen aangaven in de toe-
komst wel mee te willen werken 
als vrijwilliger bij een bepaalde 
activiteit. eén lid stelde voor om 
een muziekgroep op te richten 
en hij wilde wel kartrekker zijn!

Het bestuur is zeker van plan om 
dergelijke avonden voor nieuw-
komers vaker te organiseren.

marianne begon in 2013 als 
voorzitter van de rgo Heesch. 
rgo Heesch heeft een vier-
tal bijeenkomsten per jaar met 
vertegenwoordigers van onder 
andere thuiszorginstanties, een 
arts, Brabantzorg, kBo Heesch, 
maaltijdservice en ons welzijn. 
in deze bijeenkomsten komt 
altijd heel duidelijk naar voren 
waar verschillende instanties 
mee bezig zijn, en waar er pro-
blemen zijn die wellicht verhol-
pen kunnen worden. marianne 
heeft deze rol gedurende vier 
jaar met veel energie en plezier 
vervuld. ook door te werken 
aan een goede sfeer en gezel-
ligheid binnen de rgo en met 
haar partners. vaak combineer-
de zij dit met haar andere sociale 
en maatschappelijke activiteiten 

waaronder dorpsplein en de kof-
fiemiddagen. dit zorgde steeds 
voor veel creativiteit en inter-
actie en veel door haar (mede) 
georganiseerde activiteiten. een 
‘topper’ dus binnen het vrijwilli-
gerswerk in Heesch en Bernheze. 

toekomst
Zij vindt in het kader van het 
aftreedschema dit het juiste mo-
ment om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. een ervan is dat zij 
als ouderenadviseur voor ons 
welzijn aan het werk gaat. We 
zullen haar ongetwijfeld ook 
in andere verbanden, rollen en 
relaties de komende tijd tegen-
komen. rgo Heesch is heel blij 
met haar opvolger Bert Bakker, 
en kijkt vol vertrouwen naar de 
toekomst!

Voorzittershamer rGo 
Heesch overgedragen

HeescH – De raad Gecoördineerd ouderenwerk in heesch heeft 
onlangs afscheid genomen van haar voorzitter, Marianne van de 
hulsbeek. Gelukkig was haar opvolger snel gevonden in de persoon 
van Bert Bakker. in de laatste vergadering van mei heeft de over-
dracht plaats gevonden. 

Bert Bakker ontvangt de voorzittershamer uit handen van Marianne van de 
Hulsbeek
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een bijzondere lach  

simone heeft zich nooit neer-
gezet als ccd-patiënt: “ik ben 
meer dan alleen mijn ziekte”, 
vertelt ze. “maar ik merk dat mijn 
verhaal en hoe ik ermee omga 
mensen wereldwijd helpt.” door 
de serie ‘stranger Things’ is simo-
ne in contact gekomen met meer 
patiënten over de hele wereld. 

“een vriendin zei dat dustin, 
een van de personages, veel op 
mij leek. en ik dacht: dat kan 
nooit. maar ik zag dat hij dezelf-
de vorm mond heeft en ook zijn 
schouders tegen elkaar aan kan 
doen, dat zijn typische kenmer-
ken voor mensen met ccd.” 
gaten matarazzo, de acteur die 
dustin speelt, heeft ook ccd. 
Hij is ambassadeur van stichting 
ccd smiles, die zich inzet voor 
het betalen van de benodigde 
tandoperaties voor patiënten in 
de verenigde staten, lotgenoten 
bij elkaar brengt en onderzoek 
mogelijk maakt. 

“nadat ik een donatie had ge-
daan, hadden zij een foto van 
mij online gezet. Zo heb ik veel 
mensen leren kennen door heel 
europa en Amerika die ook ccd 
hebben. Het is bizar hoeveel zij 
op mij lijken, qua uiterlijk maar 

ook qua passies. Heel veel men-
sen met ccd acteren graag, kun-
nen goed stemmetjes nadoen en 
goed zingen”, vertelt simone. 
“en zo ben ik in contact gekomen 
met een aantal mensen, voorna-
melijk kinderen en jongeren, die 
ook ccd hebben.” 

met die mensen deelt simone 
haar verhaal, waar men vaak 
kracht uithaalt. “een familie uit 
duitsland heeft meer dan vijf 
uur gereden om mij te ontmoe-
ten. na onze ontmoeting zagen 
de ouders de toekomst van hun 
dochter een stuk rooskleuriger in, 
omdat ze nu weten dat het mo-
gelijk is om een normaal leven te 
leiden met ccd.” 

Wereldwijd is er weinig bekend 
over ccd omdat het slechts 1 op 
de 1 miljoen mensen treft. daar-
om wil simone graag naar een 
grote bijeenkomst die door ccd 
smiles georganiseerd wordt. 

in salt lake city (Amerika) ko-
men mensen met ccd, doctoren 
en onderzoekers een weekend 
samen. daar worden ervarin-
gen en vooral informatie over de 
aandoening uitgewisseld. “ik wil 

daar heel graag bij zijn, om de 
wetenschap te helpen met on-
derzoek naar de ziekte. maar ook 
zodat ik de informatie die ik daar 
opdoe hier kan delen door zelf 
een bijeenkomst te organiseren.” 

daarvoor is simone op zoek naar 
donaties. op haar facebook-
pagina ‘ccd simone’ lees je haar 
verhaal en hoe je een bijdrage 
kunt leveren om simone’s droom 
te verwezenlijken.

TeksT: TAmlYn vAn lAnen

nisTelrode – Simone de Winter-van der heijden is geboren met de zeldzame botafwijking ccD. Dit 
heeft ze nooit als een belemmering gezien en de laatste tijd zet ze dit om in een kracht. Met haar verhaal 
helpt zij mensen wereldwijd. 

Simone van der Heijden

CCD treft 
slechts 1 op 
de 1 miljoen 
mensen

simone wil graag 
Zelf een bijeenkomst 

organiseren

rabobank Clubkas Campagne 
2018 van start!

Alle verenigingen en stichtingen 
die voldoen aan de voorwaarden 
zijn uitgenodigd om deel te ne-
men aan de campagne. in 2017 
was de rabobank clubkas cam-
pagne een groot succes, 603 

verenigingen en stichtingen uit 
de regio namen deel. verenigin-
gen en stichtingen kunnen zich 
nu al inschrijven. inschrijven kan 
tot en met 3 september via de 
website.

€ 300.000,- voor de rabobank 
clubkas campagne
ook dit jaar wordt er een bedrag 
van € 300.000,- beschikbaar ge-
steld voor de rabobank clubkas 
campagne. leden van de rabo-
bank kunnen in september hun 
stem uitbrengen op de vereni-
ging(en) of stichting(en) die zij 
een warm hart toedragen. 

deze stemmen zijn geld waard. 
Hoe meer stemmen er op een 
vereniging of stichting uitge-
bracht worden, des te meer 
geld deze vereniging of stichting 
krijgt. 

Het is dan ook in het belang 
van de vereniging of stichting 
om zoveel mogelijk stemmen te 
werven. meer informatie over de 
rabobank clubkas campagne 
en aanmelden om deel te nemen 
kan via
www.rabobank.nl/ossbernheze.

BernHeZe - rabobank oss Bernheze draagt de samenleving een warm hart toe en ondersteunt veel 
verenigingen en stichtingen in de regio met de rabobank clubkas campagne. De basisgedachte van de 
campagne is dat leden van de bank inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de winst van 
de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. 



  
Woensdag 30 mei 201810

strijbosch opent compleet nieuwe
belevingswinkel in Nistelrode
opeNiNGsWeeK VaN 30 mei tot eN met 3 JUNi

strijbosch bestaat bijna 65 jaar. 
Hoewel het bedrijf zijn sporen 
vooral verdient als verhuurder en 
verkoper van witgoed, beeld, ge-
luid en klein huishoudelijke arti-
kelen in zorginstellingen, justitiële 
instellingen, defensie en asielzoe-
kerscentra, zijn de groei en het 
succes vooral te danken aan de 
onvergelijkbare service.

deze service wil strijbosch ook 
graag inzetten voor zijn parti-
culiere klanten die daarvoor van 
harte welkom zijn in de winkel. 
strijbosch is er echter van over-
tuigd dat het vooral gaat om in-
spelen op klantwensen. “en dat 
doe je niet door zoveel mogelijk 
artikelen op een winkelschap te 
zetten”, vindt men bij strijbosch. 
“in de winkel kom je om te erva-

ren, te ontdekken en het advies te 
krijgen voor de allerbeste keuze.” 

naast het aanbod aan witgoed, 
audio en video en huishoudelij-
ke apparatuur, is veel aandacht 
gereserveerd voor keuken- en 
kookaccessoires. 
daarvoor wordt samengewerkt 
met de firma kookstijl die een 
prachtige plek heeft in de nieu-
we winkel. Het allerbelangrijkst 
is echter de gastvrijheid. met een 
luisterend oor voor uw wensen, 
een goed advies en een heerlijke 
kop koffie. niet voor niets zeggen 
ze bij strijbosch; Welkom Thuis bij 
strijbosch.

nisTelrode - Na een ingrijpende verbouwing opent Strijbosch in Nistelrode aan de heescheweg op 
30 mei zijn compleet nieuwe winkel. De winkel biedt een uitgebreid assortiment aan beeld, geluid, 
wassen, drogen, klein huishoudelijk- en keukenaccessoires. toch is de presentatie anders dan anders. 
Daar waar een overdaad aan producten normaal gesproken leidt tot keuzestress, kiest men in het nieu-
we winkelconcept van Strijbosch voor een overzichtelijke presentatie, waarbij het assortiment zo is 
samengesteld dat iedere klantenwens vervuld kan worden. Gastvrije en deskundige verkoopmedewer-
kers helpen daarbij. ofwel, gastvrijheid, service en deskundigheid zijn leidend in het nieuwe Strijbosch 
winkelconcept. 

De nieuwe servicebalie Foto’s: @DMBK

een luisterend oor 
voor uw wensen
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frans werkte thuis op de boer-
derij en bij de cHv. mia zorg-
de voor het huishouden. Buiten 
bezig zijn was en is de grootste 
hobby van frans. daarnaast 
hielp hij graag de kinderen. 

mia is altijd heel creatief ge-
weest. schilderen, haken, breien, 
borduren, kaarten maken en ook 
voor het maken en vermaken 

van kleding draaide zij haar hand 
niet om.
enkele jaren geleden zijn ze 
verhuisd naar de vincent van 
goghstraat waar iedereen wel-
kom is voor een bak koffie, een 
praatje en er wordt dan veel ge-
lachen. Het echtpaar heeft veel 
lief en leed samen gedeeld; daar-
om is het juist op zo’n moment 
goed om er even bij stil te staan.

Gouden bruidsparen
Frans en Mia Verstegen-Colbers 

HeescH - Vrijdag 18 mei was het 50 jaar geleden dat Frans Verste-
gen en Mia colbers trouwden. Frans, geboren en getogen in heesch 
en Mia, die uit het limburgse Belfeld komt, zijn na hun trouwdag 
in de ouderlijke boerderij van Frans aan de Zoggelsestraat gaan wo-
nen. Daar kregen ze vier kinderen en ze hebben intussen tien klein-
kinderen.

Frans en Mia

Cheque € 12.036,- voor de ruud 
van Nistelrooy Foundation

deze editie werd er gekozen 
voor de ruud van nistelrooy 
foundation (rvn foundation).
de rvn foundation gunt elk kind 
de kans om te schitteren, want 
zij gelooft dat ieder kind talent 
heeft. Talent dat je moet koes-
teren. en dat is precíes de reden 
dat er vijf bands belangeloos 
hebben opgetreden die avond 
en een groot aantal bezoekers 
heeft genoten van een geweldi-
ge avond.

de officiële uitreiking vond vori-
ge week vrijdag plaats in cc de 
Pas. 

Hier is een cheque van  
€ 12.036,- overhandigd aan 
ruud van nistelrooy. 

HeescH - De zesde editie van het benefietconcert Nothing else Matters vond zaterdag 10 maart plaats 
in cc De pas. De opzet van dit benefietconcert heeft zich inmiddels diep verankerd in de regio. er wordt 
altijd gekozen voor een goed doel waar kinderen bij betrokken zijn en waarvoor diverse bands belan-
geloos optreden. 

Ruud van Nistelrooy bedankte de organisatie met ballen met handtekening Foto’s: Ad Ploegmakers

op 24 mei 1968 trouwde  
schaijkenaar frank Janssen met 
ria van nistelrooy uit Heesch. 
Het echtpaar betrok een woning 
in schaijk, hier zijn hun kinderen 
geboren. Heel hun leven hebben 
ze hard gewerkt. in 1975 zijn ze 
in nistelrode gaan wonen waar 
ze jarenlang een winkel runden 
op laar 63.

na dit met veel plezier te heb-
ben gedaan zijn ze in Hees-
wijk-dinther een etos-winkel 
gestart. Hier hebben ze nog vele 
plezierige jaren gehad. nadat ze 
gestopt zijn met werken, zijn ze 
weer teruggekomen naar nistel-
rode waar ze nu al weer acht jaar 
wonen op laarhof. ondanks 
hun drukke leven was er altijd 

tijd voor leuke dingen, zoals op 
vakantie gaan, koken voor fami-
lie en vrienden, gezellige uitstap-
jes maken, bridge en fietsen.

frank gaat graag wandelen en 
naar een voetbalwedstrijd van 
rksv Prinses irene kijken. ria 
gaat graag met haar vriendin-
nen op stap en past graag op de 
kleinkinderen. Ze genieten van 
het leven en van hun gezin.
Hopelijk mogen ze samen nog 
lang zo actief door het leven 
gaan.

Frank en Ria Janssen

nisTelrode - Donderdag 24 mei vierden Frank (73) en ria (70) 
Janssen, samen met hun twee kinderen en partners, hun zes klein-
kinderen en vele familieleden en vrienden hun gouden huwe-
lijksfeest.

Frank en Ria

‘ondanks druk 
leven altijd tijd 
voor leuke dingen’

Uitreiking prijs Jumbo aktie
Nobracars geeft dag met Mini Cooper Cabrio weg 

naast rené van de Boom was 
ook marleen Jagers gekozen 
voor een dagje rijden met de 
cabrio. marleen werkt op de 
broodafdeling en zij is een van 
de medewerkers die een mooie 
tip of goed idee inleverde, waar-
van het beste idee een dagje ca-
brio zou winnen.
 
een proeverij-avond voor de 
klanten, was het idee van mar-
leen Jagers dat mooi aansloot op 
Heerlijk Heesch. 
Het idee viel goed in de smaak. 
Anke Wiegmans van Jumbo 
Wiegmans: “Alle medewerkers 
mochten een of meer ideeën 
inleveren en marleen stuurde 
er meerdere in. Twee ervan zijn 
echt super, namelijk: om een 
proeverij-avond voor de klan-

ten te organiseren en om een 
gebakstas te introduceren. de 
gebaksdozen passen vaak niet 
in de boodschappenmand en in 
zo’n gebakstas zou het gebak 
veel makkelijker mee naar huis 
kunnen.” 

de mini cooper is bij veel men-
sen bekend als het kleine broertje 
van BmW. een auto voor vlotte 
en sportieve mensen waarbij de 
cabrio natuurlijk helemaal in 
trek is met mooi weer. klanten 
van Jumbo Wiegmans mochten 
hun kassabon achterlaten in de 
winkel en maakten zo kans op 
een dag met de cabrio. rené 
van de Boom kreeg de prijs uit 
handel van Anke en medewer-
kers van nobracars.

HeescH - tijdens heerlijk heesch was ook Jumbo Wiegmans aanwezig om de bezoekers te laten zien 
wat culinair heesch te bieden heeft. ook nam Jumbo Wiegmans de tijd om bekend te maken voor wie 
de mooie Mini cooper cabrio een dag ter beschikking gesteld werd. rené van de Boom ontving als 
klant deze mogelijkheid omdat zijn kassabon uit de vele ingeleverde kassabonnen getrokken werd.

de cabrio is 
helemaal in trek 
met mooi weer

Tekst: @DMBK Foto’s: Ad Ploegmakers
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Kort nieuws

Voorlees-
ochtend 
voor peuters

nisTelrode - er wordt weer 
voorgelezen in de biblio-
theek in Nistelrode! Woens-
dag 6 juni is er de derde 
voorleesochtend van 10.30 
tot 11.00 uur. 

Speciaal voor peuters
Peuters en hun ouders, opa’s 
en oma’s of oppas zijn op 
woensdag 6 juni van harte 
welkom om te komen luiste-
ren naar een leuk of spannend 
verhaal. ook in de zomerva-
kantie wordt er voorgelezen, 
op woensdagochtend 4 juli 
en 1 augustus.

luisteren naar 
een spannend of 
leuk verhaal

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

#PFN EDITIE 2018 WERD MEDE 
MOGELIJK GEMAAKT DOOR VELE 

VRIJWILLIGERSUREN EN SPONSORING

VRIJWILLIGERS EN SPONSOREN

HARTSTIKKE BEDANKT!
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vakantiehulp
gevraagd voor licht administratieve werkzaamheden

in de vakantieperiode van 1 juni tot en met 20 augustus.
Ben je een aantal weken binnen deze periode beschikbaar, 

fulltime of parttime, reageer dan snel.
Leeftijd vanaf 16 jaar.

 
Voor info zie website: www.notarisgroeneweg.nl of neem 
telefonisch contact op met Rudi Schellevis 0412-454938

Kerkstraat 2a - 5384 KB Heesch - 0412-454938
info@notarisgroeneweg.nl

aan het werk

Gevraagd

medewerker 

Kanters Paddestoelen is een groothandel in paddestoelen 
die gespecialiseerd is in verpakken, snijden en het maken 

van mixen van diverse paddestoelen.

Heb je vragen?
Bel gerust naar Jasper Kanters: 0413-229006
of mail: info@jkanters.nl

Je taken zullen voornamelijk bestaan uit:
- Bestellen van paddestoelen
-  Verpakken en het gereedmaken van orders
-  Laden en lossen van goederen
-  Planning maken en de voorraad beheren

wij bieden:
- Afwisselend werk
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een dienstverband van 38 uur
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

Het Dorp 58, 5384 MC Heesch, 0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 
9.30-17.30 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is 
onze ambitie

Kwaliteitslabel Vakgarage Hurkmans
Dat Hurkmans Autobedrijven synoniem staat aan vakmanschap, betrouwbaarheid en kwaliteit, 

is in de regio algemeen bekend. Maar per 1 juni voegt het familiebedrijf in Heeswijk-Dinther 

daar nog een belangrijke factor aan toe: het autobedrijf mag zich vanaf die datum Vakgarage Hurkmans noemen. 

ontzorgen
Het nieuwe label betekent ook 
dat het bedrijf voor élk automerk 
onderhoud en service biedt. 
groot voordeel voor de klant is 
ook de transparantie in tarieven. 
Bovendien wordt ieder jaar be-
oordeeld of de vakgarage nog 
steeds aan de criteria voldoet. 
Alles om de hoge kwaliteit te 
waarborgen. ook het bedrijf van 

beide dochters in den Bosch - de 
dames van Hurkmans - mag de 
naam vakgarage voeren. mariëlle 
Hurkmans: “Als vakgarage blij-
ven we inspelen op nieuwe ont-
wikkelingen, denk bijvoorbeeld 
aan hybride en elektrische auto’s. 
volgend jaar bestaat Hurkmans 
Autobedrijven 50 jaar, maar dat 
wil niet zeggen dat we op onze 
lauweren kunnen rusten. de 
stichting vakgarage biedt ook 
opleidingen, waarmee we de 
kennis en het niveau van onze 
medewerkers optimaal houden. 
Belangrijk voor nu én voor de 
toekomst. Want we willen vooral 
onze klanten blijven ontzorgen 
op dat mobiliteitsstuk.” 

Feestmaand juni
Het nieuwe label wordt inge-
luid met feestelijke acties in de 
maand juni. Zo zijn er de gratis 
vakantiecheck-weken, waarbij 
eenieder zijn auto gratis kan laten 
controleren op airco, remmen, 
banden, verlichting, vloeistoffen 
en schokbrekers. op vrijdag 22 
juni is het bij Hurkmans deuk-
jesdag en kun je op afspraak 
kleine deukjes gratis laten her-
stellen. op die dag zijn er ook 
ondernemers met hun regionale 
producten, waaronder het Berne 
Abdijbier. en dan is er ook nog de 
facebookactie met kans op leuke 
prijzen. Hou juni dus in de gaten. 

Welkom bij Vakgarage Hurkmans! 

HeesWiJk-dinTHer - al bijna 50 jaar lang is hurkmans autobedrijven het vertrouwde adres voor je 
nieuwe of gebruikte auto, voor onderhoud en reparatie, schadeherstel en alles wat er nog meer bij komt 
kijken om veilig de weg op te kunnen. om ook in de toekomst hun expertise, kennis en kunde te ga-
randeren, sloten zij zich aan bij de stichting Vakgarage. een kwaliteitslabel waar ze trots op zijn. Want 
om die naam te mogen dragen moet je wel wat in huis hebben. hurkmans voldoet aan alle strenge 
voorwaarden, eisen en kwalificaties. 

V.l.n.r.: Mariëlle Hurkmans, Hilco van der Pol, Ronald van Geest, Anton Kemps, René Verkuijlen, José Hurkmans, 
Albert Hurkmans en Bart Hurkmans Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

den dolvert 1 - Heeswijk-dinther
0413-291 272
www.autobedrijfhurkmans.nl

vakantiecheck- 
weken
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ACTIVITEITENAGENDA
THEATER: KAARTVERKOOP 
THEATER DE PAS VAN START!
SEIZOEN 2018-2019
Wilt u ook verzekerd zijn van een plaats-
je bij uw favoriete voorstelling? Bestel 
dan snel uw kaartjes via www.de-pas.nl.

De kaartverkoop voor de voorstellingen van komend 
seizoen is al van start gegaan! Benieuwd naar ons afwis-
selende programma met bekende namen uit de Neder-
landse theater- en muziekwereld? Vraag onze brochure 
aan via 0412-451634 of info@de-pas.nl. Wij sturen u de 
brochure graag toe!

THEATERPASPOORT: 
VIJF VOORSTELLINGEN VOOR € 75,-
Het TheaterPASpoort biedt u een aantrekkelijke korting 
op de voorstellingen van de Pas. U kiest vijf voorstel-
lingen uit seizoen 2018-2019. Hiervoor betaalt u € 75,-. 
Ook houden we u op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
en aanbiedingen van ons theater. Het TheaterPASpoort 
bestelt u via www.de-pas.nl. U kunt bij het bestellen van 
uw PASpoort direct uw keuze maken uit het programma.

THEATER: GEVARIEERD PROGRAMMA
SEIZOEN 2018-2019
Ook in seizoen 2018-2019 biedt Theater de Pas u weer 
een aantrekkelijk en gevarieerd programma. Zo heb-
ben we voorstellingen met bekende namen zoals Javier 
Guzman, Paul de Munnik en Henk Bernard. Bieden we 
een podium aan jong talent zoals Martijn Kardol en 
Marco Lopes én aan oude bekenden waaronder Christel 
de Laat, Rob Scheepers en Cor Swanenberg. Bekijk het 
volledige programma op www.de-pas.nl: er is vast een 
voorstelling die u niet wilt missen! 

CONCERT: 50 JAAR NA PINK 
FLOYD…
AANVANG: 20.15 UUR

Op 3 juni 1968 speelde de Engelse rockband Pink Floyd 
in De Pas in Heesch. 50 jaar na dato, op 1 juni 2018, zul-
len in De Pas oude tijden herleven. De bekende Neder-
landse tributeband Infloyd treedt dan in de voetsporen 
van hun grote voorbeeld, en komt met een avondvul-
lende liveshow die de muziek van Pink Floyd opnieuw 
tot leven brengt in de Pas. 

FILM: MAUDIE
AANVANG: 20.00 UUR
Maud wordt geboren met een ernstige vorm 

van reuma, waardoor haar gewrichten steeds meer 
vervormen. Ze laat zich niet tegenhouden door haar 
handicap en ontwikkelt zich tot schilder. ‘Maudie’ is een 
ode aan het leven van Maud Lewis, de unieke persoon-
lijkheid van deze Canadese schilder wordt schitterend 
neergezet door Sally Hawkins.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

THEATERGIDS
2018/2019

Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4, 5384 BZ Heesch
T: 0412-451634 • info@de-pas.nl
www.de-pas.nl

VR. 1
JUNI

MA. 18 
JUNI

tips voor betere foto’s
veel mensen denken dat een 
goede camera en een prachtige 
bestemming, garant staan voor 
mooie reisfoto’s. 
Zo simpel is het helaas niet. lau-
ra vink legt tijdens de lezing uit 
welke elementen belangrijk zijn 
om goede foto’s te maken. Ze 
geeft handige tips, deelt haar 
ervaringen uit de praktijk en laat 
daarbij ook veel van haar eigen 
foto’s zien.

Het maakt niet uit of je fotogra-
feert met een spiegelreflexcame-
ra of een smartphone, de lezing 
is interessant voor iedereen die 
graag mooiere foto’s wil maken. 

Wereldreiziger
laura vink is fotograaf, wereld-
reiziger, ondernemer en auteur 
van het boek ‘reisfotografie, ex-
plore, discover, capture’. 
in 2012 begon ze haar website 
www.vinkacademy.nl. daarnaast 
maakt laura gewoon hele mooie 
foto’s. Beelden van haar zijn ge-
publiceerd in ‘The national geo-
graphic’ en fotografietijdschrif-
ten ‘focus’ en ‘digifotoPro’. 

Kaartverkoop
kaarten voor deze lezing zijn in 
de voorverkoop € 5,- voor bi-
bliotheekleden en € 7,- voor 
niet-leden. kaarten kun je kopen 
via www.bibliotheekbernheze.nl  

of aan de balie van een van de 
bibliotheken. op de avond zelf 
kosten de kaarten € 7,-.

donderdag 31 mei, 20.00-21.30 
uur, bibliotheek nistelrode.

Lezing Reisfotografie door laura Vink 
nisTelrode - Met de zomer in zicht en de vakantieplannen gemaakt, wil je natuurlijk straks ook na-
genieten van je vakantie met mooie foto’s. Daarom organiseert bibliotheek Nistelrode een lezing over 
reisfotografie. Wereldreiziger en fotografe laura Vink leert je deze avond hoe je al het moois dat je 
tegenkomt op reis vastlegt in een goede foto.

een koffertje vol met dromen
Door jeugdgroep van toneelvereniging Kantlijn

dromen zijn bedrog zeggen ze 
wel eens. maar wat nou als je 
dromen zo echt lijken, en ze van 
leuk naar niet zo leuk gaan? dat 
wil natuurlijk niemand. gelukkig 
is er overal een oplossing voor. 
neem wat feeën, een droomkof-
fertje en wat rechters. de juis-

te ingrediënten voor weer een 
mooie voorstelling. 

Zet de data van de voorstellin-
gen maar vast in de agenda! 
5 oktober om 19.30 uur.
6 oktober om 15.00 uur.
7 oktober om 15.00 uur. 

Alle voorstellingen zijn in het 
Willibrordcentrum in Heeswijk.

HeesWiJk-dinTHer - De jeugdafdeling van Kantlijn is onder regie van Gerdie van den heuvel en Gaby 
Moon druk aan het repeteren om weer een spannend stuk op de planken te brengen. Met een grote 
bezetting van elf spelers waaronder vijf debutanten gaat dat zeker lukken. 

de kinderen hadden bij hun 
communie een goed doel uitge-
kozen en dit waren de ouderen 
uit loosbroek. 

er werd een bedrag van  
€ 117,25 opgehaald. Het bedrag 
werd, onder een groot applaus 
van de aanwezigen, aan de ou-
deren overhandigd. 
van dit geld worden er voor de 
ouderen uit loosbroek door la-
verhof met vrijwilligers mooie 

activiteitenmiddagen gehouden.
“namens de ouderen, vrijwilli-
gers en laverhof een grote dank 
aan de communicantjes en hun 
ouders voor dit prachtige gebaar. 
super bedankt”, zegt dagactivi-
teitencentrum cc de Wis.

Communicantjes op bezoek 
bij dagactiviteiten CC De Wis
loosBroek - Woensdag werden de ouderen op de dagbesteding voor de tweede keer aangenaam ver-
rast door de communicantjes van dit jaar uit loosbroek. Zij verzorgden voor de ouderen in cc De Wis 
twee gezellige middagen door ze te verrassen met knutselen, spelletjes, dans- en playback optredens. 
De ouderen genoten met volle teugen en moedigden de kinderen door applaus nog eens extra aan.

Wereldwinkel op school
op bs De beekgraaf
nisTelrode - Van 1 t/m 11 
juni houden de kinderen van 
groep 8 van De Beekgraaf in de 
aula Wereldwinkel op School. 

voor en na school is ons winkel-
tje open: ’s morgens vanaf 8.15 
uur en na school tot 14.45 uur. 
iedereen is welkom om een kijk-
je te komen nemen en iets van 
onze artikelen te kopen die wij 

zelf hebben uitgezocht in de 
Wereldwinkel aan het raadhuis-
plein. 

met het project Wereldwinkel 
op school leren wij wat het is om 
een winkeltje te kunnen runnen 
en zetten wij ons in voor de der-
de Wereld. 
dit jaar gaat er 10% van de to-
tale omzet naar het goede doel: 

projecten van het Afrika-enga-
koor. Hopelijk tot dan!

Bestuur winkeltje: Fenneke, Bo, 
Senna, Fabian, Job en Daan

een mooie 
voorstelling met de 
juiste ingrediënten

de ouderen 
genoten met 
volle teugen
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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

GemeeNteberiCHteN

1 juni 2018
gemeentehuis gesloten

6 juni 2018
19.30 uur
infoavond groene groei voor 
ondernemers ’t Tramstation, 
nistelrode
(graag aanmelden)

www.bernheze.org

aGeNDa

Gemeente-
huis 1 juni 
gesloten
vanwege een organisatie-
brede bijeenkomst is het ge-
meentehuis op vrijdag 1 juni 
2018 gesloten.

tijdens de raadsvergadering van 
24 mei heeft de gemeenteraad 
drie nieuwe wethouders be-
noemd. Ze zijn door de burge-
meester beëdigd. 

dat zijn Peter van Boekel (cdA), 
rien Wijdeven (lokaal) en rein 
van moorselaar (sP). Het raads-
lidmaatschap van de drie heren 
is hierdoor komen te vervallen. 

voor de vrijgekomen plaatsen in 
de gemeenteraad zijn inmiddels 
de volgende raadsleden toege-
laten en beëdigd: ruud leeijen 
(cdA), John van den Akker 

(lokaal) en Jan raaimakers (sP). 
Tot slot heeft de raad stilgestaan 
bij het afscheid van de afgetre-
den wethouder Jan glastra van 
loon. 

informatie
op www.bernheze.org kunt u 
zien hoe de gemeenteraad nu 
defi nitief is samengesteld. 

u kunt op onze website ook de 
vergadering terugkijken. met vra-
gen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffi e, telefoon 14 0412,
e-mail griffi e@bernheze.org.

afscheid oud-wethouder en 
benoeming nieuwe wethouders
en raadsleden

Neem dan deel aan de Groene 
Groei bijeenkomst op woensdag 
6 juni.

de gemeente Bernheze en de 
samenwerkende ondernemers-
verenigingen Bernheze (soB) 
bespreken graag met u de kan-
sen en uitdagingen die duur-
zame energievoorzieningen u 
biedt. 
Tijdens de avond gaan we met 
elkaar in gesprek over concrete 
voorbeelden en het activiteiten-

besluit en wat dit van u als on-
dernemer vraagt. graag doen 
wij u tijdens deze avond ook 
een concreet aanbod, waar u als 
ondernemer voor jaren voordeel 
uit kunt halen en waarmee u 
groene groei kunt realiseren. 

aanmelden
de bijeenkomst vindt plaats in 
’t Tramstation in nistelrode. 
Aanvang 19.30 uur. graag voor 
6 juni via groenegroeibernheze.
eventbrite.nl. 

bent u ondernemer en wilt u 
duurzaam ondernemen?

oFFiCiËle beKeNDmaKiNGeN

Besluiten ambtshalve 
wijziging adresgegevens

de volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistra-
tie personen (Wbrp) staan in-
geschreven. dit blijkt uit het 
adresonderzoek van de afdeling 
Burgerzaken. Het college van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Bernheze heeft 
daarom besloten om hun per-
soonsgegevens niet meer bij te 
houden en hen uit te schrijven 
uit nederland. Hierop volgt een 
inschrijving in het rni (registra-
tie niet ingezetenen) met onbe-
kende verblijfplaats.
- d.Z. kacprzyk, 
 geboren 23-05-1979
- r. Brataon, 
 geboren 06-04-1969
Besluitdatum: 10-04-2018
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

informatie 
Hebt u nog vragen over de in-
houd van bovenstaand besluit, 

dan kunt u contact opnemen met 
afdeling Burgerzaken van de ge-
meente Bernheze, telefoon 
14 0412 of via 
gemeente@bernheze.org.

algemene plaatselijke 
Verordening (apV)

evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- stichting de Pas voor het or-

ganiseren van een Beachhand-
baltoernooi op 8 juni 2018 
van 17.00 tot 22.30 uur, 9 juni 
2018 van 8.00 tot 23.00 uur 
en 10 juni 2018 van 8.00 tot 
17.00 uur op de misse, 5384 
BZ Heesch. de volgende stra-
ten zijn afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voet-
gangers: de misse in Heesch
van 6 juni, 22.00 uur tot 11 
juni, 14.00 uur, Hoogstraat 
van 8 juni, 17.00 uur tot 10 
juni, 20.00 uur. in de stricklaan 
wordt een parkeerverbod inge-
steld aan beide zijden van de 

weg van 8 juni, 17.00 uur tot 
10 juni 2018, 20.00 uur. de be-
schikkingen zijn verzonden op 
28 mei 2018.

- m.P.A.m. van dijk voor het or-
ganiseren van kantjepop op 23 
juni 2018 van 16.00 tot 1.00 
uur op het adres klein kantje 
13, 5388 Xd nistelrode. de be-
schikkingen zijn verzonden op 
28 mei 2018.

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

collectevergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een collecte-
vergunning verleend aan:
- Zwem- en Polovereniging gorgo

voor het organiseren van een 
heitje voor een karweitje op 
9 juni 2018 in Heeswijk-dinther 
en loosbroek. de beschikking is 
verzonden op 28 mei 2018.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij op 23 mei 2018 
een overeenkomst heeft gesloten 
waarin een onderdeel over grond-
exploitatie is opgenomen. dit in 
het kader van de ontwikkeling 
van het wijzigingsplan ‘kerk-
straat 1 Heeswijk-dinther’. de 
overeenkomst heeft betrekking 
op de percelen kadastraal bekend 
gemeente Heeswijk-dinther, sec-
tie c, nummers 5296 en 3277 

(gedeeltelijk), plaatselijk bekend 
kerkstraat 1 in Heeswijk-dinther. 
inzage: de zakelijke beschrij-
ving van deze overeenkomst 
ligt op grond van het bepaalde 
in artikel 6.2.12 van het Besluit 
ruimtelijke ordening geduren-
de zes weken, vanaf donder-
dag na publicatie, op afspraak, 
ter inzage in het gemeente-
huis, de misse 6 in Heesch.

Wet milieubeheer 

algemene maatregel 
van bestuur
de volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
- varpo van uden Bv heeft een 

melding ingediend voor het 
oprichten van een groothan-
del in ijzerwaren op het adres 
retselseweg 6, 5473 Hc Hees-
wijk-dinther.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

de volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet mi-
lieubeheer (melding Besluit lozen 
buiten inrichting) is ingekomen. 
(meestal gesloten energiesyste-
men)
- r.A.g. steenbergen heeft een 

melding ingediend voor het 
aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem op het 
adres Binnenweg 14a, 5384 re 
Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

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. 

Doe gft-afval niet 
bij restafval.

Gft is gratis.

- aardappelschillen
- gekookte etensresten

- vis- en vleesresten 
 (graten, schelpen, botjes)

- notendoppen, eierschalen
- theezakjes, filterzakjes met 

koffiedik
- brood- en kaaskorsten

- klein snoeiafval, gemaaid 
gras, bladeren

- bloemen, kamerplanten
- mest van kleine huisdieren 
(cavia’s en konijnen) met stro

Plastic verpakkingen, blik en drankkartons
in dezelfde zak
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proCeDUres
openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van 
state, Postbus 20019, 2500 eA ’s-gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

GemeeNteberiCHteN

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
heeswijk-Dinther
- Hoofdstraat 120
 Plaatsen schuifpoort
 datum ontvangst: 22-05-2018
- den dolvert 3
 handelen in strijd regels ruimte-

lijke ordening (kamerverhuur)
 datum ontvangst: 24-05-2018
- kleijne Hove ong., kavel kd04
 Bouwen woning
 datum ontvangst: 25-05-2018
heesch
- osseweg 1

 Plaatsen dHl lean Parcel locker
 datum ontvangst: 24-05-2018
Nistelrode
- dintherseweg 14 en 14a
 fase 2: realisatie 5 logieseenhe-

den met elk 16 logiesverblijven 
en buitenberging

 datum ontvangst: 24-05-2018
loosbroek
- dorpsstraat 15
 Plaatsen tijdelijke mast (kPn)
 datum ontvangst: 25-05-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
de volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Nistelrode
- Heuvelstraat 80
 Handelen in strijd regels ruimte-

lijke ordening (uitbreiden Bed & 
Breakfast)

 verzenddatum: 22-05-2018
- doolhof 8
 Tijdelijk plaatsen zeecontainer
 verzenddatum: 22-05-2018
heeswijk-Dinther
- Heibloemsedijk 20
 restaureren historische boerderij
 verzenddatum: 25-05-2018
- kanaaldijk-noord 40
 oprichten woonhuis en loods
 verzenddatum: 22-05-2018
- Heilarensestraat 22
 Plaatsen dakopbouw
 verzenddatum: 24-12-2018
- Hoofdstraat 120

 Plaatsen schuifpoort
 verzenddatum: 24-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

de wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. de bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 
de volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-

bereidingsprocedure verleend. 
dit besluit treedt in werking na 
afl oop van de beroepstermijn.
heesch
- ’t vijfeiken 36
 Brandveilig gebruik
 verzenddatum: 24-05-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

handhavingsbesluit 
Het volgende handhavingsbe-
sluit is genomen. 
heeswijk-Dinther
- Willebrordstraat 57
 sluiting artikel 13b opiumwet
 verzenddatum: 22 mei 2018
Procedures 4a en 7a zijn van toe-
passing.

WWW.berNHeze.orG

theaterwandeling Nistelrode groot succes

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

theaterwandeling Nistelrode groot succestheaterwandeling Nistelrode groot succestheaterwandeling Nistelrode groot succes
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

raadslid als persoon en/of rol

om elkaar nog beter te leren 
kennen, hebben we daags na de 
raadsvergadering een informe-
le bijeenkomst gehad met alle 
raadsleden. We hebben nader 
met elkaar kennis gemaakt, zo-
wel vanuit de persoon als vanuit 
de rol van raadslid. Wat beweegt 
mijn collega raadsleden nu om 
dit werk te doen? Wat houdt ze 
nog meer bezig in onze maat-
schappij?

Het is boeiend om alle verhalen 
aan te horen. daarna hebben 
we de rol van raadslid besproken 

aan de hand van wat voorbeel-
den. dan zie je toch onze politie-
ke achtergrond weer gaan leven; 
overigens is dat ook een mooie 
dynamiek.

We weten allemaal dat commu-
nicatie belangrijk is. communi-
catie is vaak goed op te starten 
door niet meteen te beginnen 
met te vertellen, maar door een 
open vraag te stellen. ik sta in ie-
der geval open om deze vragen 
te beantwoorden. de toezeg-
ging om iemand op te halen en 
naar huis te brengen staat overi-

gens nog steeds open. de eerste 
afspraak is er al uit voortgeko-
men. Bent u de volgende? dan 
kunnen we samen in gesprek! 

Vorige week donderdag hebben we de eerste besluitvormende 
raadsvergadering gehad. Na de installatie van onze wethouder,  
peter van Boekel, is ruud leeijen geïnstalleerd om het cDa Bernhe-
ze raadsledenteam verder te versterken.

Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

AAngepAste openingstijden
tot nAder bericht.

WoensdAg 9.30-13.00
VrijdAg 13.00-17.00

ZAterdAg 10.00-13.00

06 308 76 141
INFO@BIESHEESCH.NL

STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

voor de mooiste 
gordijnen, de 

leukste stoffen 
en het  

beste advies

06 308 76 141
INFO@BIESHEESCH.NL

STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

voor de mooiste 
gordijnen, de 

leukste stoffen 
en het  

beste advies

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Van dreven 
en driften
Bernheze: 
van 4 naar 
3 wethouders 

Waar zij gingen vier jaren

door de politieke dreef

in Bernheze met blaren

zelden over de schreef,

daar werd wet gehouden

met vieren op drift

en niemand die ‘mauwde’

maar deed steeds zijn plicht.

Zij fietsten en dreven

door ieder smal pad

en wisten en schreven

wat ‘men’ zo graag had.

die driften en dreven

veel ging er teloor

door suggestief streven

vol bouw en vol boor.

 

maar:

duurzaam sociaal

gaat men samen door

cdA en lokaal

en sP in het spoor.

dit trio geeft gas

voor goed en gezond

en laten de glas

tra weg uit het front.

Beloven van alles,

ze strekken hun nek

voor starters een duwtje

met tafelgesprek.

marieke mag verder,

vijf jaar aan het roer

als vrouwelijk redder

voor burger en boer.

Het kappen voorbij,

terug naar meer groen

de dorpen weer blij

al kost dat wat poen.

Bernheze blijft staan

zo is hier de leus

vol driften en dreven

naar ieders eigen wijze keus!

Ad van Schijndel

Afgelopen donderdag heeft de 
nieuwe coalitie haar nieuwe co-
alitieprogramma samen door ge-
presenteerd. in dat programma 
spreekt zij uit om binnen de ge-
meenteraad meer samen te wer-
ken en samen tot goede beslui-
ten te komen. een nobel streven 
waar wij, als Progressief Bernhe-
ze, heel graag aan meewerken.

Tegelijkertijd bleek in diezelfde 
vergadering dat wij, als gemeen-
teraad, nog wel iets te leren heb-

ben, als we dit in praktijk willen 
brengen. Het initiatief van de 
oppositie om het besluit over de 
Jeugdzorg en Wmo te verbeteren 
werd door de coalitie afgewezen. 
en dat terwijl de voltallige oppo-
sitie het eens was en goede ar-
gumenten had. een slechte start 
voor de samenwerking.

ik daag alle gemeenteraadsleden 
uit om zich eens in de methode 
van deep democracy te verdie-
pen. ik denk dat onze inwoners 

er beter van worden als wij in 
onze besluiten echt op zoek gaan 
en gebruik maken van de tegen-
stand die er is. en ons de vraag 
stellen: wat moet er gebeuren 
om die tegenstand weg te ne-
men. Als je dat lukt worden onze 
besluiten beter, voelen mensen 
zich echt gehoord en bouwen we 
aan een nog mooiere gemeente.
dus kom maar op met die veran-
dering! samen komen we verder!

reactie@progressiefbernheze.nl

er is een methode om tot goede besluiten te komen. Die methode heet Deep 
Democracy (echte democratie). ‘Google’ het maar eens. Deze methode gaat 
uit van de wijsheid van de minderheid. tegenstellingen en botsende menin-
gen worden op een respectvolle manier onderzocht en gebruikt om tot een 
beter besluit te komen.

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

echte democratie

motortoer-
rit met een 
extra randje 
nisTelrode - Stel je voor, je 
gaat even tanken met je motor 
en je realiseert je dat je eigen-
lijk geen idee hebt hoe je weer 
terug naar huis moet rijden. Je 
navigatie heb je bij je, maar hoe 
werkt dat ding?

dit jaar wil mTc nisseroi een 
toerrit met een extra randje ge-
ven. de motortoerclub heeft 
besloten om het complete in-
schrijfgeld van de open toerrit 
van zondag 3 juni te doneren 
aan stichting Alzheimer. deze 
stichting financiert onder andere 
wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van Alzheimer. er is 
helaas nog steeds geen zicht op 
genezing of het stopzetten van 
deze akelige ziekte die op steeds 
jongere leeftijd lijkt toe te slaan. 
Al het geld is meer dan welkom. 

doe jij mee? dan zou het fijn 
zijn als je vantevoren aangeeft 
of je komt. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar 
hetisgoed@home.nl. 

hieronder volgen de details van 
de open toerrit op zondag 3 juni.
Tocht: circa 200 kilometer
start: café ‘t Tramstation, 
nistelrode
inschrijving: tussen 9.30 en 
11.00 uur.
inschrijfgeld: € 10,-.
inschrijfgeld voor duo-passa-
gier: € 5,-.
ontvangst met een kop koffie 
en iets lekkers.
de route is beschikbaar op 
papier en gPs (garmin en 
TomTom). 
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iNFormatie Voor De KerNeN

sP Bernheze zal zich hard blijven 
maken voor alle clubs en vereni-
gingen in Bernheze met jeugdle-
den. Aangesloten zijn bij een club 
of vereniging is belangrijk voor 
de ontwikkeling van de jeugd. 

Subsidie jeugdleden
samen door! dat is de titel van 
het coalitieakkoord tussen cdA, 
lokaal en sP. in Bernheze blijft 
namelijk iedereen meedoen. Het 
woord samen draagt dat ook 
uit. met ‘door’ kijken we vooruit 
naar de toekomst. onze Bern-
hezer jeugd houdt de speciale 
aandacht en zorg. de jeugd is 
en blijft een sP-speerpunt. om 
jeugd tegen een lage contributie 
lid van een club te laten zijn, is 

een steuntje in de rug welkom. 
de sP heeft samen met de col-
lega’s van cdA en lokaal dat 
steuntje zeker gesteld. Alle sport-
clubs en verenigingen uit Bern-
heze met jeugdleden blijven de 
vaste bijdrage ontvangen. verder 
is afgesproken dat er niet bezui-
nigd wordt op deze subsidie tot 
en met 2022. 

de sP is trots op dit resultaat. Zo 
kunnen we echt van betekenis 
zijn voor de jeugd van Bernheze 
die aangesloten is bij een club of 
vereniging. op 24 mei hebben 
we de rug recht gehouden en 
deze afspraak verankerd. op de 
sP kunnen verenigingen en clubs 
rekenen. Afspraak is afspraak. 

subsidie voor jeugd-
leden clubs blijft

het verkiezingsprogramma van Sp 
Bernheze was duidelijk voor alle ver-
enigingen en sportclubs. De vaste sub-
sidie voor jeugdleden blijft. Dat is nu 
vastgelegd voor de periode 2018-2022 
in het coalitieakkoord. op vrijdag 19 
mei is het akkoord ondertekend. Daar-
mee lag dit vast. 

Cor van Erp, SP Bernheze.

De arme 
Dintherse bok

in het boek ‘Animal farm’ van 
george orwell kwam het al pijn-
lijk naar voren: alle dieren zijn 
gelijk, maar sommige zijn meer 
gelijk dan andere. in Bernheze 

geldt dat ook voor de dieren. Zo 
krijgen stal Bertus in loosbroek 
en het hertenkampje in dinther 
geen subsidie, maar de geitenwei 
in Heesch wel. maar de ongelijk-
heid geldt ook voor mensen; de 
ene vereniging krijgt meer subsi-
die dan de andere en het is lang 
niet altijd duidelijk waarom. om 

aan die onduidelijkheid en onge-
lijkheid een eind te maken heeft 
Politieke Partij Blanco al in 2015 
een voorstel ingediend om het 
subsidiebeleid te herzien. Helaas 
werd het steeds uitgesteld en 
nu volgt zelfs afstel, volgens de 
nieuwe coalitie van cdA, lokaal 
en sP. 
daarmee blijft de ongelijkheid 
een feit. Wel beloven ze de ko-
mende vier jaar niet te bezuini-
gen, maar ja, dat beloofden ze 
vier jaar geleden ook aan de mu-
ziek- en sportverenigingen…

Politieke Partij Banco wil dat de 
subsidies op de juiste plek komen 
en dat het beleid duidelijk en eer-
lijk is en zal zich hiervoor dan ook 
blijven inspannen.

teleurgesteld keek de bok in de ruif terwijl 
hij dacht: ‘Wat heb ik nou aan mijn sik han-
gen?’. De ruif was leeg. ‘Geen subsidie?’, 
dacht hij. hoe anders was dat in heesch, 
waar zijn zus in de geitenwei woonde. Daar 
werd de ruif mede door de gemeente ge-
vuld. ‘het is niet eerlijk’, vond de Dintherse 
bok, ‘daar zou de gemeenteraad eens wat 
aan moeten doen’. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke 
Partij Blanco

Tot onze verbazing zagen wij 
weer een fraai staaltje ‘politiek’ 
voorbijkomen in de raadsverga-
dering van afgelopen week. 

lokaal suggereerde in de vorige 
demooiBernhezekrant dat de 
voltallige oppositie haar verant-
woordelijkheid niet nam en za-
ken vooruitschoof. onderwerp 
was het rapport van de rekenka-
mer, waaruit blijkt dat het onze 
gemeente niet voldoende gelukt 

is om doelstellingen binnen de 
jeugdzorg scherp te formuleren. 
de rekenkamer heeft aanbevolen 
de beleidsplannen, concrete doe-
len en resultaten uiterlijk najaar 
2018 te actualiseren. eén van de 
ideeën van de oppositiepartijen 
was om dit onderwerp op te ne-
men in het coalitieakkoord. Tij-
dens de raadsvergadering werd 
een amendement ingediend, 
waarin de oppositie het college 
verzocht een plan van aanpak 

met tijdpad te agenderen voor de 
commissie maatschappelijke za-
ken van 11 september 2018 om 
het proces te versnellen. de hele 
coalitie, inclusief lokaal, stemde 
tegen! Bijzonder als je suggereert 
dat de oppositie zaken vooruit-
schuift. Je zou denken dat je dan 
dit amendement juist zou steu-
nen.

vragen of opmerkingen 
info@vvdbernheze.nl

VVD: inwoners en politiek

Vaak wordt gezegd dat het jammer is dat inwoners zo ver van het politieke 
gebeuren af staan. Wij zouden ze graag meer betrekken bij de besluitvorming 
en doen er van alles aan om hen te interesseren voor de politiek. VVD-Bern-
heze is van mening dat deze afstand een logisch gevolg is van vaak onbe-
grijpelijke wegen en acties binnen de politiek. hier kunnen toezeggingen en 
beloftes worden gedaan en niet worden nagekomen of zelfs worden ontkend.

Arianne van de Gein, VVD-Bernheze
burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken

ik ben

afgelopen week was het eerste debat met de nieuwe coalitie.
in dit debat hebben we gesproken over het subsidiebeleid van de 
gemeente Bernheze. tijdens deze discussie werd vooral gesproken 
over de financiële kant. Wat ons betreft gaat het moderniseren van 
het subsidiebeleid niet om geld. We zouden graag zien dat het gaat 
om de maatschappelijke functie van onze verenigingen en profes-
sionele organisaties. Welke rol willen wij dat de verenigingen en 
organisaties in de gemeente vervullen? en wat betekent dit voor de 
subsidies die zij ontvangen? een transparant, toegankelijk subsidie-
beleid gebaseerd op maatschappelijk doelen en maatschappelijke 
functies. 

helaas gaan we dit gesprek niet voeren. De coalitie heeft namelijk 
aangegeven dat ze het subsidiebeleid niet gaan moderniseren. 

Bent u het met ons eens dat het moderniseren van het subsidie-
beleid wel belangrijk is? Dan kunt u hier zelf iets aan doen. iedere 
inwoner van Bernheze van 16 jaar of ouder kan een agendapunt 
voor de gemeenteraad aandragen. Wat is daar voor nodig? een 
uitwerking van uw voorstel met ‘hoe’ en ‘waarom’. Met minstens 25 
handtekeningen van Bernhezenaren die uw voorstel ondersteunen.

Sascha Kraus-hoogeveen, commissielid Maatschappelijke Zaken

Cor: ‘In Bernheze blijft namelijk iedereen meedoen’

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl

subsidies op 
de juiste plek
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Tekst?

Wie serVeert? Zie oplossing pagina 31

wieis deze Bernhezenaar?

stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van oogconTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB heesch
0412-451782ee

le
n

oplossing
vorige week:
chiel Brienen
uit nistelrode

Winnaar:
Bart van dijk

kan de staatsloten 
ophalen bij kantoor-
boekhandel ceelen

28-5-2018 woordzoekermaken.nl
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Huishoudelijke Apparaten
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

R E G O R D R A A H C O
Y O D W D F Y M K U T N
X Z T W X P J P M L J F
K Q B W L I C B X R O S
W T E L E V I S I E M K
N O O F E L E T P O K R
E D B L E N D E R W J A
N I N F P C K I E T P D
H A L A R M K L O K W I
R W N O O F E L E T H O
U B X H X F N R R D E C
G W A P M A L K A Z G F

ALARMKLOK BLENDER HAARDROGER
KLOK KOPTELEFOON RADIO
TELEFOON TELEVISIE ZAKLAMP

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: alarMKloK, BleNDer, haarDroGer, KloK, KopteleFooN 
raDio, teleFooN, teleViSie, ZaKlaMp

WoorDzoeKer: 

te Koop

NieUWe Desso-
tapiJtteGels 
in allerlei kleuren/soorten. 
grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. vanaf  
€ 2,- per m2. duinweg 17, 
schijndel, 06-23034594. 
dinsdag en zondag gesloten. 

boeK ‘De zoN aCHterNa, 
15 Jaar la ColliNe’ 
is verkrijgbaar bij ’t mediahuys, 
laar 28 nistelrode. geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
frankrijk. Het boek kost € 15,-.

pioeNrozeN
iN VersCHilleNDe 
KleUreN
€ 3,- per bos.
richard van doorn, 
vorstenbosseweg 1
Heeswijk-dinther.

KNaUs Camper 
zilVerliNe r05 
Zeven meter, renaultmotor, dci 
120, automatische schotel 85 
cm + led, Tv met dvd 19-inch, 
distributieriem vervangen bij 
63.000 km. km stand 79.000, 
diesel. goed gekeurd tot juni 
2019. interesse: 06-51273742.

Historicus lambert van 
den Heuvel schreef voor u 
onlangs: De beteKeNis 
VaN De oosteNriJKse 
sUCCessieoorloG 
voor oostelijk staats Brabant 
(1747-1748) en Het hoofd-
kwartier van de Hertog van 
cumberland te nistelrode. Het 
boek (84 blz.) dat bij u niet 
mag ontbreken bespreekt op 
basis van historische bronnen 
vele interessante en boeiende 
gebeurtenissen, die tijdens deze 
oorlog in steden en dorpen in 
het noordoosten van Brabant 
plaatsvonden. verder maken 
bijpassende afbeeldingen (veelal 
in kleur) het geheel tot een zeer 
aantrekkelijk werk. Het boek 

is voor € 14,50 verkrijgbaar bij 
boekhandel derijks te oss en 
boekhandel ceelen te Heesch.

aaNGeboDeN

FrietKraam voor uw 
evenement of feest. 
voor info en/of boekingen: 
0413-292911/ 06-25416954. 
mario & christa Bok. 

peDiCUre NistelroDe
dorien visser-Hanegraaf.
vendelweg 6 nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
ook bij diabetes/reuma.

problemeN met UW HoND?
verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel r. voets 06-20872388.
st. servatiusstraat 9a 
Heeswijk-dinther.

UW leVeNsVerHaal/
GebeUrteNis/reis op 
papier? 
levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
martha daams: 
marthadaams@gmail.com. 
ook (web)teksten bedrijven.

peDiCUre 
HeesWiJK-DiNtHer
Jacqueline verhagen,
oranjestraat 11, Heeswijk-
dinther. ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. kalknagels?
ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

Je beNt JariG eN Je Wilt 
eeN FeestJe GeVeN Dat 
NiemaND meer VerGeet?
kom dan voor een 
kinderkanofeest met 
spannende acties voor durfals, 
spelletjes voor teamplayers en 
vaartochten voor speurneuzen. 
meer informatie via: 
info@wavebegeleiding.nl.

GeVraaGD

biDpreNtJes
H. leeijen, John f. 
kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. ik haal 
ze graag bij u thuis op.

leGe CartriDGes 
lever ze in bij ’t mediahuys, 
laar 28 in nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond nederland.

oUDe/Kapotte 
CompUters eN laptops
Bel Wim van nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ons Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

oUDe/Kapotte mobieltJes 

lever ze in bij ’t mediahuys, 
laar 28 in nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
stichting opkikker.

Complete iNboeDels
gebruikte eiken meubelen.
Barok en antiek. 
Tel.: 06-21839778. 

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.

mooiBernhezertjes

Wilt U eeN zoeKertJe plaatseN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

Maasland
’t dorp 142 - 5384 me Heesch

openingstijden
maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.

eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.

www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700
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Malse buitjes
de dreigende wolken en regen 
dreigden zondag roet in het eten 
te gooien. Waar elders de regen 
straten overspoelde, waren de 
weergoden hier mild. de bezoe-
kers van HeerliJk HeescH lieten 
zich dan ook niet verdrijven door 

een buitje regen en gerommel in 
de verte.

de feestverlichting werd ontsto-
ken en alle activiteiten gingen 
gezellig door. de centrale, sfeer-
volle overkapping beschermde 
muzikanten en toeschouwers. 

daarbij werd er wat meer onder 
de parasols en in de horecak-
raampjes gegeten en gedronken.
en de kinderen…? die trokken 
zich niets aan van de enkele 
druppels die ze voelden. lekker 
graven in het zand naar verbor-
gen schatten of andere belang-

rijke kinderzaken. Ze genoten 
volop van de ruimte en de speel-
gelegenheden, terwijl de ouders 
zich vermaakten met eten, drin-
ken en samenkomen. 
Zonnig einde

rond zes uur brak de zon weer 
door en de zondagavond kon in 
zonnige en warme sferen worden 
ingezet. de avond was nog lang 
en de toegestroomde bezoe-
kers genoten tot het einde van 
muziek, elkaar en vooral van de 
heerlijke hapjes en drankjes van 
de horeca ondernemers. de op-
zet van HeerliJk HeescH zorg-
de voor beweging en daarmee 
onverwachte ontmoetingen. de 
temperatuur, de kleurrijke om-
geving en de gezellige ambiance 
deden de rest! 

komende week evalueert de or-
ganisatie van HeerliJk HeescH 
het feest. ongetwijfeld zal de 
conclusie zijn: het was de moeite 
waard, laten we versie nummer 
4 op touw zetten voor 2019 en 
weer een heerlijk feestje bou-
wen, waar mensen uit Heesch en 

omgeving met hun kinderen, de 
muziek, de horeca en alle smaken 
weer kunnen samenkomen. 

HeerliJk HeescH bedankt haar 
partners; rabobank, Jumbo 
Wiegmans, Hanos, maas coa-
ting en Wetering, alle sponsoren, 
deelnemers en vrijwilligers voor 
hun geweldige inzet. Zonder hen 
was HeerliJk HeescH niet mo-
gelijk geweest. 

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch - 0412-852839

Ga naar        Trendzz Heesch en doe mee.

Dit willen we met jullie vieren op 
ZATERDAG 2 JUNI VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.

* een hapje en een drankje
* een gratis suikerspin voor de kleintjes onder ons

* en natuurlijk een leuke actie

Onze service
Wij vermaken uw kleding gratis, 

ook kleding van een actie of in de uitverkoop.

En zoals u van ons gewend bent de koffi e staat klaar.

Hoera wij bestaan
op 3 juni

jaar

Groetjes team Trendzz

onze jonkies
een grote instelling als oNS welzijn heeft een 
breed personeelsbestand met allerlei expertises en 
van alle leeftijden. De jongsten zijn natuurlijk de 
stagiairs. Megan McGowan is met haar negentien 
jaar de jongste medewerker van het Basisteam 
Jeugd en Gezin. Ze doet Sociale Studies aan de 
Fontys hogeschool. De richting die ze daarin ge-
kozen heeft is Jeugdzorgwerker. Zelf zegt ze daar-
over: “Met jongeren is nog heel veel te bereiken 
en die hebben daar dan hun hele verdere leven 
voordeel van.”

voor haar stage koos ze voor ons welzijn, om-
dat dat een organisatie is met veel werksoorten, 
waardoor je met veel situaties te maken krijgt en 
veel contacten opdoet. Haar belangrijkste doel is 
leren mensen zo goed mogelijk te steunen bij het 
overwinnen van de obstakels die hun ontwikkeling 
belemmeren. dat heeft ze tot nu toe gedaan door 
mee te lopen met de andere professionals en bij 
hulpverleningsgesprekken aan te schuiven om te 
kijken hoe de theorie die ze op school heeft geleerd 
in praktijk wordt gebracht. dat gebeurt natuurlijk 
alleen bij cliënten die daarvoor vooraf uitdrukkelijk 
toestemming hebben gegeven.

Wat haar tot nu toe het meest trof is dat zelfs jonge 
kinderen op een ongelofelijk dappere manier met 
problemen om kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld bij 
een echtscheiding van de ouders. Als ze maar seri-
eus worden genomen en goed begeleid. ook trof 
haar hoeveel je in een team kunt leren van elkaar 
als je goed samenwerkt.
voorlopig ziet ze haar leeftijd als een groot voor-
deel, ondanks dat ze nog maar weinig ervaring 
heeft. Als jongere kan zij zich beter inleven in de 
wereld van haar leeftijdsgenoten dan de oude rot-
ten in het vak. en die ervaring komt wel. Binnen-
kort heeft ze na maanden van voorbereiding volle-
dig zelfstandig haar eerste hulpverleningsgesprek.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Megan 
 Tekst en foto: Marion Vos

Voorzitter Lex Frunt, Jan Maas, Fred Schel en burgemeester Moorman Foto’s: Ad Ploegmakers

HeerliJK HeesCH 2018 was oprecht HeerliJK

HeescH - een zonovergoten plein met gezellige terrassen waar diverse horeca ondernemers zich presen-
teerden voor een nieuwe versie van heerliJK heeSch, was getuige van de opening door burgemeester 
Marieke Moorman. De woorden: “in de voortuin van het gemeentehuis” en “drink met mate, maar eet 
vooral lekker”, hadden weerklank op De Misse. De smaken die samen moesten komen, kwamen ook 
daadwerkelijk samen. in eten, drinken en muziek! ook ’s avonds was het één groot feest! De horeca 
ondernemers verwenden de innerlijke mens, de muziek de oren en het massaal samenzijn deed de rest. 

Verwend worden en genieten

HEERLIJk 
HEESCH,
het feest 
waar smaken 
samenkwamen
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Waar zijn 
de vogels?

“Waar zijn de vogels?” Een weidevogelboer komt me ach-
terop als ik de Bleken op fiets en we maken een praatje. 
Zijn vraag bevestigt een constatering die wij langzaam 
maar zeker moeten accepteren. Het is te stil op het land. 
Zijn familie boert al generaties op deze plek en als kind 
had hij grutto’s, wulpen en kieviten boven zijn hoofd; een 
kabaal van jewelste. Nu staat er één wulp op zijn grasland 
en de grutto’s zijn al lang geleden verdwenen. Van die ene 
wulp gaat ons hart sneller kloppen. We hebben er namelijk 
steeds twee gezien. Het gras groeit met dit weer als een 
gek en als je er maar eentje ziet, zit de andere wellicht op 
een nest.

Het is een markante, geheimzinnige vogel, met een melan-
cholieke jodelende roep. Hij is groot en grijsbruin gevlekt 
en je ziet hem met zijn enorm lange en gebogen snavel in 
de grond wroeten. En als hiermee het verenpak zorgvuldig 
gepoetst wordt, kun je niet anders dan met bewondering 
toekijken. Er zijn ongeveer 5.000 broedparen in Nederland 
en omdat er te weinig kuikens groot worden, is het een 
behoorlijk ‘vergrijsde’ populatie. Het komt er dus op aan, 
om extra ons best voor de wulp te doen. 
Er wordt een maand gebroed en daarna duurt het vijf we-
ken voordat de kuikens op de wieken kunnen, een langdu-
rige klus. 

Met de kijker volg ik de wulp door het gras, het lijkt als-
of hij zo maar lukraak door het veld loopt. Hier en daar 
neemt hij een hapje en net als het me bijna verveelt, is hij 
weg. Uit ervaring weet je, die zit! We komen de boer op 
de tractor tegen, meteen die wulp maar even melden. “De 
mestinjector is onderweg, jullie moeten snel zijn.” Puur 
geluk, door op de juiste plaats te zijn kunnen we dit wul-
pennest met één ei behouden. Met toestemming mogen 
we een vossenraster zetten. Altijd weer die weegschaal 
in je hoofd, het nest is nog niet compleet. Plaatsen we het 
nu, dan kan het legsel verlaten worden. Wachten we tot 
alle eieren gelegd zijn, dan kan het zijn dat ‘Reintje’ ons 
voor is! Als we na een week het nest leeg aantreffen is de 
teleurstelling groot. Vreemd, dat er op het naastgelegen 
perceel een wulp staat.

Het laat ons niet los. We blijven observeren, weliswaar 
met koffie en koek, maar in een behoorlijk miezerige at-
mosfeer. Zelfs een collega met een ‘schele’ kijker houdt de 
moed erin. We vinden de plek! Een legsel met vier eieren, 
dus we zetten diezelfde avond het vossenraster. Een keer 
hebben we het geluk gehad om wulpenkuikens te volgen 
op weg naar volwassenheid. Ze zijn ‘om op te vreten’ met 
die kleine gebogen snaveltjes. 

Wil je met ons meelopen? 
Mail naar femkebrouwer61@gmail.com

WEiDEVOgELS 
GESCHREVEN DOOR

LAURA EN FEMKE

CO
LU

M
N

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586

info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

levende bijenbaard 
Imker Peter van der Pol meet zichzelf een levende bijenbaard aan,
bestaande uit een zwerm van zo’n 40.000 bijen.

HeesWiJk-dinTHer - peter van 
der pol van imkerij ’t polleke, is 
al jarenlang hobbymatig imker, 
waarbij het er ooit wel eens op 
lijkt dat zijn hobby een beetje te 
groot voor hem wordt. 

Hij doet het in ieder geval al 
die jaren met veel plezier en 
heeft zich het vak goed eigen 
gemaakt. de positie van de 
honingbij staat de laatste ja-
ren steeds meer onder druk en 
er lijkt meer en meer duidelijk 
te worden hoe ontzettend be-
langrijk de bij is voor ons gehele 
eco-systeem. om dat bewustzijn 
nog wat meer te vergroten wilde 

Peter op een bijzondere manier 
extra aandacht voor de honing-
bij vragen. door het hangen van 
de bijenbaard wil hij laten zien 
dat bijen helemaal niet zo ge-
vaarlijk of agressief zijn als veel 
mensen denken. ook hoopt hij 
op deze manier op meer begrip. 
Hij heeft de koningin van een 
zwerm opgezocht en deze aan 
zijn kin gezet, waarna alle bijen 
omhoog kropen en als een tros 
rondom de koningin aan zijn kin 
kwamen hangen. Hij is slechts 
één keer gestoken door een bij 
die klem zat onder zijn arm en 
één keer toen hij zijn bijenbaard 
verwijderde!

op deze manier hoopt hij wat 
extra aandacht te krijgen voor 
de positie van de bijen in de 
leefomgeving; het is van groot 
belang dat mensen weten hoe 

belangrijk zo’n honingbij is voor 
de natuur. gekoppeld aan deze 
‘bijenbaard’ doet Peter op 14 en 
15 juli ook mee aan de landelij-
ke open imkerijdagen.

Peter van der Pol met bijenbaard

14 en 15 juli 
landelijke open 
imkerijdagen

Je hoeft geen gesprek te voeren 
om dat gevoel te ervaren; het is 
juist de stilte die iets doet met de 
lopers. Je hoeft even niet te pra-
ten en nergens aan te denken. 
Je kunt je volledig op het nu, op 
het moment van het leven rich-
ten en genieten van de natuur.
de wandelingen zijn in de on-
even weken op maandag bij het 
Bomenpark in Heesch, de eerst-
volgende keer is op maandag 4 
juni.

de stiltewandelingen zijn kos-
teloos. Honden zijn niet toege-
staan en na afloop is er de ge-
legenheid voor koffie/thee en 
een praatje (geheel vrijblijvend). 
de kosten van thee of koffie zijn 
voor eigen rekening.

kom eens vrijblijvend mee wan-
delen, je bent van harte welkom. 
de eerste keer graag aanmel-
den bij mientje van de graaf via 
mientjeenrien@gmail.com.

stiltewandeling
bomenpark Heesch

BernHeZe - Waarom stiltewandelingen? om even te ontsnappen 
aan het hectische dagelijkse leven en tot ontspanning te komen. 
Samen stil lopen biedt meerwaarde, het geeft verbinding en als je in 
een groep loopt geeft je dat het gevoel ergens bij te horen. 
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‘Gezond leven op het ritme van de seizoenen met respect voor de natuur’

Het gesleep met slangen, het tussentijds verzetten van de sproeier en het 
uitrekenen en in de gaten houden van de juiste hoeveelheden water voor de 

diverse sectoren in uw tuin, behoort nu voorgoed tot het verleden. 
Uw grasveld eist nou eenmaal meer water op dan uw rozenperk.

Om uw gazon mooi groen te houden en uw kostbare planten 
goed te onderhouden, kunnen wij een beregeningssysteem op maat 

voor u ontwerpen en installeren. 
Afhankelijk van uw wensen en budget worden de juiste componenten 

bepaald en berekend. Een beregeningsinstallatie kan zowel in een bestaande 
als nieuw aan te leggen tuin probleemloos worden ingepast.

De Morgenstond 33 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218 - 06-53708630

info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

BEREGENING

Waterpolo & speCiaalbier:
een jongensdroom?

“misschien wel”, antwoordt Tij-
men lachend, “Zal ik het zo zeg-
gen, het is allebei wel heel gezel-
lig.” en dat is precies waar het 
idee vandaan komt om een eigen 
speciaalbier te brouwen. na het 
jaarlijkse teamuitje van Heren 3 

voelden de heren de drang om 
eens iets voor de club te doen. 
Zwem- en waterpolovereniging 
gorgo is een van de grootste 
zwemclubs uit de regio, maar 
heeft geen eigen zwembad of 
kantine. “We gingen nadenken 
hoe we de clubkas zelfstandig 
wat zouden kunnen spekken. 
Tegelijkertijd hebben we het ook 
vaak over bier, speciaalbier in het 
bijzonder, en welke we allemaal 
al ooit geproefd hebben. Toen 
had ik het daar eens op een trai-
ning met rens (Heren 1) over. Hij 
brouwt thuis zelf bier en zo is het 
balletje een beetje gaan rollen. 
rens is toen aan de slag gegaan”, 
vertelt Tijmen. Bart vult aan: 
“uiteraard hebben we flink wat 
brouwsels geproefd. de smaak 
die het bier moest hebben, moest 
natuurlijk wel bij ons passen. We 
hebben nu een toegankelijke tri-
pel, moutig, niet bitter en met 
een lichte en lekkere afdronk. 

niet saai en met pit. Precies zoals 
wij!” vervolgens zijn de heren op 
zoek gegaan naar een professio-
nele brouwerij in de buurt. deze 
vonden zij in eindhoven. 

de heren noemen hun bier Posei-
don’s Tripel en deze naam komt 
niet uit de lucht vallen. Willem 
vertelt: “in de griekse mytho-
logie bestaan drie gorgonen. 

medusa is er daar een van. We 
wilden eerst voor medusa gaan, 
maar er bestaan al heel veel spe-
ciaal bieren met deze naam.” 

“Toen kwamen we bij Posei-
don”, vult Bart aan. “Poseidon 
wordt gezien als de vader van de 
drie gorgonen. Hij is een griekse 
watergod. de romeinse variant 
daarvan is neptunus, die zullen 
veel mensen wel kennen.” “We 
konden toen snel de koppeling 
met ons en gorgo maken: water-
goden, dat past toch wel perfect 
bij ons!”, voegt Tijmen geksche-
rend toe. 

op zondag 10 juni, tijdens de ker-
mis in Heeswijk-dinther, wordt 
de Poseidon’s Tripel officieel ge-
presenteerd bij Jong nederland, 
veldstraat 4. Bart: “iedereen die 
belangstelling heeft is van harte 
uitgenodigd om ons biertje die 
dag te komen proeven. Wan-

neer je de braderie afgelopen 
hebt, smaakt hij vast extra goed. 
door je eigen Poseidon’s Tripel 
te bestellen, draag je de club een 
warm hart toe en haal je zelf een 
beetje gorgo in huis!” 

het bier is vanaf 11 juni verkrijg-
baar bij De toren en De Zwaan 
in heeswijk-Dinther, maar is nu 
al online te bestellen via 
www.zvgorgo.nl/bier.

HeesWiJk-dinTHer – Ze zijn jong, fanatiek, liggen al van jongs af aan bij zwem- en 
waterpolovereniging gorgo in het water en hebben er sinds kort een nieuwe hobby bij: het 
brouwen van een eigen speciaalbier. Bart Aerts, Tijmen van Houtum, Willem van der Pol, 

rens van Alebeek, nick van der steen en raoul van vlijmen zijn zes enthousiastelingen die 
aan waterpolo doen én speciaalbier brouwen. is dat een ware jongensdroom? 

TeksT: eline sigmAns

zaterdag 2 juni Velt-ecotuindag 
in ontmoetingstuin servaes

velt (vereniging voor ecologisch 
leven en Tuinieren) is de vereni-
ging voor al wie milieuvriendelijk 
aan de slag wil in de tuin of keu-
ken. Al meer dan 40 jaar promoot 
deze vereniging gezond leven op 
het ritme van de seizoenen met 
respect voor de natuur. de ver-
eniging heeft zo’n 17.000 leden. 
samen met duizend vrijwilligers 
zetten ze zich elke dag actief in 
voor een ecologische leefomge-
ving binnen het brede kader van 
duurzame ontwikkeling.

Zaterdag 2 juni ben je van 10.00 
tot 17.00 uur welkom. er wor-
den rondleidingen verzorgd, 

er zijn zitjes waar je rustig wat 
kunt eten en drinken en voor de 
kinderen is er een speurtocht. 
de ontmoetingstuin heeft een 
moestuin en verschillende soor-
ten fruit, waaronder een boom-
gaard met 19 hoogstam fruitbo-
men. 
verder is een evenementen gras-
veld, zandbak en een levens-
groot schaakbord opgesteld. 
kom genieten van de prachtige 
ecologische tuin met uitzicht op 
het Aa-dal!

voor meer informatie zie ook 
www.velt.nu of ontmoetings-
tuin servaes op facebook. Overzicht teeltwisseling

HeesWiJk-dinTHer - Velt-ecotuindagen worden al jaren georga-
niseerd en ontmoetingstuin Servaes sluit zich voor het eerste jaar 
hierbij aan. Dit jaar zijn er in totaal 250 tuinen geopend en worden 
40.000 bezoekers verwacht.

Uiteraard 
hebben we 
flink wat 
brouwsels 
geproefd
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BernheZe BOUWT

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Omzet bouw 
wederom
toegenomen

de omzet van de bouwnij-
verheid is in het eerste kwar-
taal van 2018 gestegen met 
8,6 procent ten opzichte van 
een jaar eerder. de vergun-
de bouwsom is in het eerste 
kwartaal verder toegenomen. 
ook de werkgelegenheid is 
verder verbeterd. 

Wel geeft 20 procent van de 
ondernemers aan dat er spra-
ke is van een tekort aan ar-
beidskrachten. dit meldt het 
cBs op basis van nieuwe cij-
fers over de bouwnijverheid.

Bron: www.cbs.nl 

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnenAkker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met je smartphone of 
tablet.

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Wandcloset compleet
Sphinx-Geberit

Aktie
vAn de mAAnd

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 
vervennebv@outlook.com

€ 300,00

Buiten 
schilderen en 
verfsoort 
kiezen:
Bij buiten schilderen is het be-
langrijk om bij het kiezen van 
de verfsoort eraan te denken 
dat hout de eigenschap heeft 
om te krimpen en uit te zet-
ten, kies daarom een verfsoort 
waar het hout goed tegen 
kan.

ook is het belangrijk om een 
verfsoort te kiezen die goed 
damp door laat, het rotten 
wordt hierdoor verminderd, 
doordat de vocht in het hout 
naar buiten kan. 
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BernHeZe - Désirée de rooij, bibliothe-
caris in de heesche bibliotheek, nodigt 
je weer uit voor de Boek & Babbel bij-
eenkomsten van juni. 

in een ongedwongen sfeer vertelt désirée 
in het kort iets over de nieuw binnenge-
komen romans en informatieve boeken 
in de bibliotheken van Heeswijk-dinther, 

nistelrode en Heesch. Aanmelden voor 
Boek & Babbel is niet nodig; je kunt ge-
woon aan de leestafel aanschuiven.
maandag 4 juni van 14.45 tot 15.30 uur 
in bibliotheek nistelrode.
donderdag 7 juni van 14.45 tot 15.30 
uur in bibliotheek Heesch.
vrijdag 8 juni 10.30 tot 11.15 uur in bi-
bliotheek Heeswijk-dinther.

boek & babbel 

33e Dorpszeskamp HDl; niet 
met pinksteren wel spektakel!

op het terrein van vv Heeswijk 
beginnen de 24 deelnemende 
teams op 2 juni om 9.30 uur aan 
de zeven veldproeven. de ruim 
250 deelnemers kunnen de borst 
nat maken en het publiek krijgt 
opnieuw een mooi schouwspel 
voorgeschoteld! Het waterbassin 
moet dit jaar vanaf de torenhoge 
glijbaan bedwongen worden en 
de vertrouwde zeephelling heeft 
plaatsgemaakt voor de bouncing 
balls! 

daarnaast zijn er weer enkele 
andere uitdagende stormbanen 
opgenomen in het spelprogram-
ma en is de rvH-proef opnieuw 
van de partij, waarbij de teams 
hun punten via een constructie 
van touwen en katrollen moeten 
zien te behalen.

na deze vermoeiende, maar al-
tijd ook zeer gezellige dag ver-
plaatst het festijn zich ’s avonds 
naar sporthal de Zaert in dinther 

waar om 19.30 uur de afsluiten-
de proef, de playbackshow, be-
gint. 

Aansluitend vinden in de sporthal 
ook de loterij en de prijsuitreiking 
plaats, waarna het feest in volle 
hevigheid kan losbarsten. 

op sportpark de Balledonk is ie-
dereen vanaf 9.30 uur van harte 
welkom om de teams gedurende 
de dag aan te moedigen.

HeesWiJk-dinTHer - Voor veel deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers zal het even wennen zijn 
geweest dat ze op eerste pinksterdag geen activiteit in de agenda hadden staan. in 2018 wordt na-
melijk op zaterdag 2 juni voor de 33e keer het grootste eendaagse evenement van heeswijk, Dinther 
en loosbroek, de jaarlijkse dorpszeskamp, georganiseerd. Noodgedwongen een andere datum, maar 
gegarandeerd met evenveel spektakel en gezelligheid als met pinksteren!

MaaNDaG 18 JUNi MaUDie
de teruggetrokken everett lewis (ethan 
Hawke) huurt een fragiele vrouw met de 
naam maudie (sally Hawkins) in om zijn 
huishoudster te zijn. maudie heeft heldere 
ogen maar is ineengedoken en heeft ver-
minkte handen; ze lijdt aan artritis. Ze ver-
langt ernaar om onafhankelijk te zijn, om 
ver weg te leven van haar beschermende fa-
milie en ze wenst ook, hartstochtelijk, crea-
tief te zijn in de wereld van de schilderkunst. 

MaaNDaG 9 JUli oUDe lieFDe
Twee gescheiden zestigers zien elkaar 
weer voor het eerst na vele jaren als hun 
40-jarige zoon plotseling komt te overlij-
den. in de maanden die volgen zoeken ze 
troost bij elkaar en laait hun oude liefde 
weer op. 
Ze genieten van een onschuldige affaire, 
die ze geheim proberen te houden voor 
hun familie. dat blijkt echter ingewikkel-
der te zijn dan gedacht. net als het weg-
drukken van onverwerkte problemen van 
vroeger. voordat ze het weten raken zij 
net als hun families verstrikt in de gevol-
gen van deze grote liefde. 

VERWaCHT in FiLMHUiS DE PaS:

MaUDiE En OUDE LiEFDE

De agEnDa van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Maudie: maandag 18 juni 
Oude Liefde: maandag 9 juli
aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 5,-. CC De Pas Heesch

nisTelrode - Fanfare Sint 
lambertus Nistelrode nodigt je 
uit voor een uniek examencon-
cert op zaterdag 2 juni om 15.15 
uur in cc Nesterlé. 

maar liefst vijf kandidaten laten 
met een openbaar examencon-
cert hun vaardigheden horen. 
examenkandidaten caitlyn Ja-
cobs, elze van den Heuvel, eline 
van der leest en nine raijmakers 
gaan als kwartet op voor hun 
c-diploma op waldhoorn. exa-
menkandidaat stijn van leuken 
speelt voor zijn d-diploma op 
trompet. een bijzondere pres-
tatie van deze muzikanten. een 
speciale middag voor de hele 
fanfare nistelrode, met zoveel 
ambitieuze muzikanten.

docenten Jos de kleijn (docent 
van stijn) en karen van den 
broek (docent van caitlyn, eline, 
elze en nine) wisten de kandi-
daten in de afgelopen jaren blij-
vend te enthousiasmeren en uit 
te dagen voor muziek. 
Het openbaar examen is geen 
verplicht onderdeel van het ex-
amen. maar voor familie, vrien-
den en buren biedt het een 
bijzondere kans om te luiste-
ren naar wat de kandidaten de 
afgelopen jaren leerden. Wees 
welkom!

namens de examenkandidaten 
nodigt fanfare sint lambertus 
je uit om te komen luisteren. 
Zaterdag 2 juni 15.15 uur in cc 
nesterlé. Toegang is gratis.

Caitlyn, eline, elze, 
Nine en stijn klaar voor 
examen C en D!
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Uitwisselingsconcert aurora 
Heesch en excelsior Gemert

fanfare Aurora ontplooit graag 
nieuwe muzikale initiatieven, 
onder meer middels uitwisselin-
gen met collega-verenigingen. 
dit keer heeft de Heesche fan-

fare het A-orkest van Harmo-
nie excelsior uit gemert weten 
te strikken voor een muzikale 
uitdaging. Het harmonieorkest 
geeft diverse concerten per jaar 

en gaat regelmatig op concours 
waarbij het repertoire afhanke-
lijk van het soort concert kan 
variëren van populaire liedjes tot 
klassieke bewerkingen, van film-
muziek tot moderne originele 
werken voor harmonieorkest. 

Het uitwisselingsconcert van 
fanfare Aurora en Harmonie 
excelsior begint om 20.15 uur. 
meer informatie over fanfare 
Aurora en het uitwisselingscon-
cert vindt u op 
www.fanfare-aurora.nl.

HeescH - Fanfare aurora uit heesch verzorgt in samenwerking met harmonie excelsior uit Gemert op 
zaterdagavond 2 juni een bijzonder uitwisselingsconcert in de harmoniezaal d’n Dörpel aan de Vondel-
laan 53 in Gemert. Beide orkesten zullen een zeer gevarieerd programma ten gehore brengen. hét ideale 
recept voor een heerlijke zaterdagavond. De toegang is gratis! 

HeesWiJk-dinTHer - liefheb-
bers van klassieke muziek en 
bewonderaars van muzikaal 
jong talent kunnen zondag 3 
juni hun hart ophalen. 

dan geven zeven studenten van 
de Young musicians Academy 
(Jong Talent klas) van het con-
servatorium in Tilburg een con-
cert in verzorgingshuis laverhof. 
optredens zijn er van frédérique 
van gaalen (piano), claire van 
gaalen (piano), Jessica lukken 
(viool), nathan klopper (viool), 
Tobias van dongen (hoorn), lu-
cien renette (viool) en kris van 
der Plas (piano). Het concert zal 
plaatsvinden in de kapel van JmJ 
in laverhof, Zijlstraat 1. Het con-
cert begint om 15.00 uur en zal 
ongeveer een uur duren.

de musicians Academy van het 
fontys conservatorium Tilburg 
is een opleiding voor bijzonder 
getalenteerde en gemotiveerde 
kinderen tussen acht en achttien 

jaar die hierdoor een uitsteken-
de basis kunnen leggen voor 
hun loopbaan als musicus. naast 
aandacht voor het gekozen 
hoofdvak is er ruim aandacht 
voor ensemblespel, pianobege-
leiding en theoretische vorming.

Tijdens dit concert zullen de 
jonge musici zowel solistisch als 
in kamermuziekensembles van 
zich laten horen. Zij zullen wer-
ken uitvoeren van Bach, mozart, 
Brahms en Tsjajkovski. deze en-
sembles worden gecoacht door 
Annemieke corstens, Toon Bier-
man, Hülya keser, Jan van den 
eijnden en John groeneveld. 
Jouw aanwezigheid wordt zeer 
op prijs gesteld om deze jonge 
mensen podiumervaring op te 
kunnen laten doen.

de toegang bedraagt per per-
soon een strip voor bewoners 
van laverhof. kom je als bezoe-
ker? dan wordt jouw vrijwillige 
bijdrage bijzonder gewaardeerd.

Jong talent in laverhof

Lucien Renette Tobias van Dongen

‘Fatboys nie slim’ op hoofd-
podium Weteringpop

samen met outline, Heegels-
leek, undone dishes, velvet ro-
ses, dj Ad en dj koen gaan de 
jongens van fatboys nie slim er 
één groot feest van maken aan 
de Brugstraat langs de Wetering. 
de organisatie is erin geslaagd 

om samen met vele vrijwilligers 
het terrein aan de Wetering om 
te toveren tot een mega gezellig 
festivalterrein. 
door de steun van vele sponso-
ren is het gelukt dit festival na 26 
jaar weer op de kaart te zetten 

en de entree gratis te houden.
Heb je zin en tijd? kom dan za-
terdag 2 juni om 16.00 uur naar 
vinkel om er een geweldig spek-
takel van te maken!

vinkel - De heeswijkse band Fatboys nie slim staat zaterdag 2 juni 
op het hoofdpodium van Weteringpop in Vinkel aan de Wetering. 
Volgens de zanger van de band en mede-organisator van het evene-
ment, ron de Visser, is het gelukt dit festival na 26 jaar nieuw leven 
in te blazen. 
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Jacqueline heeft voeten altijd 
interessant gevonden. “Bij de 
kindjes zat ik vaak al aan hun 
voetjes te plukken. Het trok mij 
heel sterk.” in september 2000 
opende Jacqueline een salon aan 
huis, voor die tijd was zij ambu-
lant pedicure. “Ambulant houdt 

in dat je naar de mensen toe 
gaat. 
Toen mijn man en ik dit huis 
kochten heeft mijn man een sa-
lon voor mij gebouwd en sinds 
die tijd combineer ik het ambu-
lante met mijn salon”, legt Jac-
queline uit. 

Jacqueline is pedicure ++, omdat 
ze alle onderdelen los gehaald 
heeft. “Toen ik die opleiding 
volgde was het anders ingericht 
dan dat het nu is. maar ik ben 
wel gecertificeerd voor onder 
andere de reumatische en diabe-
tes voet”, legt ze uit. “in principe 
doe ik hetzelfde als een medisch 
pedicure, ik heb ook een con-
tract met een podotherapeut.” 

regelmatig bezoekt ze verzor-
gingshuizen, waaronder laver-
hof, waar ze een aantal bewo-
ners een pedicure geeft. “de 
meeste bewoners die ik daar 
behandel waren al klant in mijn 
salon, dus je zou kunnen zeg-
gen dat ik met ze mee verhuisd 
ben!” op maandag(avond) en 
dinsdag werkt ze in haar salon, 
op donderdag en vrijdag be-
zoekt ze haar cliënten in de ver-
zorgingshuizen. 

Jacqueline beleeft veel plezier 
aan haar werk. “Het is gewoon 
kei mooi werk. ieder uur zit er 
iemand anders in mijn stoel, dus 
ik heb ieder uur andere praat”, 
vertelt ze met een glimlach op 
haar gezicht. “ik heb verschil-
lende mensen die bij mij komen. 

voetballers, ouderen, mannen 
die veel lopen voor hun werk, 
noem maar op. en iedereen help 
ik net zo graag.” 

voor iedere cliënt neemt ze ook 
de tijd: “Het is mensenwerk, 
dus je moet er ook de tijd voor 
nemen. ik begin altijd met een 
kopje koffie of thee, bijvoor-
beeld.” en een extraatje op zijn 

tijd moet ook kunnen, vindt 
zij. “Bijvoorbeeld een massage. 
of de teennagels voorzien van 
gellak die speciaal is ontwikkeld 
voor teennagels, zodat het lan-
ger mooi blijft.” 

sinds 2005 zorgt het werk voor 
Jacquelines hoofdinkomen. 
“mijn man is op jonge leeftijd 
overleden, dus de inkomsten uit 
mijn pedicurewerk vormen mijn 
hoofdinkomen. maar dat vind ik 
helemaal niet erg, want ik vind 
het gewoon super leuk werk om 
te doen!” 

Jacqueline ontvangt je graag in 
haar salon aan de oranjestraat 
11 in Heeswijk-dinther. voor 
een afspraak kun je bellen naar 
0413-293260.

Mei
maand Voetenmaand

Jacqueline Verhagen Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Edwin Hendriks

de wedstrijden hebben afgelo-
pen weekend plaatsgevonden in 
nijmegen en wederom eindig-
den de mannen op de 1e plaats. 
Joost wist zijn beide partijen 
winnend af te sluiten. de an-
dere drie ‘royallers’ lieten toch 
hier en daar een steek(je) vallen. 
spannend bleef het tot de laat-
ste wedstrijd. Het was erop of 
eronder. en jawel, de tegenstan-

der van ‘net mis’ miste dan ook 
enkele opgelegde kansen, waar-
op gerard gabriëls het hoofd 
koel hield en de wedstrijd naar 
zich toe trok.

gefeliciteerd mannen en op naar 
nieuwegein, waar op 23 of 24 
juni gestreden zal worden voor 
het nederlands kampioenschap 
voor clubteams in de 2e klasse.

Vaandelteam roYal
kampioen van het gewest

HeesWiJk-dinTHer - twee weken geleden wist het team biljarters, 
bestaande uit ad van lieshout, Joost van der pas, Gerard Gabriëls 
en peter van erp al kampioen te worden in hun klasse. Dat beteken-
de een weekend spelen tegen de vier kampioenen uit het gewest.

biljarten

Voetenwerk is mensenwerk

HeesWiJk-dinTHer – Jacqueline Verhagen begon in 1992 als pedicure. Ze volgde alle opleidingen en 
behaalde alle certificaten en is erkend medisch pedicure. Jacqueline doet het werk al 26 jaar met veel 
plezier en ze hoopt dit nog lang te doen. 

Het is mensen-
werk, dus je 
moet er ook de 
tijd voor nemen

Gecertificeerd voor onder andere 
de reumatische en diabetes voet

melanie heeft de afgelopen 
twee seizoenen ook al gespeeld 
in de eredivisie. Bij de vrouwen 
van Achilles’29 in groesbeek. 
Ze begon haar voetbalcarrière 
bij voetbalvereniging HvcH in 

Heesch op 6-jarige leeftijd. daar 
heeft ze tot haar 16e gespeeld 
bij de selectie tussen de jongens, 
en daarna de overstap gemaakt 
naar cTo te eindhoven. Hier 
komen talentvolle meiden bij el-

kaar om intern aan hun voetbal 
carrière in combinatie met hun 
opleiding te werken.

Wij wensen melanie veel succes 
in Heerenveen.

melanie bross tekent contract bij
s.C. Heerenveen

HeescH - afgelopen weekend heeft Melanie Bross een 1-jarig contract getekend bij S.c. heerenveen. 
Zij zal daar het komende seizoen gaan spelen in de selectie van de eredivisie vrouwen.
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roparun 2018; een avontuur voor het leven
eeN eNorme persooNliJKe eN team prestatie Voor Het GoeDe Doel

Bij ‘t labrys werden we gezegend 
door de Brandweer van Heesch 
en werd er nog een last-minute 
interview gehouden door dTv. 
Toen via Heesch naar nistelrode 
waar we bij Bs ’t maxend ook 
nog door enkele kinderen les 
krijgen van één van onze lopers. 
nog even een plaspauze bij Joost 
van der lee (een loper van 2016) 
en toen op weg… een lange rit, 
maar wel met ontzettend veel 

gezelligheid. maar toen kwam 
ook het besef. de kilometers die 
we nu aan het rijden zijn, moeten 
we straks teruglopen…

de volgende ochtend op weg 
naar het startpunt. Het werd 
steeds spannender naarmate 
onze starttijd dichterbij kwam. ie-
dereen had zijn eigen voorberei-
ding. rustig loopje, juiste kleding 
aan, bandenspanning controle-
ren, zadels goed zetten, bordje 
pasta voor de koolhydraten. met 
een uitbundige polonaise zorgde 

ons team voor Brabantse gezel-
ligheid aan de Parijse start. en 
toen was het dan écht zover. om 
12.35 uur klonk het startschot 

voor team 181 running Team 
Bernheze. eindelijk op pad. 
door de drukke Parijse binnen-
stad, de mooie koolzaadvelden, 
de soms steile heuvels, en de pik-
donkere nachten in de binnen- 
landen van frankrijk. in België 
kwamen we de kinderkopjes te-
gen, waar onze knieën minder 
blij mee waren, en waren er een 

aantal indrukwekkende door-
komsten in steden, die alles uit 
de kast hadden gehaald om ons 
te verwelkomen. 

en uiteindelijk de grensovergang 
met nederland. Als je weet dat 
je er bijna bent. Bijna betekent 
in de roparun nog 60 km… met 
ontzettend veel enthousiaste 
mensen langs de kant. Zelfs in de 
hele vroege ochtend. We werden 
toegejuicht, in de watten gelegd 
en door de vele vrijwilligers van 
roparun veilig begeleid. Wat een 
belevenis. Wat genieten. Wat bij-
zonder.

Het mooiste moment? dat was 
voor iedereen anders. verwend 
worden door de leden van het 
basiskamp, heerlijk gemasseerd 
worden in de open lucht, door-

komsten in kleine dorpen, de hu-
mor binnen het team, de steun-
tjes in de rug, de aankomst in 
rotterdam. of de doorkomst bij 
de daniël den Hoed kliniek. Ze 
herinnerden ons er allemaal aan, 
dat we - naast een enorme per-
soonlijke en teamprestatie - ook 
een belangrijke bijdrage hebben 
mogen leveren aan de stichting 
roparun palliatieve zorg. 

dank je wel sponsors, voor jullie 
materiële of financiële steun.
dank je wel familieleden en 
vrienden, voor jullie persoonlijke 
ondersteuning.
dank je wel inwoners van Bern-
heze, voor jullie aanmoedigingen 
voor, tijdens en na onze tocht. 

Het was een avontuur voor het 
leven!
Running Team Bernheze

PAriJs/HeescH - Met onze twee busjes, vrachtwagen en camper, reden we vrijdag 18 mei voor de 
tweede keer naar parijs. Deze keer duurde het wat langer voordat we op de snelweg zaten want er 
waren verschillende uitzwaaipunten in heesch en Nistelrode. eerst reden we langs Van Bakel elektro, 
onze hoofdsponsor, toen stonden leerlingen buiten bij BS de toermalijn, waar veel kinderen van onze 
teamleden op zitten en henriëtte Verhoeven juf is. 

Na 48 uur bij de finish Foto’s: @DMBK

Heeswijk sluit af met verlies tegen tGG

Behalve de sportieve plicht was 
dit ook een uitgelezen moment 
om trainer marc van de ven en 
enkele spelers die afscheid ne-
men een mooie laatste wedstrijd 
te gunnen. de blauw-witten be-
gonnen nog aardig en kregen 
ook kansen op 0-1, maar toen 
de thuisploeg in de laatste vijf 
minuten voor rust wist uit te lo-
pen naar 3-0 was de wedstrijd 
gespeeld en daalde het niveau 
naar een zeer bedenkelijk peil.

de spelers hadden voor zich-
zelf en zeker voor trainer van 
de ven, die na vijf prachtige en 
succesvolle seizoenen afscheid 
neemt, een betere laatste wed-
strijd op de mat moeten leggen, 
want deze partij was niet des 

Heeswijks. de volgende jaar-
gang staat stef sijbers aan het 
roer en hopelijk zijn alle suppor-
ters dan ook weer langs de lijn te 

vinden om de blauw-witten naar 
mooie resultaten in de tweede 
klasse te begeleiden!

‘s-HerTogenBoscH/HeesWiJk-dinTHer - heeswijk wist na de wedstrijd van vorige week zondag dat 
degradatiegevaar was afgewend en kon daarom vrijuit spelen in de laatste competitieronde uit bij tGG.

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

De oplossiNG

Sponsoren bedankt
VAN BAKEL ELEKTRO, BERNHEZE MEDIA, VAN TILBURG SPORT, 
FIETSPLEZIER MICHEL VD WETERING, RESER, VERHOEVEN 
MONTAGE, RESTAURANT ‘T BOMENPARK, RUNNINGTHERAPIE 
BERNHEZE, BOUWBEDRIJF BERGHEGE, EETCAFé ‘T TUNNEKE, 
EETCAFé ‘T PUMPKE

Plafondshop Heesch, Van der Sangen garagedeuren, Houthandel 
Verstegen, Rogeco, Kozijnen-webshop.nl, Leon Kerkhof Tuinaanleg, 
Kinderdagverblijf de Benjamin, Marya Schoenmode, Peters 
Plafondsystemen, Aannemingsbedrijf Van den Heuvel, 
Las-Pers, AkkerEi, PCI Installatietechniek, Hurkmans autobedrijf/
Autoschade Nistelrode, Geurts Grondwerken, Disporta groothandel 
zorgprofessionals, Hans Verstegen Installatiewerken, La Boucherie, 
Rijschool Avalon, BMN/Wijcks, Van der Lee Staalbouw, 
Elektrototaalmarkt, Rivez Assurantiën, Aspen, Centric, Matrix 
accountancy, Cornelissen aannemingsbedrijf, Hanos, Bakkerij van 
Mook, Easy Letters, P. Smit Groenten en Fruit, De Bakkers Lamers, 
Depot, Kling Brandbeveiliging, Medac, Albert Heijn Heesch, 
Waypoint GPS, Mitra Heesch, Mario Super Size XL.

Uitzwaaien op BS De Toermalijn

Polonaise bij de start

Wisseling van de lopers
Pieter en Willem

running team bernheze gaat
bijna € 15.000,- overmaken

aan stichting roparun! 
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Afgelopen zondag speelden de 
korfbaldames van korloo de 
belangrijke thuiswedstrijd te-
gen Arcades uit neerkant/lies-
sel. na eerdere overwinningen 
tegen concurrenten eendracht 
(10-9) en roka (12-18) zouden 
de dames bij winst twee pun-
ten uitlopen en de koppositie 
kunnen behouden. Bij verlies 
zou een kampioenschap wat 
verder uit beeld raken. de da-
mes waren erop gebrand een 
goed resultaat te halen. de eer-
ste helft was spannend; na een 
1-0 voorsprong voor korloo kon 
Arcades uitlopen naar een 1-3 
voorsprong. na de 3-3 door 
korloo ging het steeds gelijk op 
en beide ploegen hielden elkaar 
in evenwicht. met een 5-5 stand 
gingen de ploegen de rust in.

de gecreëerde kansen in de eer-
ste helft moesten in de tweede 
helft benut gaan worden. de 
tweede helft begon goed voor 
Arcades, zij pakten binnen vijf 
minuten een 5-7 voorsprong. 
kim donkers zorgde op dat mo-
ment met twee afstandschoten 

voor een 7-7 stand, direct ge-
volgd door een doelpunt van Ar-
cades. een 7-8 achterstand was 
het gevolg. lotte prikte met een 
kort schot de stand naar 8-8. 
met nog vijf minuten op de klok 
werd het nu tijd om weer een 
voorsprong te pakken. 

Wederom kon Arcades de voor-
sprong pakken, 8-9. Het was nu 
belangrijk om niet meer uit te 
verdedigen en zo onnodig veel 
tijd te verliezen. Wederom was 
het kim donkers die twee minu-
ten voor tijd de stand weer gelijk 
trok. net voordat de scheids-
rechter de laatste minuut aangaf 
schoot fleur van Zoggel de 10-9 
binnen. 
de laatste minuut was span-
nend, maar de voorsprong werd 
niet meer weggegeven met 
deze overwinning zet korloo een 
belangrijke stap richting promo-
tie en een kampioenschap. Aan-
komende zondag speelt korloo 
om 14.00 uur uit tegen skunk 
uit nijmegen. Alle support en 
aanmoedigingen zijn meer dan 
gewenst!

Kampioenschap in zicht voor 
Korloo Dames i
loosBroek - Met nog een wedstrijd voor de boeg hebben de 
korfbaldames het kampioenschap voor het grijpen. om het in eigen 
hand te houden is een gelijkspel wel noodzakelijk, ondanks de twee 
punten voorsprong. tegenstander Skunk uit Nijmegen kan bij winst 
weer op gelijke hoogte komen met Korloo.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HeesWiJk-dinTHer - in een 
gelijk opgaande eerste helft 
wist altior aan het einde van dit 
deel een gat te slaan van drie 
doelpunten; ruststand 7-4. 

na rust kropen de gasten lang-
zaam dichterbij en kwamen 
langszij met een strafworp; 8-9. 

na een afgekeurd doelpunt aan 
Altior zijde wist Altior nog een-
maal te scoren, maar de afwer-
king van de tegenstanders was 

beter en het geluk aan de kant 
van Altior was minder, waardoor 
de ploeg uit Heeswijk-dinther de 
wedstrijd met twee doelpunten 
verschil verloor. 

Altior mW1-ndZW mW1: 9-11
stormvogels 1-Altior 1: 16-16
rosolo 2-Altior 2: 25-10
Bmc 2-Altior 3: 9-11
celeritas 3-Altior 4: 5-3
Altior A1-klimroos A1: 7-9
Altior A2-de korfrakkers A3: 17-6
Altior B1-swift B1: 8-10

Altior B1-de korfrakkers B1: 4-6 
(inhaalwedstrijd)
Altior B2-rooi B1: 7-7
scmH B1-Altior B3: 7-10
Tovido c1-Altior c2: 4-3
Altior c3-Jes c1: 1-10
fortuna’74 d1-Altior d2: 7-2
Altior e1-de korfrakkers e1: 
11-11
Altior e2-Be Quick e2: 9-1
de korfrakkers e2-Altior e3: 
8-14
vios e3-Altior e4: 7-2
korloo f1-Altior f1: 17-14.

altior 1 deelt de puntenkorfbal
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schitterend weekend voor HVCH

Het eerste team versloeg thuis 
op knappe wijze sv dosko uit 
Bergen op Zoom met 4-1. daar-
mee bleef de ploeg 2e op de 
ranglijst en nam de periodeti-
tel van kampioen AWc over. in 
een lastig en wisselvallig seizoen 
met veel blessureleed bleven de 
Heeschenaren keurig overeind, 
met dit resultaat tot gevolg. een 
pluim voor de spelers en staf met 
dit behaalde succes.

Aanvankelijk leek het niet zo’n 
makkelijk middagje te worden 
voor HvcH, want in de 9e mi-
nuut kwam dosko op 0-1 door 
een doelpunt van Brian kruf. 
HvcH had echter niet veel tijd 
nodig om weer in de wedstrijd 
te komen; robin knapp maakte 
drie minuten later al de gelijkma-
ker. 

voor rust stelden de mannen van 
maarten van vugt al orde op za-
ken. eerst rondde mustafa sed-

diqi bekwaam af en vier minuten 
voor de pauze werd een uitste-
kend opgezette aanval door spits 
lars van lee beheerst binnen ge-
schoten. een 3-1 voorsprong bij 
het rustsignaal van de uitstekend 
leidende scheidsrechter nelissen. 
na rust gooide HvcH al in de 
55e minuut de wedstrijd op slot. 

Yannick v.d. Berg en moustafa 
seddiqi zetten de aanval op en 
Jordy veld bracht de 4-1 eind-
stand op het scorebord. door 
deze zege speelt HvcH komen-
de zondag om 14.30 uur thuis 
de eerste promotiewedstrijd te-
gen het roemruchte dHc delft 
uit de hoofdklasse A. 

HeescH - hVch heeft een prachtig weekend achter de rug met de opening van het fraaie nieuwe club-
gebouw, diverse kampioensteams en het binnenhalen van een periodetitel door het vlaggenschip van 
de vereniging. 

voetbal

Foto: Ruud Schobbers

nisTelrode - en opnieuw was 
er winst voor prinses irene. te-
gen een pover helvoirt werd het 
4-2.

robin Walk liet zien dat hij steeds 
belangrijker wordt en benadruk-
te dat door twee keer te scoren 
in de eerste helft. Helvoirt scoor-
de bij een 1-0 stand de gelijkma-
ker via menno van Hattum. na-

dat van vught en van den Brand 
voor 4-1 zorgden en coach van 
der steen met Thomas ketelaars 
en rody van schijndel twee A- 
junioren bracht, scoorde rico de 
laat nog de 4-2. Prinses irene 
gaat nu de nacompetitie in om 
promotie af te dwingen naar de 
1e klasse. daarin zal caesar uit 
Beek, limburg, de eerste tegen-
stander zijn.

prinses irene wint opnieuw
voetbal

Korfbalsters prinses irene 
krijgen het niet voor elkaar

pech in de afronding
maddy scoorde de eerste voor 
Prinses irene via een afstand-
schot. Prinses irene creëerde 
goede kansen, maar had vaak 
pech dat de bal weer uit de 
korf draaide. Be Quick had het 
ook lastig, maar wist de slimme 
kansen beter uit te spelen. een 
overtreding van Be Quick resul-

teerde in een vrije worp, die evy 
sterk binnen gooide. Be Quick 
scoorde nog twee keer en net 
voor rust wist linda een kans 
vanuit haar steunpositie binnen 
te gooien. de ranja werd opge-
zocht met een 7-3 tussenstand.

Donkere lucht
meteen na rust was het maddy 
die voor de aansluiting kon zor-
gen. met twee rake afstands-
schoten bracht zij de stand tot 
7-5. Be Quick liet het daar ech-
ter niet bij zitten en schoot drie 
keer raak. evy en opnieuw mad-
dy scoorden voor Prinses ire-
ne. ondertussen werd de lucht 
steeds donkerder en begon het 
te regenen en donderen. de tijd 
tikte echter door, en er was nog 
geen reden om het veld te ver-
laten. Annelies bracht de stand 
op 14-8 met een afstandsschot, 

en marina kwam na een jaar 
blessureleed weer haar eerste 
minuten maken in het eerste 
team. Beide teams konden nog 
twee keer scoren, nora en laura 
voor Prinses irene. Twee minu-
ten voor tijd werd de wedstrijd 
vervroegd afgefloten, omdat het 
begon te bliksemen. Al met al 
een mooie wedstrijd, maar Prin-
ses irene kon haar stempel niet 
op de wedstrijd drukken.

opstelling en scores: laura van 
de ven (1), nora schouten (1), 
Annelies Thijssen (1), linda van 
Tilburg (1), maddy van dijk (4), 
evy van den Akker (2), sanne 
Pluk, gaby van santvoort. Wis-
selspeelsters: Hilde Pittens, ma-
rina van venrooij, lotte Wilbers.
Het tweede team speelde don-
derdag al haar wedstrijd tegen 
klick en verloor met 12-7.

korfbal
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Marina

nisTelrode - op een donkere warme namiddag in Nuland trok prinses irene aan het kortste eind. 
hoewel Be Quick ook niet in haar spelletje kon komen dankzij het verdedigende werk van prinses irene, 
scoorde prinses irene zelf ook te weinig om aan te kunnen haken en het een spannende middag te ma-
ken. in de rust stond Be Quick met 7-3 voor. Na rust breidde zij deze voorsprong uit tot een eindstand 
van 16-10.

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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WHV 35+ in het nieuw

loosBroek - onlangs werden de voetballende heren van WHv 35+ door Akker makelaardij in het 
nieuw gestoken. mede door deze gulle gift zijn de heren de afgelopen weken beter gaan presteren in de 
competitie. natuurlijk heeft dit te maken met de nieuwe tenue’s. namens WHv hartelijk dank aan Akker 
makelaardij voor deze sponsoring.

Grootse opening nieuw clubgebouw HVCH

vrijwilligers, bouwbedrijven, 
sponsoren en iedereen die de 
bouw een warm hart toe heeft 
gedragen was uitgenodigd op 
25 mei om aanwezig te zijn bij 
de officiële opening. voorzitter 
chris Ploegmakers heette ieder-
een persoonlijk welkom en sprak 

daarna een aantal lovende woor-
den.
“voor jullie staat een zeer dank-
bare en trotse voorzitter”, vertelt 
hij geëmotioneerd. “ik ben ie-
dereen dankbaar die zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen aan de 
bouw van dit prachtige nieuwe 

clubhuis.” ook voor de familie 
van Paul verstegen was er een 
bijzonder dankwoord: “Wij zijn 
Paul heel erg dankbaar voor zijn 
bijdrage aan de club en hoe hij 
ons op weg heeft geholpen met 
het nieuwe clubgebouw. ik ben 
jullie dan ook dankbaar dat jullie 

bij deze bijzondere opening aan-
wezig zijn.”

ook andere sprekers hadden 
enkel lovende woorden. “een 
hoofdklasse waardig clubge-
bouw”, vindt wethouder rien 
Wijdeven. “dit is een club waar 
Heesch trots op mag zijn”, zegt 
Wim van Hoogstraten die na-
mens de knvB aanwezig was. 
rob muller, hoofdsponsor en 
bouwopzichter, blikte terug op 
zijn tijd als jeugdspeler bij HvcH: 
“Hier voetballen leverde mij als 
kind heel veel plezier op en dat is 
waar het vandaag nog steeds om 
draait bij HvcH.” 
Bert cobben van Zwaluwen 
Jeugd Actie leverde een bijdra-
ge om een lift te laten plaatsen 
in het nieuwe clubgebouw. “Zo 
kunnen we er samen voor zorgen 
dat ook sportcomplexen toegan-
kelijk zijn voor mindervaliden”, 
sprak hij.

samen met Jos van Helvoirt, 
Peter Broeksteeg, Harold van 
munster en rien Wijdeven knipte 

voorzitter Ploegmakers de linten 
door. daarmee werd het gebouw 
officieel geopend en werden de 
bezoekers uitgenodigd om het 
nieuwe clubgebouw te bekijken. 
“en werp vooral een blik op het 
kunstwerk in het wedstrijdsecre-
tariaat”, zegt chris. in het wed-
strijdsecretariaat prijkt een kunst-
werk dat door de familie van Paul 
verstegen is ontworpen en mede 
mogelijk gemaakt is door de club. 
Het vormt een mooie herinnering 
aan Paul en geeft hem de vaste 
plek in de club die hij dubbel en 
dwars heeft verdiend.

op de eerste etage bevindt zich 
het nieuwe clubgebouw, dat 
rondom voorzien is van glas en 
een balustrade. Hierdoor is er 
zicht op het hoofdveld en een 
groot deel van de omliggen-
de velden. een clubgebouw om 
trots op te zijn; het is de veertien 
maanden durende bouw meer 
dan waard geweest!

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

HeescH – Ziel en zaligheid is in het nieuwe clubgebouw van hVch gestopt. op vrijdagavond 25 mei 
werd het nieuwe clubgebouw officieel geopend onder toeziend oog van iedereen die zijn of haar steen-
tje aan de bouw heeft bijgedragen.

Chris, Peter, Jos, Harold en Rien Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

vanuit Taekyon Berghem deden 
vier deelnemers mee, waarvan 
enkelen er medailles behaalden. 
Bij de jongens A klasse -170 cm 
wist Bjorn van krieken uit nistel-
rode na een aantal mooie prijzen 
een prima tweede plek te beha-
len. imke van der Zande pres-

teerde hetzelfde bij de meisjes 
A-klasse -170 cm.

daiko martens deed mee bij de 
senioren heren -57 kilo. Hij wist, 
na enkele mooie partijen, een 
verdienstelijke derde plek te be-
machtigen.

tweede plek voor bjorn van 
Krieken
PiJnAcker/nisTelrode - in pijnacker was afgelopen zaterdag 
voor de negende maal de holland cup; een itF-taekwondo toer-
nooi. aan dit toernooi doen ruim 500 deelnemers uit heel europa 
mee. op deze dag was alleen de a-klasse aan de beurt, dit zijn de 
gevorderde deelnemers.

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

open Jeu de boulestoernooi 

Helaas werkte het weer af en 
toe niet mee en moest het spel 
soms afgebroken worden om te 
schuilen voor de hevige buien. 

uiteindelijk is besloten, vanwege 
de onweersbuien, om de kruisfi-
nales niet te spelen en de prijzen 
uit te reiken aan de vier teams 
met de meeste plus punten. Het 

prijzenpakket bestond uit vier 
levensmiddelenpakketten die 
gesponsord zijn door onderne-
mersbelang Hdl. namens het  
st Barbara gilde nogmaals be-
dankt hiervoor!

de vierde prijs werd gewonnen 
door rien van den eertwegh en 
mien verkuijlen. de derde prijs 
was voor Ben en marieke uit ol-
land, de tweede prijs voor mari 
van de Brand en Ad verhagen en 
de eerste prijs werd gewonnen 
door koning Arno van Boxtel en 
gerben verkuijlen.

HeesWiJk-dinTHer - alweer voor de achtste keer werd er op het terrein van het gilde St. Barbara Dinther 
een open jeu de boules toernooi gehouden. er werd gespeeld met twee personen per team, doublette 
genaamd. Na enkele voorrondes kwamen er vier teams tevoorschijn die zouden spelen om de prijzen.

Eerste prijs Arno en Gerben

jeu de boules

het spel moest 
soms afgebroken 
worden
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Vorstenbosch - VoetbalVorstenbossche Boys JO17-1

KampioeNeN iN berNHeze

Nistelrode
Korfbal

Prinses Irene F1

Nistelrode - Voetbal Prinses Irene F1JO8-1

Vorstenbosch - Voetbal 

Vorstenbossche boys

JO7-1

Loosbroek - VoetbalWHV JO13 1G
Heeswijk-DintherVoetbal - VV Heeswijk JO9-2

Heeswijk-Dinther
Korfbal - Altior A2

Jesse de Veer voor de 
4e keer Nederlands Kampioen bmX

de eerste stop was afgelopen 
weekend in Haaksbergen waar 
hij op zaterdag de plaatsings-
wedstrijd moest rijden om een 
goede uitgangspositie te verwer-
ven voor Tweede Pinksterdag 
toen het nk werd verreden. Hij 
wist de plaatsingswedstrijd op 
zijn naam te schrijven en ging 
met veel vertrouwen richting 
maandag waar het voor hem 
echt moest gebeuren. 

Jesse was de hele dag zeer re-
laxed en wist zijn drie manches 
te winnen waarna hij de halve 
finale als eerste wist te eindigen. 
Hierdoor mocht hij in de finale 
als eerst zijn startplek kiezen. dit 
was niet, zoals gebruikelijk, start-

plek 1 maar startplek 3 omdat hij 
daar de gehele dag het beste ge-
voel had. na een redelijke start 
wist hij op de eerste bult, waar 
ze met acht man tegelijk op af 
kwamen, zijn voorsprong te pak-
ken. Hij reed de ronde foutloos 
uit en wist in de laatste bocht al: 
“dit is vier op een rij”, want in 
2015, 2016 en 2017 wist hij ook 
al het nederlands kampioen-
schap binnen te slepen.

Jesse was super trots en gaat 
zich nu verder voorbereiden op 
de komende Top competities 
en het nk BmX (knWu) en zal 
de drukke periode afsluiten in 
frankrijk op het europees kam-
pioenschap BmX.

ArriAns/HeescH - Voor Jesse is er een drukke en belangrijke periode aangebroken, want hij wil zijn 
prestaties van vorig jaar evenaren. hij had een Nederlandse titel te verdedigen bij het NK NFF en wil net 
als vorig jaar de finale bereiken bij het NK KNWU en op het eK in Sarrians, Frankrijk.

bmx

steun zondag prinses irene!
nisTelrode - Komende zondag, 3 juni, speelt prinses irene in 
de nacompetitie een thuiswedstrijd tegen caesar uit het lim-
burgse Beek. 

inzet in deze nacompetitie is promotie naar de 1e klasse! Wil je 
1e klasser worden, dan moet je drie wedstrijden winnen. er wordt 
volgens het knock-out systeem gespeeld, elke wedstrijd is dus een 
finale! Wij roepen iedereen die Prinses irene een warm hart toe-
draagt op om het team zondag te steunen. liefst gekleed in het 
oranje natuurlijk!
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ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

tafeltennisvereniging NoN op zoek naar 
oud-leden

natuurlijk zijn alle namen van 
(oud)leden bekend bij non, 
maar in 40 jaar tijd zijn veel con-
tactgegevens veranderd door 
onder andere de komst van 
e-mail en de mobiele telefonie. 
door middel van dit bericht ho-
pen we oud-leden op te kun-
nen sporen om zo samen een 
spetterend 40-jarig jubileum te 
kunnen vieren. dit jubileum zal 
plaatsvinden op 27 januari 2019 
in de vorm van een jubileum- 
toernooi samen met een hapje 
en een drankje. 

Ben jij lid geweest van non en 
wil jij ons helpen een onvergete-
lijk jubileum te vieren? dan no-
digen we je graag uit om www.
ttvnon.nl te bezoeken, waar je 

jezelf kunt inschrijven voor dit 
40-jarig jubileum. daarnaast de 
vraag om deze informatie door 
te geven aan mensen die je kent 
die ook ooit lid zijn geweest van 
non. Het is natuurlijk de bedoe-
ling om zoveel mogelijk mensen 
te bereiken om er een zo groot 

mogelijk feest van te kunnen 
maken! 

Tafeltennisvereniging 
‘net over ’t netje’
www.ttvnon.nl
info@ttvnon.nl
06-45848721.

HeesWiJk-dinTHer - tafeltennisvereniging ‘Net over ’t Netje’ bestaat 14 december 40 jaar. in die tijd 
heeft deze vereniging verschillende locaties gehad in heeswijk-Dinther en sinds 2008 zit zij in de sport-
zaal van Gymnasium Bernrode. om dit robijnen jubileum van NoN op gepaste wijze te vieren, is men 
op zoek naar oud-leden van de vereniging. 

de uitslag van de eerste wed-
strijd is:

Jongste jeugd
1. dean van duijvenbode
2. robin van de laar
3. Joey govers

oudste jeugd
1. roy dollevoet
2. max van grinsven
3. Brian vd Helm
4. rick Hartogs
5. Tijmen dappers
6. luca van erp
7. marvin van lith

deze tien vissers hebben samen 
33 vissen gevangen met een to-
taal gewicht van 4.500 gram. 
leuk om te vermelden is dat de 

jongste visser dean (6 jaar) deze 
avond de grootste vis heeft ge-
vangen en wel een karper van 
58 centimeter met een gewicht 
van 4.100 gram.

Binnen de visclub is er in familie 
van de laar een ‘hofleverancier’ 
gevonden voor het leveren van 
alle visspullen. Het bestuur en 
alle leden feliciteren hen nog-
maals met de opening van hun 
mooie winkel en wensen hen 
veel succes!

Ben je een jongen of meisje tus-
sen de 5 en 23 jaar en heb je in-
teresse om ook mee te vissen? 
Wij helpen je graag om te star-
ten. Alle informatie is te verkrij-
gen via debleeken@planet.nl.

Viswedstrijden jeugd visclub 
de bleeken

HeescH - De eerste twee viswedstrijden voor de jeugd zitten er 
inmiddels op! aan het thuiswater ‘t langven in heesch zijn de vis-
sers hun eerste wedstrijd gestart op 17 mei. en hoewel iedereen er 
reuze veel zin in had om weer van start te gaan, vielen de vangsten 
een beetje tegen. of dat het gevolg was van het koude weer en de 
harde wind?

vissen

Foto: Jan Oliemeulen 

outdoor Vorstenbosch

de leden vertegenwoordigen de 
vereniging succesvol, zowel op 
regionale- als nationale wedstrij-
den. 
ruitersportvereniging vorsten-
bosch heeft zich, door de groei 
die de vereniging heeft door-
gemaakt, ontwikkeld tot een 
succesvolle organisator van eve-

nementen en activiteiten voor 
leden en geïnteresseerden.

Zaterdag komen de pony’s aan 
start met dressuur en springen 
en in de klassen B-Hc & l sprin-
gen voor paarden. Zondag is 
het de beurt aan de dressuur en 
springpaarden.

maak kennis met de vereniging 
en het prachtig aangeklede ter-
rein met vele pony’s en paarden 
uit de regio, de koffie staat klaar 
in het gezellige strodorp. de en-
tree is gratis!

meer info: 
www.rsvvorstenbosch.nl.

ruitersportvereniging Vorstenbosch organiseert op 2 en 3 juni voor de derde maal outdoor Vorsten-
bosch. op het clubterrein aan de Brakkensedijk strijden ruiters en amazones twee dagen lang in verschil-
lende rubrieken. Daarnaast is outdoor Vorstenbosch een selectiewedstrijd voor kring NoordoostBra-
bant springen, dressuur en afdelingsdressuur voor afvaardiging naar de Brabantse Kampioenschappen.

Winst en verlies liggen dicht 
bij elkaar voor raivo Dankers in aDaC
molnn/HeescH - raivo Dan-
kers van rD10 heeft in de twee-
de wedstrijd om de aDac 125 
cup in Molln een manchezege 
weten te boeken. 

Helaas was het voor dankers 
een weekend met succes én te-
genslag want naast zijn manche-
zege wist hij door een valpartij 
bij de start niet tot scoren te ko-
men in de andere manche. met 
een 33-1 in de manches eindig-
de raivo op een achtste plaats 
in het dagklassement. in de tus-
senstand om de AdAc 125 cup 
staat hij nu vierde met een ach-
terstand van slechts twaalf pun-

ten op de kopman. in het week-
end van 9 en 10 juni staat voor 
de crosser uit Heesch de vijfde 

wedstrijd om het emX125 kam-
pioenschap op het programma 
in het franse st. Jean d’Angely.

motorcross
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nisTelrode - als je goed wilt 
leren bewegen, een radslag, 
flikflak of salto wilt leren, ben 
je bij Gympoint aan het goede 
adres. 

met het aanbod beweegdiplo-
ma, freerunnen, turnen of tram-
polinespringen biedt gympoint 
een leuk aanbod voor kinderen 
tot 18 jaar. Wil jij komend sei-
zoen freerunnen, gymmen, tur-

nen of springen? meld je dan 
alvast bij gympoint nistelrode. 
meld je nu aan en bespaar € 20,- 
inschrijfgeld. stuur een mail naar 
info@gympoint.nl en je wordt 
op de hoogte gehouden.

de lessen zijn op maandag en 
donderdag in sporthal de over-
beek in nistelrode.
voor meer informatie 
zie www.gympoint.nl

aanmelden lessen Gympoint 
Nistelrode voor seizoen 
2018-2019
Freerunnen-Beweegdiploma-Turnen-Trampolinespringen
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DoNDerDaG 31 mei
Workshop Celzouten & 
bloesems - Workshop 
werken met de biotensor
centrum mAiA Palmenweg 5 
nistelrode

eetpunt HDl
cc servaes Heeswijk-dinther

Vip shopping Night
dio/The read shop/
Prima sparkling nistelrode

taiji37vorm
Boeddhistisch centrum vorstenbosch

Film: three billboards
outside ebbing, missouri
cc nesterlé nistelrode

VriJDaG 1 JUNi
Cursus stervensbegeleiding
Boeddhistisch centrum vorstenbosch

Kaartavond Kbo-Dinther
cc servaes Heeswijk-dinther

Healing-meditatieavond
centrum Timmers Hartje nistelrode

infloyd
cc de Pas Heesch

publieksavond
sterrenwacht Halley Heesch

ellen ten Damme 
de kersouwe Heeswijk-dinther
Pagina 2

zaterDaG 2 JUNi
outdoor Vorstenbosch
Brakkensedijk vorstenbosch
Pagina 35

Velt-ecotuindag
ontmoetingstuin servaes 
Heeswijk-dinther
Pagina 25

examenconcert 
Fanfare st. lambertus
cc nesterlé nistelrode
Pagina 28

Dorpszeskamp HDl
sportpark de Balledonk
Heeswijk-dinther
Pagina 28

breakout run
de maashorst nistelrode

Workshop bonbon de luxe
creatief & lekker nistelrode

open dag: peters
aanhangwagens
vismeerstraat 10 Heesch

15-jarig jubileum aroma-
therapie els Verdonk
donkeren dijk 32 
Heeswijk-dinther

amerikaans huiskamer-
concert: FaCtor 3
galerij Bernheze nistelrode

Uitwisselingsconcert aurora
vondellaan 53 gemert
Pagina 29

Dutch eagles 
de kersouwe Heeswijk-dinther
Pagina 2

zoNDaG 3 JUNi
outdoor Vorstenbosch
Brakkensedijk vorstenbosch
Pagina 35

motortoerrit 
start: café ‘t Tramstation 
nistelrode

Drumcirkel
centrum Timmers Hartje nistelrode

breakout run
de maashorst nistelrode

Wisentexcursie
natuurcentrum de maashorst 
nistelrode

Dansvoorstelling: UDaNCe
cc de Pas Heesch

Cultuurcafé De mus
vinkelsestraat 59 Heesch

Jubileumconcert: 
bernhezer senioren orkest
kasteel Heeswijk 
Heeswijk-dinther

Kaarten vv Vogelvreugd
cc servaes Heeswijk-dinther

Koopzondag
strijbosch nistelrode
Pagina 11

Concert Jong talent
laverhof Heeswijk-dinther
Pagina 29

maaNDaG 4 JUNi
Nl-alert controlebericht
Pagina 4

stiltewandeling
Bomenpark Heesch
Pagina 24

boek & babbel
Bibliotheek nistelrode
Pagina 28

badminton jeugdclinic
sporthal de Zaert 
Heeswijk-dinther

Cursus: op weg naar de 
brugklas
klasse-rT nistelrode

poedja-bardo onder-
richt-meditatie
Boeddhistisch centrum vorstenbosch

DiNsDaG 5 JUNi
taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch centrum vorstenbosch

meidenwerk
@checkpoint Heesch

inloopspreekuur Fysio steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Wandel4daagse
vorstenbosch

Helderziende waarnemingen 
centrum mAiA Palmenweg 5 
nistelrode

Kienen vv Vogelvreugd
cc servaes Heeswijk-dinther

WoeNsDaG 6 JUNi
Voorleesochtend peuters
Bibliotheek nistelrode
Pagina 13

Groene Groei bijeenkomst
Zaal ‘t Tramstation nistelrode
Pagina 18

ouder & kind yoga
gabriellic voetreflex 
Heeswijk-dinther

Kienen Kbo-Dinther
cc servaes Heeswijk-dinther

Wandel4daagse
vorstenbosch

Helderziende waarnemingen 
centrum mAiA Palmenweg 5 
nistelrode

Vipassyana
Boeddhistisch centrum vorstenbosch

DoNDerDaG 7 JUNi
studiegroep - taiji37vorm
Boeddhistisch centrum vorstenbosch

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
Pagina 28

eetpunt HDl
cc servaes Heeswijk-dinther

Wandel4daagse
vorstenbosch

VriJDaG 8 JUNi
reiki 2
centrum mAiA Palmenweg 5 
nistelrode

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-dinther
Pagina 28

Dos’80: beachhandbal
de misse Heesch

Wandel4daagse
vorstenbosch

informatieavond: 
eHbo Vereniging Nistelrode
cc nesterlé nistelrode

Janneke de bijl & 
martijn Kardol 
de kersouwe Heeswijk-dinther

zaterDaG 9 JUNi
start: ’t pumpke Nisseroise 
open 2018
Zwarte molenweg 11 nistelrode

Dos’80: beachhandbal
de misse Heesch

iVN: landelijke slootjesdagen
Bomenpark Heesch

Kermis Heeswijk-Dinther

streetrace
start: ridder robertstraat 
Heeswijk-dinther

bjorn van der Doelen
cc nesterlé nistelrode

zoNDaG 10 JUNi
Dos’80: beachhandbal
de misse Heesch

Natuur- en bijenmarkt
raadhuisplein nistelrode

Kermis Heeswijk-DintherEv
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Fotograaf: 
José van den helm 

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.

volgeboekt


