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Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium

onder één dak!

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties

Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

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

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN

KUNSTSTOF KOZĲ NEN

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATSNISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

Piet en Pieta Kessels-Timmers
65 jaar getrouwd

Pieta timmers komt uit Uden, 
uit een boerengezin met negen 
kinderen. Piet van Kessel komt 
uit Vorstenbosch, uit een boe-
rengezin met ‘maar’ drie kinde-
ren. Zijn moeder stierf voordat 
hij een jaar oud was. Zeven jaar 
lang groeide hij op bij zijn tan-
te Martine in Heeswijk. toen 
zijn vader hertrouwde moest hij 
terug, met tegenzin. Maar zijn 
stiefmoeder Hanneke bleek ook 
lief: “Een echte moeder had niet 
liever kunnen zijn.” 

Piet en Pieta leerden elkaar ken-
nen tijdens het ‘buurten’ op zon-
dagmiddag. Families gingen dan 
bij elkaar op bezoek. Jongens 
liefst bij families met veel meis-
jes… tot ze trouwden werkten 
ze allebei thuis op de boerderij 
en als het nodig was bij elkaar. 
Piet: “Pieta kon sneller stuiken 
van rogge maken dan de jon-
gens konden bijhouden. Dus ze 
was goedgekeurd.” 

De lange KrUiSDelSTraaT
Ze trouwden toen ze een oude 
boerderij konden huren op de 
lange Kruisdelstraat nummer 1. 
Ze kregen allebei als bruidsschat 
een koe mee, het begin van hun 
eigen gemengde bedrijf, waarbij 
Piet eerst nog halve dagen bij-
werkte in de fabriek. Door hard 
werken konden ze na vijf jaar de 
boerderij op nummer 5 kopen. 
Daar wonen ze nu nog. 

Ze kregen twee dochters en zes 
zonen, waarvan er één helaas 

vroeg is overleden. Er kwamen 
23 kleinkinderen, waarvan er 
ook één is gestorven. Het zesde 
achterkleinkind, het vijftigste fa-
milielid(!), is op komst. 

veranDeringen
In 1969, toen hun oudste zoon 
16 werd, bedachten ze ‘Die rijdt 
ons straks voorbij’. Dus gingen 

ze zelf op rijles, met succes! Piet 
heeft tot zijn 87ste en Pieta tot 
haar 86ste gereden. Nadat Pie-
ta was hersteld van een zware 
rugoperatie, wilde ze méér dan 
alleen werken. Vanaf 1978 gin-
gen ze op vakantie; naar Italië, 
Oostenrijk en Zwitserland. Pieta 
ging later nog met vriendinnen 
naar Center Parcs. Pieta: “Ik heb 
veel gezien en gedaan.” 
Inmiddels is hun gezondheid wat 

minder geworden, maar dankzij 
de dagelijkse ondersteuning van 
Pantein, de regelmatige contro-
les van de huisarts en de vele 
klusjes die de kinderen doen, 
kunnen ze nog fijn thuis wonen. 

BeZoeK
Op 26 april kwam de burge-
meester op bezoek, om hen te 

feliciteren. Pieta: “Echt een leu-
ke vrouw. Je kunt gewoon jezelf 
zijn!” Dochter tineke besluit: 
“Een grote receptie kunnen ze 
niet meer aan, maar iedereen die 
deze zomer een keertje wil ko-
men feliciteren is van harte wel-
kom! Ze zijn zo goed als iedere 
dag thuis.”

Tekst: Henriëtte Maas 
Foto: ©DMBK

HEEsWIJK-DINtHER - Piet en Pieta van Kessel-Timmers, beiden 90, trouwden in 1952. 
Op 23 april voor de wet en op 30 april voor de kerk. Afgelopen zondag vierden ze hun 

65-jarig huwelijk met een familiediner bij café-restaurant Stanserhorn. 

Hard gewerkt 
en veel 
gezien en 
gedaan

Het 50ste 

familielid

is op komst

‘De burgemeester op bezoek’

krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

tel. 0412-795170



  
Woensdag 3 mei 20172 eten, drinken uitgaan

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

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Woensdag 10 mei: lezing NlP/
NEI: door Ivonne van Dijk. NlP 
staat voor Neuro linguïstisch Pro-
grammeren en is een methodiek 
voor doelgerichte communicatie 
en verandering. Centraal staan 
innerlijke beleving van ervaringen 
uit het verleden. NEI staat voor 
Neuro Emotionele Integratie en is 
een methode, waarbij je op een 
eenvoudige manier kunt commu-
niceren met het onderbewustzijn. 
Aanvang 20.00 uur, entree € 5,-. 
Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zaterdag 13 en zondag 14 mei: 
Expositie ‘PAINt slAsH!’ door Jo-
han de Vos. De Hagenaar Johan de 
Vos is naast arts ook fotograaf. Zijn 
werk is het resultaat van een ge-
luidsversterker, verf, camera en ge-

duld: sOUND+PAINt= sPlAsH! 
Van 11.00-17.00 uur, entree gratis.

Donderdag 18 mei: Avond Man-
tra zingen met de Quajonges 
Hans van Nuland en Paul li-
bregts. De nadruk zal liggen op 
het naar binnen gaan en verstil-
len: “Door de herhaling in het 
zingen stop je bijna als vanzelf 
met denken en kom je op een 
rustige, vredige en stille plek in 
jezelf.” Aanvang 20.00 uur, ein-
de circa 22.00 uur. Kosten € 5,-. 
Zie: www,quajonges.nl.
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13.700 stuks
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bernheze media
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Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
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info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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.

‘WE ARE FOOD’

In 2018 is Brabant Europese 
Regio van de Gastronomie en 
staat het hele jaar in het teken 
van ‘Beter eten in Brabant.’ 
‘We Are Food’ draait onder 
meer om streekgebonden 
en duurzaam geproduceerd 
voedsel. De gemeentes Oss en 
Bernheze stimuleren dan ook 

alle ondernemers - werkzaam in de foodbranche - in deze 
regio om mee te doen aan deze Provinciale Campagne. Uit 
de deelnemende bedrijven worden in totaal twaalf keukens 
gekozen en wordt er voor de winnaar(s) een bedrag van 
€ 10.000,- en een maand publiciteit ter beschikking gesteld. 
Bon Fromage gaat zich hiervoor aanmelden want zowel in 

Oss als in Bernheze zijn we actief. 
We werken met streekgebonden 
en duurzaam geproduceerd 
voedsel zoals de kipfilet van Jo 
van Druenen, de cranberryjam 
en -sap van landerij Vantosse 
en ook onze honing komt uit 
deze streek. Veel mensen met 
klachten van hooikoorts hebben 
baat bij het nuttigen van deze 
honing, omdat deze in deze 
streek gemaakt wordt en echt 
puur is! Onze kazen worden 
gemaakt van verse melk van 
Hollandse koeien en dat vormt 
de basis van onovertroffen 
smeuïgheid en haar uitzonderlijke 
fijne smaak door de authentieke 
kaasbereiding en het geheim 
van natuurlijke kaasrijping. 
Deze kaasproducent mag het 
predicaat ‘Hofleverancier’ 
voeren! Onze ‘scharreleitjes’ uit 

Brabant worden gevuld of gaan in onze verse eiersalade. 
Buikspek, gemarineerd en afgebakken in onze ovens is 
een andere Bon Fromage topper! En last but not least: de 
vele notenmixen die we vers branden en uitscheppen in de 
winkels. Je proeft het verschil! 

samenwerken doen we ook; allereerst met De Bakkers 
lamers, een hele fijne partner vanaf juni 2012 met onze 
winkel in Oss. We maken veel gebruik van elkaars diensten 
en producten. Verder is er een mooie samenwerking met 
een aantal restaurants in deze regio waar we producten 
leveren en zelfs ook op de kaart vermeld staan! De vele 
duizenden hapjes die we afgelopen 10 jaar hebben gemaakt 
en geleverd aan bedrijven en particulieren, daarmee ademen 
we elke dag: ‘We Are Food’. En ook de komende twee 
weken - tijdens de Nationale Kaasweken - gaan we u weer 
verrassen met leuke items! U bent van harte welkom in 

onze winkels!

Bon Fromage team Oss - Heesch
ton en Elly Bens

CoLUMN
Ton Bens

Het verhaal richt zich niet enkel op 
het nu, maar blikt ook terug op de 
bijzondere en vrije relatie die tonio 
met zijn ouders onderhield. Het doet 
recht aan de persoonlijkheid van de 
jongeman en is naast een prachtig 
document ook een eerbetoon aan 
een uitzonderlijk jong mens die in 
de bloei van zijn leven stond, zich 
interesseerde in kunst en het studen-
tenleven met gretige teugen absor-
beerde.

Maandag 15 en woensdag 17 mei 
Entree: € 5,-. Aanvang: 20.00 uur
Wij ontmoeten u graag bij Filmhuis 
De Pas

Filmhuis De Pas presenteert: 
Tonio

HEESCH - Schrijven als therapie. Verwerken door te schrij-
ven. In 2010 overleed de 21-jarige Tonio, enig kind van Adri 
en Mirjam van der Heijden. Zelden werd een rouwproces zo 
persoonlijk en invoelbaar verbeeld. 

jongeman en is naast een prachtig 

als je in aanmerking wilt komen voor twee 
gratis kaarten voor deze voorstelling, laat dit 
dan voor 7 mei weten via info@de-pas.nl.

©JohandeVos

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

Oude bekende komt 20 & 21 mei terug...
Bijna 15 jaar lang heeft ze u verwend 

en u een mooie avond bezorgd.

Violet van Dooren komt voor een weekend terug in de keuken van 
Het Sentiment. Ze gaat samen met de jongens in de keuken een 

4-gangen Signature menu koken. In dit menu zullen de smaken van 
Violet centraal staan. Dit Signature menu kost € 39,50 per persoon.

Ze kijkt er erg naar uit om u welkom te heten in Het Sentiment.

Met gastvrije groet, TEAM HET SENTIMENT
Reserveren kan via 0413-320016 of www.hetsentiment.nl/reserveren

nieuwe culinaire rondreis 
 

Sassavour 
——————————————————– 

De Leygraaf, altijd een feestje… 
——————————————— 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 

Gemeente Oss en Bernheze stimuleren alle 
ondernemers werkzaam in de ‘foodbranche’
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Op ons verzoek heeft Hieke, gemeentedichter van 
Bernheze, een gedicht geschreven over de lintjesregen in 
Bernheze, niet wetende dat zij zelf dit prachtige versiersel 
opgespeld zou krijgen. Ook zijzelf was compleet verrast!

Het regende oranje
Het regende 26 april oranje
voor mensen die zonder franje
klaar staan voor hun medemens.

’n plaatselijke bui die Lintjesregen
want niet iedereen heeft ’t gekregen
die anderen helpt zonder grens.

Waarom niet? Zult u zich afvragen
maar íemand moet een ander voordragen
de ontvanger wordt namelijk compleet verrast.

Die wordt gelokt naar een locatie
valt met z’n neus in de oranje gratie
en voelt zich daar vermoedelijk wat onvast.

Sowieso staan de meesten niet te juichen
laat staan dat zij anderen overtuigen
in aanmerking te komen voor de oranjegloed.

De meesten willen geen beloning
uit naam van Zijne Majesteit de Koning
zij denken vanuit een mooi gedachtengoed.

     Ze werken met hart voor de samenleving
en zelf vinden ze vaak 

hun eigen zingeving
niet bijzonder 

en al helemaal niet apart.

Toch vond iemand 
én Zijne Majesteit
het voor een Lintje de hoogste tijd

als beloning voor dat warme 
mensenhart.

Gemeentedichter Hieke Stek

Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.

Kom 
gerust 

langs!

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T 073 - 782 01 67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100a, 5473 aT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 

Julianastraat 12, 5258 nB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6a, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106

www.vangrunsvenhaerkens.nl

hun eigen zingeving
niet bijzonder 

Column Hieke Stek gemeentedichtereeuweling marie Vissers-
Wijgergangs geniet van het leven

‘We gaan gewoon door’

Op 3 mei 1917 zag Marie in 
Berlicum het levenslicht op een 
boerderij op de Plein. Ze maakte 
onderdeel uit van een gezin met 
negen kinderen en was zevende 
in de rij. Hoewel het in die ja-
ren zeker niet gebruikelijk was 
mocht ze in Veghel naar de huis-
houdschool. “Daar ging ik op 
de fiets naartoe”, blikt ze terug. 
Ook de ‘naaischool’, zoals ze dat 
zo mooi verwoordt, wordt nog 
doorlopen. Ondertussen wordt 
er thuis hard gewerkt. Op zon-
dagavond was er visite en kwam 
iedereen op de koffie. Zo leerde 
ze haar latere echtgenoot Johan 
Vissers kennen. 

“ik wilde geen boerke” 
Hij viel haar op, want: “Ik wil-
de geen boerke. Johan had op 
het seminarie gezeten en een 
dirigentenopleiding gevolgd. Hij 
sprak ook netjes.” Na een aan-
tal jaren verkering trouwen ze en 
trekken in bij de ouders van Ma-
rie. “Er was weinig werk in die 
jaren. twee van mijn broers wa-
ren geëmigreerd naar Canada. 
Daar was werk genoeg. Zij haal-
den ons over om die stap ook te 
zetten. We hadden al twee kin-
deren en zijn er met het vliegtuig 

heengegaan. Om te beginnen 
trokken we in bij onze Harry. 
Enige maanden later huurden 
we een huis en namen we gelijk 
ook kostgangers”, weet Marie 
nog. Zij werkte in een bakkerij 
en Johan wilde in de mijnen wer-
ken maar: “Mijn man was een 
lichtgewicht en het werk was te 
zwaar”, memoreert Marie. Na 
enkele jaren krijgt vooral Johan 
heimwee. 

Het stel remigreert in 1953, 
keert terug naar Berlicum en 
uiteindelijk komt het stel met 
vijf kinderen in 1970 in Dinther 
te wonen. Johan worstelt vanaf 

1962 met zijn gezondheid, maar 
is tot 1982 wel dirigent van ver-
schillende kerkkoren in Middel-
rode, Dinther en ‘t Wijbosch. 
Marie vindt werk in het voor-
malige bejaardenhuis ter Weer. 
Een plek die uitermate belangrijk 
voor haar wordt. Dusdanig dat 
ze er na haar 65ste belangeloos 
als vrijwilliger verder gaat. 

“Ze runde het halve bejaardenhuis”
Marie had nogal wat in haar 
mars. “In de pastorale werk-
groep, als koster, koffie serve-
ren, als redactielid van een intern 
krantje, theater en het runnen 
van de interne winkel. Ons moe-
der deed het allemaal. Ze runde 
bij wijze van spreken het halve 
bejaardenhuis”, somt dochter 
Berna lachend op. Ze vervolgt: 
“Ze deed ook aan tonproaten en 
schreef voordrachten voor speci-
ale gelegenheden.” tot 2008 is 
Marie in ter Weer te vinden. Pas 
op haar 91ste stopt ze ermee. 

“Soms heb ik een luie dag”
Vanaf 2011 woont Marie op la-
verhof in Heeswijk-Dinther. Ze 
heeft het er ontzettend goed 
naar haar zin. Wie denkt dat de 
(bijna) honderdjarige daar ach-
ter de geraniums is gaan zitten, 
vergist zich. “Ik handwerk nog, 
kijk graag televisie en houd er-
van om uit te slapen. soms 
doe ik mee aan activiteiten die 
hier georganiseerd worden en 
verder ga ik elke middag rik-

ken met mijn kaartclubje”, zet 
Marie uiteen. Dan: “Ik kan ook 
goed alleen zijn hoor.” lachend: 
“soms heb ik een luie dag.” 

Dat zit er niet in op woensdag 3 
mei. Dan viert ze met iedereen 
die haar lief is haar verjaardag. 
Ze geniet, zo stelt ze zelf te-
vreden vast, nog van alles en is 
voorlopig niet van zins om het 
tijdelijke voor het eeuwige te 
verwisselen. “We gaan gewoon 
door”, meldt ze desgevraagd 
en voegt toe. “Ik ben nog in 
goede gezondheid en heb niks 
te klagen.” Iets wat bevestigd 
wordt door dochter Berna die 
laat weten dat Marie door de 
kinderen ‘Vrouwke Prima’ wordt 
genoemd omdat: “Ze zo veer-
krachtig is en optimistisch. Als 
we haar bellen en vragen hoe 
het gaat, antwoordt ze steevast: 
“Prima.” Dat wordt geheid haar 
honderdste verjaardag ook.

HEEsWIJK-DINtHER – Samen met iedereen die haar lief is, viert Marie vissers-Wijgergangs uit Hees-
wijk-Dinther dat zij woensdag 3 mei honderd jaar oud wordt. ondanks deze respectabele leeftijd is zij 
nog in goede gezondheid en zit nog steeds niet ‘achter de geraniums’. “ik ben een tevreden mens en ga 
gewoon door”, stelt de oude dame die door haar kinderen liefkozend ‘vrouwke prima’ genoemd wordt 
en geroemd wordt om haar veerkracht en optimisme. 

Vier generaties: Marie, oudste zoon Jan, oudste kleinzoon Bas, oudste achterkleindochter Livia 
 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Johan en Marie voor hun vertrek 
naar Canada

Ze deed ook tonproaten en schreef 
voordrachten voor speciale gelegenheden
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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. 0413-381848
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.
0412-614035
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.

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29 
Uden
0413 - 28 89 46 
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a 
Heesch
0412 - 47 49 95 
info@haarmodefritz.nl

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar € 12,50
Knippen tot 13 jaar € 16,00

Heren
Wassen en knippen € 19,00

Dames
Knippen € 19,50
Wassen + knippen + kleuren + blowen € 54,50*
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen € 62,50*
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen € 67,50*
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen € 79,50*
permanent all-in € 74,50*

*Toeslag lang haar  € 10,00
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen € 10,00

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

from A to Beautiful

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

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

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

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

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

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

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

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser 
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van de� nitief ontharen is 
aangebroken. Met betere en snellere resultaten 
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en 
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in 
de zomer, zelfs op een gebruinde huid. 

D� � advertenti� i� goe� voor EEN grati� 

behandelin� va� d� oksel� per persoo�

SylkHuidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

> 
> 
> 
> 
>  

lOOsBROEK - na een suc-
cesvolle start in 2016 van een 
goedeDoelenWeek in loos-
broek wordt ook dit jaar weer 
een goedeDoelenWeek georga-
niseerd. 

De plaatselijke coördinatoren 
van de goede doelen hebben 
veel positieve reacties ontvan-
gen over de nieuwe wijze van 
collecteren. Daarom zijn zij ver-
der gegaan op het ingeslagen 

pad en inmiddels hebben zij zich 
georganiseerd in een stichting: 
stichting Goede Doelen loos-
broek. Dit jaar wordt voor de 
volgende twaalf goede doelen 
gecollecteerd: Diabetes Fonds, 
Fonds Gehandicaptensport, 
Fonds Verstandelijk Gehandicap-
ten, Hartstichting, KWF-Kanker-
bestrijding, longfonds, Natio-
naal Epilepsie Fonds, Nationaal 
Fonds Kinderhulp, Nationaal 
Ms-fonds, Nederlandse Brand-

wonden stichting, Nierstichting 
en het Reumafonds. Alle doelen 
hebben een CBF-keurmerk en 
maken deel uit van de organisa-
tie achter stichting Goede Doe-
len loosbroek.

In de week van 8 tot en met 13 
mei bezorgen ongeveer vijftig 
collectanten bij alle inwoners 
van loosbroek een envelop met 
brief en intekenlijst. Op deze in-
tekenlijst kan worden aangege-

ven welke goede doelen men wil 
steunen en met welk bedrag. De 
envelop met intekenlijst en con-
tante giften wordt in de week 
van 15 tot en met 20 mei weer 
opgehaald door de collectant. 
Op deze manier blijft het onder-
steunen van goede doelen niet 
alleen mogelijk, maar wordt dit 
ook overzichtelijker en veiliger.

Voor meer informatie: 
www.loosbroek.nu

goede Doelen Week 
Loosbroek 

Een deel van de organisatie achter de GoedeDoelenWeek in Loosbroek met 
posters die de week aankondigen. 

HEEsCH - Cas Kronenburg en 
Rens Verstegen, beiden 15 jaar 
jong, zijn vorige week maandag 
naar Kevelaer gefietst om een 
kaarsje aan te steken voor ieder 
die het nodig heeft. Hiervoor zijn 
ze door velen gesponsord en is 
er een mooi bedrag ingezameld 
voor hun team ‘Walk of life’ 
voor samenloop voor Hoop. 

Bij terugkomst werden ze spon-
taan ingehaald door burgemees-
ter Marieke Moorman.

Cas en rens uit Heesch 
fietsten naar kevelaer 
voor het goede doel 

V.l.n.r.: Rens Verstegen, burgemeester Marieke Moorman en Cas Kronenburg

Op deze intekenlijst kan worden 
aangegeven welke goede doelen 

met wil steunen en met welk bedrag
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch

’n kloeke aanbieding’n kloeke aanbieding
Kinderen zijn dol op onze eierkoeken.
        Ze hebben een heerlijke smaak 
             en blijven lang lekker. 
                Nu in de vakantietijd ’n smakelijke
      verrassing voor de kids. 
   Onderweg of tussen het spelen door.
Daar gooit u hoge ogen mee.

1,50

Bij aankoop van 2 broden: 

eierkoeken

4 stuks

normaal  2,68

ja, da's 
andere koek

tips van de bakkers

taartje van de maand mei:

Aardbeienbavarois

5-6 personen  

9,95

Advies, leveringen, onderhoud en opleidingen: 
voor het totaalpakket op het gebied van bedrijfsveiligheid moet 
je bij KLING zijn. Al meer dan twintig jaar lang expert in het vak

Totaalpakket
In de afgelopen twintig jaar is 
Kling gegroeid en heeft inmiddels 
zo’n dertig medewerkers binnen 
de vier BV’s: Kling Brandbeveili-
ging BV, Kling Opleidingen BV, 
Kling Advies BV en Uro-Flame 
BV.

Edwin: “Als we spreken van een 
totaalpakket beginnen we met 
Kling Advies. Advies op het ge-
bied van RI&E (risico-inventarisa-
tie en -evaluatie), vuurlastbere-

keningen, bedrijfsnoodplannen, 
calamiteiten- en ontruimings-
plannen. Vanuit ons advies leve-
ren we diverse producten. Na le-
vering en installatie onderhouden 
we deze producten. Met onze 
volledig ingerichte servicewa-
gens gaan onze monteurs naar 
de klanten. Volgens de geldende 
normen onderhouden we brand-
blussers, brandslanghaspels, 
keerkleppen, noodverlichtingen, 
trappen en ladders, BHV- en EH-
BO-materiaal, AED’s, verplaats-

baar elektrisch gereedschap en 
brandblusleidingen. 
Binnen Kling Opleidingen ver-
zorgen we diverse opleidingen 
zoals: BHV, EHBO-AED, VCA, 
BBMI, Ploegleider, Heftruck, 
Pyrotechniek en REOB-ODB. 
Ook de opleiding kleine blus-
middelen en het verzorgen van 

ontruimingsoe-
feningen zijn 
exper t i ses 
die Kling 
in huis 
heeft.” 

Duurzaam
Kling streeft 

ernaar om 
materialen zo-

veel mogelijk te 
hergebruiken. Papier, plastic en 
gedemonteerde brandblussers 
gaan naar een recyclingbedrijf. 
Edwin: “Momenteel doen vier 
studenten biochemie en econo-
mie van Avans Hogeschool op 
ons verzoek onderzoek naar een 
manier om de brandslangen en 
het bluspoeder weer als grond-
stof terug in de markt te zetten. 
Onze doelstelling is dan ook om 

in de toekomst geheel ‘groen’ 
te gaan leveren. Het streven is 
om het eerste groene brand-
beveiligingsbedrijf van Neder-
land te worden, met ons project  
‘Recy-Kling’.”

Tot slot
We verwelkomen u graag in een 
van onze vestigingen in Nistel-
rode. Voor meer informatie over 
ons en ons uitgebreide assorti-
ment kunt u terecht op onze ver-
nieuwde website 
www.klingbrandbeveiliging.eu.

Kling BranDBeveiliging Bv
Canadabaan 20 Nistelrode
0412-612830

Kling opleiDingen Bv
Delft 8a Nistelrode
0412-612830

NIstElRODE – Twintig jaar geleden zagen Toon, Toos en zoon edwin Kling de kansen liggen 
in de veiligheidsbranche, toen nog met het bedrijf Kling-van Dinther. Brandbeveiliging was al 
een onderdeel voor het professioneel keuren en onderhouden van blusmiddelen, en vanaf 1997 
hebben zij deze passie doorgezet onder de naam Kling Brandbeveiliging. Toon Kling droeg in 
2008 het directiestokje over aan edwin, maar Toon is met zijn kennis en kundigheid nog steeds een 
waardevolle schakel binnen het bedrijf.

Eigenaar Edwin Kling Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Een cursist oefent blustechnieken
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BernhezeFAMiLieBeriChten

We zullen je missen,
iedere dag.

Rustig en gesteund door haar kinderen is op 90-jarige leeftijd 
ingeslapen, ons mam, schoonmoeder en lieve oma

Sjaan van der Heijden -
van Peufflik

echtgenote van
Gerrit van der Heijden († 23-10-2002)

 Hannie en Henk
  Anne en Joeri
  Nora

 Christien en Hans
  Timo en Melissa
  Menno  

29 april 2017
Lambertusstraat 16
5388 RP  Nistelrode 

Ons mam is thuis op haar kamer, afdeling Heise Steeg van 
zorginstelling Haarenstaete, Pastoor van Haarenstraat 44 te 
Mariaheide, waar woensdag 3 mei van 14.00 tot 16.00 uur 
en donderdag na de avondwake gelegenheid is om afscheid 
te nemen. 

De avondwake vindt plaats op donderdag 4 mei om 18.00 uur 
in de St. Lambertuskerk te Nistelrode.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 5 mei om 10.30 
uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend begeleiden wij ons 
mam als gezin in besloten kring naar het crematorium.

Joke van Zutphen van stichting 
solidair met India zag met eigen 
ogen tijdens haar bezoek aan de 
Godavarikolonie, waar ruim 300 
gezinnen wonen, wat er in drie 
jaar tijd tot stand is gekomen.
Waar eerst allemaal lemen hut-
jes stonden, die van alle kanten 
lekten, zijn nu stenen huisjes 
gebouwd. De eerste tien huisjes 
met de opbrengst van de vasten-
actie. De plaatselijke overheid 
volgde dit initiatief en heeft de 
bouw van nog meer huisjes voor 
haar rekening genomen. 

Er zijn diverse waterputten ge-
slagen; men hoeft geen twee 
kilometer meer naar beneden te 
gaan voor schoon water. Er zijn 
toiletten aangelegd, waardoor 

de hygiëne sterk verbeterd is. Er 
is een bomen- en plantenkwe-
kerij opgezet, waar men plan-
ten kan kopen om op een eigen 
stukje grond te verbouwen. Voor 
de melk zijn er geiten verstrekt 
aan de bewoners. 
Een groot aantal kinderen heeft 
schoolmaterialen gekregen. Er 
zijn twee winkeltjes geopend 
met zelfvervaardigde producten. 
Er is gestart met een naaiatelier 
en een atelier waar bamboetas-
sen worden gemaakt. Bijna alle 
kinderen gaan naar school en 
er is een crèche, zodat vrouwen 
kunnen gaan werken. De plaat-
selijke bevolking raakt door alle 
succesvolle ontwikkelingen extra 
gemotiveerd om iets van het le-
ven te maken.

Een geweldig resultaat. Dank 
aan allen die hieraan hebben bij-
gedragen.

Voor meer informatie 
www.solidairmetindia.nl of 
tel. 0413−296384.

Positieve ontwikkelingen in india
HEEsWIJK-DINtHER/lOOsBROEK - De norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther, Berlicum-Mid-
delrode en loosbroek hebben samen met anderen in 2014, 2015 en 2016 tijdens de vastenactie geld 
ingezameld voor de godavarikolonie in het Wayanad District in india. en met succes! 

ViergEnERaTIES

Opa Aart Schoones, Overgrootvader Jan Schoones (Vinkel) Tijn Schoones 
en Tom Schoones. 

HEEsCH - Op maandag 24 april is de 4de generatie schoones geboren.

een geslaagde koningsdag 
2017 in Heeswijk-Dinther

Om 9.30 uur begon in de 
st. servatiuskerk een mooie 
dienst voor en door kinderen, 
met voorgangers pastoor Joost 
Jansen en de heer Versluijs van 
de Protestantse kerk. De harmo-
nie en het Gildekoor begeleid-
den het muzikaal en René Ha-
braken zong ‘Brabant’ van Guus 
Meeuwis en spontaan werd er 
gezwaaid met de vlaggetjes die 
iedereen bij binnenkomst kreeg. 

Daarna toog iedereen naar 
Plein 1969. Daar stond de bur-
gemeester met de vele (nieuw) 
gedecoreerden op de bult en 
toen begon de aubade waar op 
het eind alle kinderen met een 
versierde fiets een kadootje kre-
gen. Om 13.30 uur begon het 
programma. De eerste mensen 
kwamen voor de fietstocht en 

het Plein stroomde langzaam 
vol. Ondanks de lichte regen in 
het begin van de middag werd 
het toch een goed bezochte, ge-
zellige en geslaagde dag met af 
en toe de zon! 
toen om 20.00 uur weer bijna 
alles opgeruimd was kon er te-
ruggekeken worden op een dag 
zonder problemen!

Het Oranje Comité wil alle vrij-
willigers, die met hun hulp deze 
mooie dag weer mogelijk heb-
ben gemaakt, bedanken. 
Zonder deze mensen was er 
geen Koningsdag in Hees-
wijk-Dinther!

Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl

HEEsWIJK-DINtHER - De stralende morgen begon voor de leden van het oranje Comité en enkele 
vrijwilligers al vroeg. aanhangers stonden al geladen klaar en werden naar plein 1969 gereden, het 
opbouwen kon beginnen, de grote attracties werden gebracht. om 7.00 uur werd in beide kerken in 
de top het reveille geblazen. Tenten werden vervolgens opgezet en het terrein werd ingedeeld voor de 
aubade met de fanfare en harmonie en de beide gildes, de gedecoreerden, de kinderen met hun versier-
de fietsjes én natuurlijk hun ouders. 

NIstElRODE - Het thema van 
dit jaar is ‘geef vrijheid Door: 
de kracht van het persoonlijke 
verhaal’. in de viering op 4 mei 
in de kerk in nistelrode wordt 
hierbij stilgestaan. 

Dit jaar wordt herdacht dat 72 
jaar geleden de tweede We-
reldoorlog eindigde. Nog steeds 
zijn er landen elders in de wereld 
in oorlog. Vrijheid wordt nog 
steeds duur betaald. Daarom is 

het goed om stil te staan bij vrij-
heid en vrede.

Je bent uitgenodigd de Doden-
herdenking bij te wonen. Fanfa-
re, koor Con Fuoco en scouting 
Mira Ceti verlenen medewer-
king aan de herdenkingsdienst 
en wethouder Rien Wijdeven 
spreekt de Dodenherdenking uit.

De aanvang is om 19.00 uur en 
iedereen is van harte welkom.

Dodenherdenking: geef vrijheid door
4 en 5 mei Vier Vrijheid

SPONTAAN WERD ER 
GEZWAAID MET DE 

VLAGGETJES
Foto: Matthijs van Lierop
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 4 t/m 10 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Leverkaas 
eigen gemaakt
100 gr. € 1,20

Canadese lapjesVerse kipfilet

100 gr. € 1,10

Volop asperges en aardbeien

RABARBER 1 kilo € 1.25
PERSSINAASAPPELS 20+5 GRATIS
GESNEDEN ANDIJVIE 500 gram € 1.25

100 gr. € 1,10

Ham asperge-
broodje

nu

Roombroodje
nu

1,00

1,00voor

Boordevol vezels!

1,50

4 mueslibollen 

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

schietvereniging 
’t”koskôjjer”

viert 50-jarig bestaan
jUBiLereNDe LeDeN HOPeN OP VOOrzettiNg CLUB

Piet: “We hebben onze club op-
gericht in café Hermans, maar 
zijn begonnen in de parkeergara-
ge van taxibedrijf van der Wijst. 
Voordat we begonnen met schie-
ten moesten natuurlijk eerst alle 
taxi’s eruit. Dronken wij onder-
tussen een kopje koffie in café 
Bertus Henst. 
Bij Wim de leeuw in Oss koch-
ten wij onze wapens en die raad-

de ons aan om een vereniging op 
te richten. We zijn begonnen met 
luchtbuksen maar schakelden al 
redelijk snel over op wedstrijdge-
weren. Van de bovenverdieping 
van café Hermans, nu ’t Pumpke, 
konden wij gebruik maken om te 
schieten; dat hebben we dan ook 
een flinke tijd gedaan. 
Daarna zijn we naar Piet Vissers 
in de zaal gegaan. later naar 
toon van de Ven en weer later 
toontje van Duren”, zo vat Piet 
in een notendop het ontstaan 
van ’t”KosKôjjer” samen. 

Toernooien
Op een gegeven moment zijn 
de vrienden toernooien gaan or-

ganiseren; voor de gezelligheid 
én om de kas te spekken! Piet 
vertelt: “Het organiseren van 
die toernooien ging goed. In het 
begin sprokkelden we zo’n vier 
verenigingen uit de omgeving 
bij elkaar, daarna wisten we ook 
verenigingen uit andere delen 
van Nederland enthousiast te 
maken en we hebben het zelfs 
voor elkaar gekregen om teams 

uit België en Duitsland onze kant 
op te krijgen. Dit groeide uit tot 
een ware kermis in de grote zaal 
bij Piet Vissers.”
In het huidige clubgebouw, naast 
de tennisvereniging, zetelt de 
club inmiddels alweer zo’n 34 
jaar. Antoon: “Dit gebouw heb-
ben we voor een kleine vergoe-
ding van een korfbalvereniging 
uit lage Vuursche, die een nieuw 
clubgebouw kreeg. secretaris Jan 
van der linden is destijds een 
grote initiator geweest om het 

gebouw onze kant op te krijgen 
en binnen een half jaar stond het 
er, met heel veel aanpassingen 
en vele uren werken van de le-
den. Heel blij waren we ermee, 
ook met het feit dat de tennis-
vereniging toestemming gaf om 
het complex naast dat van hen te 
zetten.” 

Toekomst
In al die jaren is er natuurlijk veel 
gebeurd. Er zijn helaas enkele 
leden overleden maar er is ook 
veel gelachen. Piet: “Zoals die 
ene keer dat er wat nieuwe leden 
voor het eerst meegingen naar 
een toernooi en dat onze chauf-
feur al eerder dan afgesproken 
naar huis was gereden; konden 
we lopend naar huis!”

Antoon, Jan, Jan en Piet willen 
ontzettend graag dat ’t”Kos-
Kôjjer” nog een hele tijd blijft 
voortbestaan. “We zijn één van 
de oudste verenigingen van Nis-
telrode, het zou jammer zijn als 
er straks helemaal niks meer van 
over is. Dus we zouden graag 
zien dat we meer mensen bij 
onze club mogen verwelkomen. 
Maar eerst richten we onze blik 
op het naderende uitstapje ter 
ere van ons 50-jarig bestaan. 
Daar hebben we met z’n allen 
enorm veel zin in”, zo besluiten 
de vier.

NIstElRODE – vijftig jaar geleden besloot een clubje vrienden uit nistelrode iets gezelligs met elkaar 
te gaan ondernemen en ziehier: de geboorte van schietvereniging ’t”KosKôjjer”. op 11 mei bestaat de 
vereniging 50 jaar. We duiken in de geschiedenis én we blikken vooruit met vier leden van het eerste 
uur: antoon Timmers, Jan nelissen, Jan Timmers en piet van Hintum. 

Samen met je bedrijf of buurt een avondje luchtbuksschieten? 
ook dit is mogelijk in het clubhuis! 0412-611168.

Wist je dat de naam 
’t”KosKôjjer” per toeval 

gevonden is in de palmstraat 
in Schaijk op een heel oude 
caravan, door ene arie den 

Hartog? Hij zag de naam staan 
en dacht dat het russisch was! 

V.l.n.r.: Antoon, Jan N., Jan T., Toon, Ronnie en Piet Tekst: Milène Putters Foto’s: Ad Ploegmakers

‘We zouden graag zien dat we meer 
mensen bij onze club mogen verwelkomen’
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KBO Bernheze
kBO BerNHeze
KBO dagen thuis en op reis

April finalemaand
VORstENBOsCH - voor de 
zomerperiode is april altijd de 
maand waarin in vorstenbosch 
een aantal KBo activiteiten tijde-
lijk wordt afgesloten. 

Zo werden er op 20 april twee 
finales afgewerkt. ‘s Middags slo-
ten de koersballers hun wedstrijd-
cyclus af en mocht wedstrijdleider 
Frans Geenen de prijs voor de 
totaalwinnaar uitreiken aan Mar-
tien van Asseldonk. ‘s Avonds wa-
ren de Rikkers aan de beurt. Na 
vijftien goed bezochte wedstrijd-
dagen ging daar de jaarprijs naar 
Jans timmers, zij behaalde 685 
punten.
Ook de biljarters sloten in april 
hun competitie af. Zoals gebrui-
kelijk was dat de finale van de 
knock-out wedstrijden. 
Antoon Verstraten ging er met de 
eerste prijs vandoor, hij versloeg 
in de finale toon Heesakkers. De 
kleine finale is gewonnen door 
Frans van de linden. 
Nu de zomer in aankomst is start 
KBO met de wekelijkse fietstoch-
ten en een aantal jeu de boules 
wedstrijden. Dus een heel ander 
programma, lekker in de buiten-
lucht!

kBO Dag Heesch
HEEsCH - vrijdag 12 mei om 
10.30 uur begint KBo de dag met 
een eucharistieviering in de pe-
truskerk. pastoor ouwens draagt 
de mis op en het Caeciliakoor, 
onder leiding van Kees de leeuw, 
verleent haar medewerking.

Vanaf 12.15 uur is iedereen wel-
kom in CC De Pas waar vanaf 
13.00 uur een keur van artiesten 
je een fijne middag gaat bezorgen 
met medewerking van Jan van 
der Heijden uit liempde, zang en 
accordeon, smartlappenkoor uit 
Heesch onder leiding van Oenke 
de Boer, Jong van Harte met twee 
sketches, gitaargezelschap Ancora 
en Koor Koraal als ‘uitsmijter’.
Het programma eindigt om 17.00 
uur en een toegangskaart in-
clusief een consumptiebon kost 
€ 5,-. Heb je geen tijd gehad of 
ben je vergeten om kaartjes te ko-
pen in de voorverkoop? Niet ge-
treurd want via 0412-610444 of 
0412-454486 kan je alsnog kaart-
jes bestellen en genieten van deze 
fijne middag. Je betaalt en ont-
vangt dan de kaarten op de KBO 
dag bij de garderobe in CC De Pas.

kBO op reis
NIstElRODE - op dinsdag 23 
mei organiseert KBo nistelrode 
een dagtocht met rondvaart door 
de amsterdamse grachten en een 
rondrit door de vechtstreek. ver-
trek om 8.00 uur bij CC nesterlé. 
De terugreis wordt onderbroken 
voor een goed verzorgd drie-gan-
gendiner. Thuiskomst naar ver-
wachting om 20.30 uur. 

De reissom bedraagt € 68,- per 
persoon. Hierbij is inbegrepen 
vervoer per luxe Oad bus, koffie/
thee met gebak, rondvaart Am-

sterdam, koffietafel, rondrit met 
gids, drie-gangendiner, consump-
tie tijdens het diner en fooi voor 
de chauffeur. Inschrijven voor 
deze reis kan uitsluitend op maan-
dag 8 mei tussen 11.00 en 12.00 
uur in de foyer van CC Nesterlé. 
Betaling bij voorkeur per automa-
tische incasso door de machtiging 
af te geven bij inschrijving.

kBO-Dinther 
zoekt Vrijwillige 
Ouderenadviseur
HEEsWIJK-DINtHER - in Dinther 
is Harry van de ven al jaren ac-
tief als vrijwillige ouderenadvi-
seur (voa). Hij biedt informatie, 
advies en ondersteuning aan se-
nioren die dit nodig hebben, bij-
voorbeeld over zorg, welzijn en 
participatie. 

Hij kan worden beschouwd als 
een soort wegwijzer. Hij kan best 
een collega gebruiken. Uitbrei-
ding met een extra VOA vanuit 
de leden van KBO-Dinther zou 
heel fijn zijn. Natuurlijk wordt een 
VOA geschoold. Allereerst door 
het volgen van een driedaagse 
basiscursus en vervolgens door 
deel te nemen aan enkele bij-
eenkomsten door het jaar heen 
over actuele ontwikkelingen. De 
eerstvolgende basiscursus wordt 
op 15, 22 en 29 juni gegeven van 
10.00 tot 16.00 uur op het kan-
toor van KBO-Brabant in ‘s-Her-
togenbosch.

Wil je iets meer betekenen voor 
je dorpsgenoten of wil je meer 
weten over dat wat van een VOA 
verwacht kan worden? Neem dan 
contact op met Kees Kuijpers, 
de secretaris van KBO-Dinther 
via info@kbo-dinther.nl of 0413-
296143.

gezellige 
fietstocht

HEEsCH - De bewoners tussen 
de Hoogstraat en de verdilaan 
hadden enkele weken geleden 
een uitnodiging gekregen om 
op zaterdag 22 april mee te gaan 
fietsen. 

Men kon zich opgeven bij vier 
ambassadeurs in die wijk. De or-
ganisatie was zo opgezet dat in 
feite iedereen mee zou kunnen 
doen. KBO Heesch was paraat 
met de duo-fietsen en de daarbij 
behorende piloten en de start en 
finish was gepland bij scouting 
Heesch aan de leekenstraat.
De duo-fietsen hoefden ech-
ter voor dit evenement niet van 
stal. Alle deelnemers waren goed 
in staat zelf te fietsen, al of niet 
met trapondersteuning. De 23 
kilometers die Bert Wijnen had 
uitgezet door Heesch, Oss en 
omgeving waren, mede door het 
goede weer, prima te verwerken. 
De scouting ontpopte zich als een 
goede gastheer, zodat de deelne-
mers na de rit nog gezellig even 
bleven buurten. Voor Dorpsplein 
Heesch was dat een mooi mo-
ment om bij de deelnemers te in-
formeren of er nog wijkbewoners 
zijn die extra aandacht behoeven. 
In elk geval werd duidelijk hoe 
makkelijk buurtbewoners een ge-
zellige middag kunnen hebben. 
Een stukje organisatie, medewer-
king van andere instanties zoals 
de KBO en scouting en wat koffie 
en thee.

Via SamSam kunnen mensen wat voor elkaar betekenen 
FaCeBooK 

Mensen moeten meer zelfredzaam zijn en minder gebruik maken van professionele hulpverlening. 
ONS welzijn wil daarbij helpen, onder andere met de digitale service SamSam. In een reeks van 
artikeltjes over SamSam, deze keer de verbinding met elkaar.

SamSam is in principe een middel om burenhulp te bevorderen, maar ONS welzijn blijft wel 
betrokken. “Dat wij op de achtergrond meekijken is hét grote verschil met andere burenhulpsites. 
Op vragen die lang blijven staan of haast hebben, ondernemen wij actie. We plaatsen de oproep 
bijvoorbeeld op Facebook. Meer dan de website, waar mensen toch speciaal naartoe moeten 
gaan, is dit een interactief en laagdrempelig medium. Blijven vragen ook na plaatsing op Facebook 
onvervuld, dan zetten we onze eigen vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties in.” Verder werken 
de sociaal werkers hard aan het vergroten van de bekendheid van SamSam, bijvoorbeeld via 
koppelingen op de diverse wijkwebsites, maar ook bij andere organisaties. ”We vragen organisaties 
als De Zonnebloem om SamSam ook te gebruiken. Zodat het een platform kan worden voor alle 
vragen die er in een gemeente zijn.”
 
 www.facebook.com/SamSamVeghel

www.burenhulpnisseroi.nl

Lekker 
samen 
eten in 
CC Servaes
Kom met je ouder(s)
proeven! 

HEEsWIJK-DINtHER - al 
enkele jaren kun je op don-
derdagmiddag om 17.00 
uur aanschuiven voor een 
gezamenlijke maaltijd in CC 
Servaes. ontmoeting en on-
derling contact staan hier-
bij centraal. Deze maaltijd 
wordt bereid door de keuken 
van laverhof en bestaat uit 
drie gangen: soep, aardap-
pels/puree/rijst, vlees of vis 
en twee soorten groenten en 
aansluitend een toetje. 

Mogelijk is dit wekelijkse 
etentje een welkome afwisse-
ling voor jou of je ouder(s). Je 
bent van harte welkom! 

Je kunt je telefonisch aanmel-
den bij de coördinator van het 
eetpunt, tonny van der Ven, 
06-20216398. Aanmelding 
graag een week van tevoren. 
Voor aanvullende informatie 
kun je ook contact opnemen 
met bovenstaand nummer. 
De kosten voor de maaltijd 
zijn € 9,50. 

De gemeente Bernheze vindt 
het belangrijk dat iedereen 
gezond eet en natuurlijk ook 
dat iedereen een keer bij een 
eetpunt gaat eten. Omdat de 
prijs voor mensen met een 
laag inkomen een probleem 
kan zijn, heeft de gemeente 
een regeling getroffen waar-
bij het mogelijk is om een 
tegemoetkoming te krijgen 
voor de maaltijdprijs. 

Wil je graag meer informatie 
hierover en/of wil je weten of 
je in aanmerking komt, neem 
dan contact op met Carmen 
van den Boom van ONs wel-
zijn, 088-3742525 of 
carmen.vandenboom@ons-welzijn.nl.

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

De maaltijd wordt 
bereid door 
de koks in 
de keuken

van Laverhof

Zandkant 6a Heeswijk-Dinther 
tel: 0413-209229 - www.meerdonk.nl

Zandkant 6a Heeswijk-Dinther 
tel: 0413-209229 - www.meerdonk.nl

Een GROOT TERRAS 
voor een 

KOPJE KOFFIE of 
een LEKKER BROODJE
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informatieavond Natuurbegraven

sinds oktober vorig jaar is Na-
tuurbegraafplaats Maashorst of-
ficieel geopend. Natuurbegraven 
is eeuwigdurend begraven in de 
vrije natuur. Een laatste rustplaats 
midden in de natuur, op een zelf 
gekozen plek. 

Gijs en Bart van tilburg van 
Uitvaartzorg Van tilburg uit 
schaijk hebben inmiddels ruime 
ervaring opgebouwd met het 
verzorgen van uitvaarten op Na-
tuurbegraafplaats Maashorst en 
uitvaarten in het algemeen. 

Kies de plek die past
“Bij Natuurbegraven gaat het 
graf op in de natuur,” vertelt Bart 
van tilburg. “Een manier om het 
lichaam terug te geven aan de 
natuur. Respect voor de overle-
dene gaat hand in hand met res-
pect voor natuur en milieu. Dat is 
waarom steeds meer mensen kie-
zen voor begraven in de natuur. 

Hier kunt u zich midden in de 
natuur laten begraven. U kiest 
zelf de plek waar u zich prettig 
bij voelt. Een open veld, hei, bos, 

in de buurt van water of bij een 
mooie oude boom. Een graf is 

eeuwigdurend en wordt dus niet 
geruimd. Het grafrecht wordt 
vastgelegd in het kadaster en is 
daardoor voor altijd. Er wordt 
een houten schijf met een gravu-
re geplaatst die ook vergaat. 

De natuur is leidend 
op de begraaf-

plaats. Door 
nu al een 

laatste 
rust-

plaats op 
Natuurbe-
graafplaats 
Maashorst 
te reserve-

ren, die het 
best bij u past, 

geeft u uw dierba-
ren straks een bijzondere plek 

om te gedenken en bespaart u 
hen moeilijke beslissingen in de 

toekomst.” 

antwoord op alle vragen
Er is nog veel onduidelijkheid 
over wat Natuurbegraven in-
houdt. Daarom organiseert 
Uitvaartzorg Van tilburg samen 
met Natuurbegraafplaats Maas-
horst op 10 mei een informatie-
avond. Er zullen korte presenta-
ties gegeven worden en er is alle 
ruimte om vragen te stellen over 
Natuurbegraven en de mogelijk-
heden op Natuurbegraafplaats 
Maashorst. Naast Uitvaartzorg 
Van tilburg en Natuurbegraaf-
plaats Maashorst nemen ook 

andere organisaties deel aan de 
avond. Zo zal een notaris van van 
Mourik & de Bie notarissen aan-
wezig zijn en Wilfred Janssen van 
Janssen BMl kan alle vragen over 
verzekeringen beantwoorden.

U bent vanaf 18.30 uur wel-
kom. De informatieavond zal om 
19.00 uur starten en duurt tot 
21.00 uur. Natuurbegraafplaats 
Maashorst bevindt zich aan Fran-
se Baan 2 in schaijk. Kunt u er 
deze avond niet bij zijn, maar wilt 
u wel meer weten over natuur-
begraven of uitvaarten in het al-
gemeen? 
Neem dan contact op met 
Uitvaartzorg Van tilburg via 
0486-414519 of Natuurbegraaf-
plaats Maashorst; 0486-745006. 

Ook kunt u kijken op 
www.uitvaartzorgvantilburg.nl of 
www.maashorst.nl.

sCHAIJK - Op woensdag 10 mei wordt een informatieavond over Natuurbegraven ge-
houden bij Natuurbegraafplaats Maashorst in schaijk. Deze avond wordt georganiseerd 
door Uitvaartzorg Van tilburg in samenwerking met Natuurbegraven Nederland.

Gijs en Bart van Tilburg  Tekst: Mathieu Bosch Foto’s: Ad Ploegmakers

informatieavond Natuurbegraven

‘Een laatste rustplaats midden in de 
natuur, op een zelf gekozen plek’

Gebruikelijk loonregeling
Deze regeling geldt voor personen die werken voor een vennootschap of coöpe-
ratie, waarin zijn/haar fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft. Dit wil zeg-
gen een situatie waarbij een belastingplichtige al dan niet tezamen met zijn/haar 
echtgenoot 5% of meer van de geplaatste aandelen van een vennootschap bezit.

Hoe hoog is het gebruikelijk loon?

De aanmerkelijk belanghouder moet een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor 
het niveau en duur van zijn werk. Dit loon  moet het hoogste zijn van de drie 
volgende bedragen:

- 75% van het loon van de werknemer uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, 
 deze werknemer hoeft dus niet precies hetzelfde werk te doen.
- Het loon van de meestverdienende werknemer van een (verbonden) vennootschap.
- Minimaal  45.000,-.

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet 
zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Voor meer informatie: 0412-474015.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

info@faara.nl - www.faara.nl

Anita Fransen

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Grenzeloos moederdagkado
Helicoptervlucht over Bernheze

Voor meer informatie: www.pinksterfeestennistelrode.nl



  
Woensdag 3 mei 201710

Een kleine greep uit alle talenten, 
passies en dromen: er is muziek 
en dans, yoga en djembé, haar-
vlechten en spuitgasten, historie, 
heden en toekomst. Er zijn inspi-
ratierijke workshops en geest-
driftige verhalen. Er is een foto-
wedstrijd; wie schiet het mooiste 
Nisseroise plaatje? Er is ook een 
bakwedstrijd; wiens taartrecept 
zal Van Mook, de Echte bakker in 
haar assortiment opnemen?

Voor de jeugd is er, onder ande-
re, darten en een gametoernooi 

met heuse voorronden en de fi-
nale in de grote zaal.

Is er ook iets te eten? Jazeker! 
Op het voorterrein zal vanuit een 
foodtruck de inwendige mens 
worden versterkt en in de pa-
tio kunt u van Indonesische en 
Molukse gerechten genieten. Bij 
een dergelijk feestmaal op deze, 
ongetwijfeld, zomerse zondag 
hoort natuurlijk ook ’n toetje met 
swingende muziek van Nisserois 
talent! 
Het huidige theaterseizoen wordt 

afgesloten met deze Uitsmijter 
en vanaf 16.00 uur wordt het 
komend seizoen 2017/2018 of-
ficieel geopend. ‘Onze’ slabroek-
se buurman cabaretier Mark van 
de Veerdonk is bereid gevonden 
om tegen die tijd het nieuwe pro-
grammaboekje ten doop te hou-
den. Het belooft een hilarische, 
smaakvolle Uitsmijter te worden; 
met peper en zout! 

Kom, geniet en ontmoet! 

Volg de kranten de komende tijd 
voor meer informatie over de 
Nesterlé Uitsmijter!
CC Nesterlé, zondag 18 juni van 
10.00 tot 17.00 uur. De entree is 
gratis!

CC Nesterlé zet Uitsmijter 
op de kaart
Hoe wilt u hem? Met wit of bruin brood? Met ham? Met kaas? Naturel?
Of met gevoel, verbeelding, warmte, fantasie, geserveerd in een 
romantisch theater?

NIstElRODE - Waar andere schouwburgen eind mei de deuren sluiten om, tot september, in de vakan-
tiestand te gaan, pakt CC nesterlé nog éénmaal groots uit. Zondag 18 juni gaan de deuren wagenwijd 
open voor vrije toegang tot talrijke activiteiten in alle ruimten van het cultureel centrum.

Wiens taart zal 
Bakker Van Mook 
in haar assortiment 
opnemen?

Vitrine COOP, wisseling
vondsten ten Wijer

Op die manier krijgt men nog 
meer een beeld van wat men 
vroeger zoal in huis gebruikte. 
Dit gaat van serviesgoed, zoals 
glas en porselein, tot speelgoed 
zoals knikkers, maar ook kleding 
bijvoorbeeld schoeisel.

ten Wijer was een versterkte 
boerderij met een gracht erom-
heen. Het heeft vanaf eind veer-

tiende eeuw gestaan op de hoek 
van de Heilarensestraat en de 
Hommelsedijk en is in de acht-
tiende eeuw in verval geraakt en 
gesloopt. 
In 1982 heeft heemkundekring 
De Wojstap daar opgravingen 
verricht. 

Kijk voor meer informatie op 
www.dewojstap.nl.

HEEsWIJK-DINtHER - Ter herinnering aan het feit dat Coop su-
permarkt op het terrein van het voormalige bejaardenhuis Ter Weer 
staat, is er op 9 september 2016 een vitrine ingericht met de vond-
sten van ten Wijer. op 19 april zijn die vondsten omgewisseld voor  
andere vondsten van ten Wijer.

Het mooiste plaatje…

Heb jij wel eens een mooie foto, 
kiekje of snapshot gemaakt van 
iets Nisserois? Of ben je van plan 
om dit op korte termijn te doen? 

CC Nesterlé nodigt je graag uit 
om deze foto, op A4 formaat, 
tijdens openingstijden in een en-
velop naar CC Nesterlé te bren-
gen, voorzien van twee stickers 
met daarop de persoonsgege-
vens van de inzender en de titel 
van de foto. Eén sticker dient op 
de envelop te worden geplakt en 
de tweede is bestemd voor op 
de achterkant van de foto. 

Je kunt de envelop inleveren van 
3 tot en met 19 mei. De orga-
nisatie zal alle ontvangen foto’s 
op A-4 formaat foam plakken en 
tentoonstellen in de gele gang 
van CC Nesterlé, waarna een 
deskundige jury het ingezonden 
fotomateriaal gaat beoordelen. 
De uitslag daarvan gaat in de 
kluis en zal op zondag 18 juni of-

ficieel bekend worden gemaakt 
door niemand minder dan... 
Mark van de Veerdonk!
Vanaf 4 juni zijn in CC Nester-
lé de opnames te aanschouwen 
van deze Nisseroise plaatjes, ge-
zichten, gebouwen, cultuur of 
natuur. Op 18 juni, de dag van 
de Nesterlé Uitsmijter, mogen 
de bezoekers ook nog aangeven 
aan welke foto zij de publieks-
prijs toekennen.

Na 18 juni komt jouw foto weer 
retour, geplakt op A-4 formaat 
en voorzien van haakjes, om je 
eigen interieur te verfraaien met 
een mooi plaatje.

Hoofdprijs? 
twee entreekaartjes voor de ou-
dejaarsconference op 29 decem-
ber in CC Nesterlé en uiteraard 
de eeuwige roem. Wil je meer 
weten over deze fotowedstrijd? 
Bel gerust naar Ria van Zeeland, 
06-18586300.

NIstElRODE - in het artikel hiernaast kun je lezen over de grootse 
plannen die theater nesterlé heeft op zondag 18 juni. Het huidige 
seizoen wordt in stijl afgesloten en het komend seizoen zal feestelijk 
worden verwelkomd. een belangrijk ingrediënt van deze nesterlé 
Uitsmijter is de fotowedstrijd.

Bedankt
HEEsWIJK-DINtHER/VORstENBOsCH - Donderdag 27 april is voor mij een 
onvergetelijke dag geworden. Onverwacht werd ik onderscheiden met een 
lintje. De burgemeester kwam me dat thuis overhandigen, nadat ik op slinkse 
wijze naar huis was gedelegeerd.

langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties 
die ik mocht ontvangen. Bloemen, flessen drank, e-mails en telefoontjes, ze 
waren me allemaal even lief.

Vooral diegenen die dit voor mij hebben georganiseerd heel hartelijk bedankt 
allemaal.

Mari lucius
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Koninklijke onderscheidingen Bernheze 
BERNHEZE - Woensdag 26 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Acht inwoners van de gemeente 
Bernheze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Men ontving deze koninklijke 
onderscheiding uit handen van burgemeester Moorman. Voor het zesde jaar op een rij worden de lintjes aan 
huis uitgereikt. Een grote verrassing om ineens de burgemeester aan je voordeur te zien staan!

raYMon van der Biezen – HEEsCH
Jongste decorandus in Nederland dit jaar

“Het is een mooi gegeven om te weten dat 
je inspiratie kunt overdragen aan kinderen” 

henk van herpen - HEEsCH
trouw en bescheiden

“We zouden naar de dierentuin gaan 
met de kleinkinderen” 

jo van kreij - HEEsCH
Initiatiefnemer en kartrekker

“Ik vertrok in een leeg huis en kom terug in een vol en 
versierd huis met de burgemeester als gast” 

Mari Lucius - HEEsWIJK-DINtHER 
stille harde werker maar vooral goedlachs

“Er zou iemand komen van ONS welzijn voor het 
afnemen van een enquête over tafeltje dekje” 

henrY van BoXMeer - HEEsWIJK-DINtHER 
Zoekt verbindingen bij vrijwilligers en verenigingen in de 

gemeente Bernheze
“Dit is teveel eer voor mij, een vrijwilliger 

doet het nooit alleen”

hieke stek - HEEsWIJK-DINtHER 
Een bezige bij met een brok energie

“Voor mij? Dus Len van Houtum krijgt geen lintje?“ 

pauL aLtorF - NIstElRODE 
Belangeloze inzet voor de samenleving en maatschappij

‘Ik sta er echt van te kijken”

an hendriks-van tieL - VORstENBOsCH
Als sinds 1989 maatschappelijk betrokken, een 

bescheiden bezige bij.
“Achter de geraniums zitten komt 
in mijn woordenboek niet voor”

Foto’s: Jan Gabriëls
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familieparkfamiliepark TIJDENS DE MEIVAKANTIE

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

OF BEL 0413 - 82 09 90

Het doktertje van Marianne Busser en Ron Schroder
Doktertje Tessa speelt het liefst met haar knuffels en haar eigen kamer 
is een knuffelziekenhuis. Als dokter maakt ze al haar knuffels beter. Of 
ze nou koorts hebben, moeten overgeven, keelpijn hebben of een prikje 
nodig hebben tegen de pijn; Tessa zorgt voor ze. Zelfs haar vriendinnen en 
haar vriendje komen langs in het knuffelziekenhuis. En als Tessa zelf ziek 
is, dan zorgen alle knuffeldieren voor haar. In weinig tekst op rijm komen 
allerlei aspecten van ziek zijn aan de orde, waarbij telkens een ander knuf-
feldier iets heeft.

De illustraties van Kathleen Amant zijn vrolijk, duidelijk en kleurrijk en pas-
sen prima bij dit kartonboekje voor de allerkleinsten.

Ook kinderen worden gecon-
fronteerd met de vaak drama-
tische gevolgen van kanker in 
hun omgeving. Vanaf 8 mei start 
er daarom op alle Heesche ba-
sisscholen een scholenproject, 
waarbij op een ontspannen en 
inzichtelijke manier aandacht 
wordt besteed aan deze ziekte. 

Kinderen krijgen de kans om hun 
kennis over de ziekte uit te brei-
den aan de hand van interessan-
te filmpjes, een leuke quiz en het 
gezamenlijk bekijken van kan-
kercellen door een microscoop. 
Als sluitstuk van het project gaan 
de leerlingen op creatieve wijze 
cd’s beschilderen. Deze worden 
opgehangen in het kunstwerk 
voor het gemeentehuis. Tot 11 
juni zullen de cd’s daar schitteren 
als een gekleurde ‘Waterval van 
Hoop’. 

Themadag
Verder vindt er op 28 mei een 
themadag over kanker plaats in 
CC De Pas. Langs een ‘Boule-
vard of Hope’ komen bezoekers 
meer te weten over kanker en 

het ontstaan van de ziekte. Door 
middel van unieke foto-opna-
mes maken ze een reis door het 
menselijk lichaam. Ook krijgen 
bezoekers de gelegenheid om 
door een manshoge darm te lo-
pen en deze van binnen te be-
kijken. 
Verder is er nog een infoplein met 
de mogelijkheid om een condi-
tie-check te doen. Het KWF en 
het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds geven meer informatie 
over de huidige stand van zaken 
van het onderzoek naar kanker. 
Als laatste laat een ‘Muur van 
de Toekomst’ zien dat er met de 
huidige onderzoekmethodes en 
behandelingen veel hoop is voor 
de toekomst. 
Het scholenproject en de the-
madag zijn een initiatief van Sa-
menLoop voor Hoop Heesch. De 
opbrengst komt geheel ten goe-
de aan SamenLoop voor Hoop.

Scholenproject en thema-
dag over kanker in Heesch:
Aandacht voor kanker en hoop voor de toekomst

HEESCH - Op 28 mei vindt er in CC De Pas een grandioze themadag 
over kanker plaats. Voorafgaand aan deze dag start er op 8 mei een 
scholenproject om de kennis van basisschoolleerlingen over kanker 
te verdiepen. 

DOOR EEN MANSHOGE 
DARM LOPEN

Kaderdag Gilde 2017
NISTELRODE - Een leuke leerza-
me dag voor jong en oud vond 
plaats op zondag 9 april. Een 
dag waarbij allerlei gildeleden 
van de Hogeschuts samen ko-
men om hun jeugdleden te pre-
senteren. 

Het is een leuke gezellige dag 
waar jong en oud allerlei nieu-
we dingen kunnen leren over 
het vendelen, trommelen en 
bazuin blazen. Het is dan ook 

geen wedstrijd. De opzet van 
deze dag is in principe precies 
hetzelfde als de kringdagen, de 
wedstrijddagen, van het gilde. 
Het enige verschil is dat fouten 
gedoogd worden. Deze dag is 

puur bedacht als een soort oe-
fendag, om iedereen kennis te 
laten maken met de aspecten 
van het gilde. 

Er hing dan ook totaal geen 

spanning in de lucht. Ik heb zelf 
veel rondgelopen deze dag en 
de verbondenheid tussen de gil-
deleden was goed te voelen. De 
sfeer was goed.

Kevin Breedveld

JONG EN OUD LEREN 
NIEUWE DINGEN
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WEET JE WAT WIJ GAAN DOEN?

MOEDERDAGBRUNCH!

LET OP! HET IS ZOMERTIJD. DAT BETEKENT 7 DAGEN PER WEEK OPEN!
GOED IDEE OP ZONDAG

Heerlijk brunchen met het hele gezin: soepje vooraf, broodjesassortiment, 

uitgebreide selectie beleg, ragout, roerei, koffi e, thee, melk, jus d’orange. 

Volwassenen 15,- pp / kinderen tot 14 jaar 9,50 pp. 

(te reserveren vanaf 4 personen).

De Wis veertig jaar!
LOOsBrOekse rOLL rOyCe LOOPt NOg steeDs ALs eeN zONNetje 

Omdat er geen loosbroekse af-
vaardiging in de gemeenteraad 
van Heeswijk-Dinther was, werd 
er in 1974 een kerncommissie op-
gericht met als doel het behoud 
van de telefooncel én het realise-
ren van een gemeenschapshuis. 
In samenspraak met deze com-
missie zetten Gerard van Krie-
ken, Jan den Dekker, Frans van 
de Berg en Gerard Daandels hun 
schouders onder deze missie. Een 
geslaagde, want op 7 mei 1977 
opende burgemeester Breukel 
gemeenschapshuis De Wis. Een 
naam bedacht door voormalig 
schoolhoofd meester van Hel-
voort. 

verbindende factor
“De band waarmee koren bij el-
kaar werd gebonden wordt een 
wis genoemd. Een wis is een ver-
bindende factor en precies wat 
we in het 40-jarige bestaan altijd 
nagestreefd hebben. Mensen 
met elkaar verbinden door een 
ontmoetingscentrum te zijn voor 
en door loosbroekse mensen en 
uiteindelijk ook velen uit de re-
gio”, zeggen beheerder Chantal 
Kanters en voorzitter Jozette van 
den Helm enthousiast. Daarmee 

is niets teveel gezegd. Het is er 
wekelijks een drukte van belang. 
Circa 45 verenigingen hebben 
er hun thuisbasis waarbij de be-
zoekers echt niet alleen uit het 
dorp komen, maar ook tot ver 
daarbuiten. Iets waar iedereen 
trots op is. “Onze Rolls rijdt nog 
steeds. Iets wat alleen maar kan 
dankzij alle Rolls Roycebestuur-
ders en de ‘Wis-bijdrage’, mel-
den de dames. laatstgenoemde 
werd veertig jaar geleden inge-
voerd. “Elk gezin betaalde we-
kelijks een gulden als vrijwillige 
bijdrage voor het in stand hou-
den van De Wis. Dat is uiteinde-
lijk omgezet in euro’s en wordt 
tot op de dag van vandaag aan 
iedereen gevraagd”, leggen Jo-
zette en Chantal uit. 
Als tegenprestatie mogen alle 
inwoners, mits het geen com-
mercieel doel is, gratis gebruik 
maken van één van de vijf za-
len. De Wis is er dus letterlijk 
voor en door alle inwoners en 
ook mede dankzij deze bijdrage, 
kerngezond. Reden genoeg om 
het 40-jarige bestaan uitbundig 
te gaan vieren met iedereen die 
het gemeenschapshuis een warm 
hart toedraagt. 

programma
Er is een programma samenge-
steld zoals De Wis is: Voor jong 
en oud. Om 14.00 uur opent 
burgemeester Moorman onze 
middag. Aansluitend kan ieder-
een zich vergapen aan een foto-
tentoonstelling met hoogte- en 
dieptepunten in die 40 jaar. 
“Alle verbouwingen, Bonte 
avonden, maar ook de plof-
kraak die er eens was”, roepen 
de dames. Kinderen kunnen in 
de draaimolen, er is voor hen 
een goochelaar, een mega bel-
lenblaas, springkussens, een bal-
lonnenclown en een shakefiets. 
Jongeren kunnen meedraaien 
in een dj workshop en tot slot 
wordt alles omlijst met gezellige 
achtergrondmuziek: “Zodat ie-
dereen lekker kan bijbuurten met 
elkaar.” 

Om 17.00 uur is de prijsuitrei-
king van de kleurwedstrijd en om 
17.30 uur wordt afgesloten met 
een pannenkoekenfestijn. 

Chantal en Jozette verheugen 
zich: “Het wordt een ‘ons kent 
ons’ feestje met veel bekenden, 
activiteiten en veel gezelligheid.”

lOOsBROEK - “loosbroek heeft nu zijn rolls royce, maar zal zelf voor een groot gedeelte voor de benzi-
ne moeten gaan zorgen.” Met die historische woorden opende burgemeester Breukel op zeven mei 1977 
gemeenschapshuis De Wis. een boodschap die in de oren geknoopt werd. De rolls is goed onderhouden, 
loopt nog als een zonnetje en viert met iedereen, die deze goed geoliede machine een warm hart toe-
draagt, zondag 7 mei van 13.30 tot 19.00 uur het 40-jarige jubileum met vermaak voor jong en oud. 

Jozette van den Helm en Chantal Kanters zijn samen met anderen druk met de voorbereidingen van het 40-jarige 
jubileumfeest van De Wis  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Wilhelminalaan 41 - 5384 KP Heesch - 0412-647777
info@beautysalonlavida.nl - www.beautysalonlavida.nl

GRATIS
ZUURSTOF-
BEHANDELING
van Guinot bij het inplannen van 
uw gezichtsbehandeling.

De zuurstofbehandeling zorgt voor 
betere opname van werkstoffen en 
bevordert de microbloedsomloop 
voor een mooie uitstraling van de 
huid.

Vermeld bij het inplannen van een afspraak 
dat u gebruik wilt maken van deze aanbieding
Geldig tot en met 10 juni 2017

MOEDERDAGTIP: 
Geef je moeder 

een kadobon 
voor deze actie

Logopediepraktijk 
Heesch en Nistelrode

Voor al uw problemen op gebied van spraak, taal, stem  
en gehoor, omdat communicatie zo belangrijk is !!

Wij zijn gevestigd in Heesch en in Nistelrode  
en behandelen zo nodig aan huis:

Locatie Heesch 
’t Vijfeiken 36 
(gevestigd in basisschool  
de Toermalijn)
5384 ES Heesch
06-33135603

Locatie Nistelrode
Maxend 6 
(gevestigd in basisschool Maxend)
5388 GL Nistelrode
0412-613693

Beekgraaf 58a 
(gevestigd in huisartsenpraktijk)
5388 CV Nistelrode
06-21713598

info@logopedieprakijkheesch-nistelrode.nl
www.logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl
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Vier Gouden Paren zorgden voor een hele maand feest

Johnny en Thea van Rooy-van Heesch

De ouders van Johnny van Rooy (76) runden café van Rooy in Heesch. John-
ny had twee zussen en twee broers; allemaal muzikanten. thea van Rooy-

Van Heesch (71) komt oorspronkelijk uit schaijk, daarna uit Heesch. Ze 
had vier jongere zussen en twee broers. 
thea en Johnny ontmoetten elkaar op de kermis tijdens het dansen in de 
feesttent. In december 1966 trouwden ze voor de wet, omdat dat gun-
stig was voor de belasting. Na de ceremonie gingen ze allebei weer naar 
hun eigen huis. Op 7 april 1967 trouwden ze voor de kerk en konden 

ze in hun nieuwe huis in de Rubensstraat. Ze kregen twee zonen, John 
en Rob, die later op hun beurt voor twee kleinzonen en een kleindochter 

zorgden. 
thea werkte eerst in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch in de schoonmaak, 

later in café Babbels. Nadat ze een aantal jaren getrouwd was, ging ze bij De Pas 
werken. Daar deed ze van alles en behaalde diverse diploma’s, zoals voor horeca en sociale hygiëne. Ze 
heeft daar 35 jaar gewerkt, tot Johnny 65 werd. Ze heeft nog regelmatig contact met oud-collega’s, op 
verjaardagen of tijdens etentjes. Haar hobby is op vakantie gaan. Vroeger op door de ANWB georganiseer-
de reizen, later naar een vaste plek. Na een reis brengen ze altijd voor de kleinkinderen cadeautjes mee. 
Johnny was stoffeerder van beroep, voor meubels en woningen, bij Heijmans in Oss tot hij op 58-jarige 
leeftijd met de VUt kon. Zijn hobby’s zijn jeu de boules en kaarten. Daarnaast wordt hij door de rest van 
de buurt getypeerd als dé man voor burenhulp. 

HEESCH - Ze wonen met vier stellen al 50 jaar op minder dan 50 meter van elkaar. In de maand april vierden 
ze allemaal dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Hun huizen ‘met de rooie pannendaken’ in de Frans Halsstraat en de 
Rubensstraat, waren de hele maand versierd.

Martien en Mien van Oort-van Griensven

Martien van Oort (79) komt uit een groot gezin met dertien kinderen en 
woonde aan de Goorstraat in Heesch. Hij is de op één na jongste. Zijn 

vader was fabrieksarbeider. Mien van Oort-van Griensven (76) komt uit 
een voor die tijd klein gezin met drie kinderen en woonde aan de Rijks-
weg. Omdat ze vlakbij elkaar woonden kenden ze elkaar van jongs af 
aan. Het raakte min of meer ongemerkt aan. Ze gingen vaak met de 
brommer een eindje rijden en langs kermissen, want er was verder niets 
te doen. Ze trouwden op 14 april 1967 voor de wet en voor de kerk en 

konden direct in hun nieuwe huis. Daar waren ze erg blij mee, want ze 
stonden al een tijdje op de wachtlijst en Martien was al bijna 30. 

Voor hun trouwen werkte Mien bij Organon, waar ze ampullen vulde. toen 
Mien er net werkte begon Organon met ‘de pil’, wat een enorme ophef gaf! 

Mensen betwijfelden of zoiets wel kon werken. 
Martien werkte negen jaar bij Zwangenberg en daarna bij KPN, tot hij op 56,5 jarige leeftijd ‘met een goeie 
regeling’ naar huis kon. Daarna was er meer tijd om te biljarten bij de KBO. 
Ze kregen een zoon, Harold, en een dochter, Daniëlle. En Daniëlle kreeg twee dochters, waar Mien elke 
maandag en vrijdag op ging passen. Dat vond en vindt ze erg leuk. Mien houdt van lezen en fietsen. Op 
zondag fietsen ze regelmatig naar hun dochter.  

V.l.n.r.: Ben en Nelly, Martien en Mien, Thea en Johnny, Nellie en Peter Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

In de afgelopen 50 jaar is een hechte vriendschap 
ontstaan tussen Thea en Johnny van Rooy, Mien 
en Martien van Oort, Nelly en Ben van der Ven 
en Nellie en Peter Minten. Ze kregen allemaal 
kinderen, die met elkaar optrokken en bij elkaar 
kind aan huis waren. Twee stellen hebben een 
eigen kaartclubje, maar als er wat te doen is, 
iets leuks of iets verdrietigs, leven ze allemaal 
met elkaar mee. Ze gingen samen uit en vierden 
samen carnaval. Met anderen uit de wijk zaten 
ze bij carnavalsvereniging De Kladders, een 
naam die verwijst naar de schilders waar de 
straten naar genoemd zijn. In de serre van Thea 
en Johnny werden de optochten voorbereid. 
Daar kwamen vooral sprookjes en de smurfen, 
met Jantje van Munster als Vader Abraham, tot 
leven. Hun 40-jarige bruiloften hebben ze samen 
gevierd. Nu was het vier weken op een rij feest, 
voor ieder stel apart. 
De voorbereidingen deden ze wel samen, dat 
verhoogde de voorpret alleen maar. Gezamenlijk 
hebben ze versieringen bedacht en verzorgd; 
trouwfoto’s op grote platen die op de huizen 
werden gehangen en gouden ballonnen en een 
heuse rode loper op de feestdag. Levenslopen 
en andere activiteiten lieten ze over aan de 
kinderen.
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Vier Gouden Paren zorgden voor een hele maand feest

Nellie en Peter Minten-van Lier

Nellie Minten-van lier (75) komt uit Vinkel, uit een gezin met acht kinderen. 
tot haar 17e werkte Nellie thuis in de zaak en daarna bij bakker van den 

Hoogen in Oss. Daarna was ze werkzaam op de loonadministratie van 
Zwanenberg tot aan haar trouwen. Peter Minten (78) komt uit Heesch, 
uit een bakkersgezin met tien kinderen. Zijn moeder trouwde met zijn 
vader nadat haar eerste man was overleden. Na zijn diensttijd werkte 
Peter in verschillende functies bij verschillende supermarkten, van chef 
vleeswaren tot assistent-bedrijfsleider. Daarna werkte hij tot zijn pensi-
oen als broodbezorger bij Verbiezen in Rosmalen. 

Peter en Nellie ontmoetten elkaar op een feest van de Burgerlijke Bescher-
ming Bevolking, waar Nellie als EHBO-er was. 

Ze trouwden op 18 april 1967 voor de wet en voor de kerk. Ze kregen twee 
zonen, Eric en John-Pierre, en een dochter Jacqueline. Inmiddels zijn ze trotse opa 

en oma van zes kleinkinderen. Nellie was en is altijd in de weer om anderen te helpen. 
Ze was gastvrouw bij De Eijnderic en is momenteel al meer dan 25 jaar gastvrouw bij de kerk. Zingen doet 
ze graag. Ze heeft onder andere gezongen bij het dameskoor van de kerk en zingt sinds kort bij het smart-
lappenkoor ‘’t His Gezang’. Peter heeft vroeger gevolleybald en gevoetbald, wat nog steeds zijn hobby is. 
Momenteel zingt hij bij het Gregoriaans koor van de kerk, biljart en fietst hij regelmatig. Hij is al vele jaren 
vrijwilliger bij het ouderenpastoraat in zorgcentrum Heelwijk.

Ben en Nelly van der Ven-Smulders

Ben van der Ven (75) komt uit Heesch uit een gezin met maar liefst zestien 
kinderen. Ze hebben de bijnaam ‘den Hulteren’. 

Met veel broers en zussen boven hem, hoefde Ben niet op de boerderij 
te werken. Hij werd elektromonteur en werkte eerst bij Jan Winkels en 
daarna bij Van Aalst in Berghem. Hij ontmoette Nelly in loosbroek bij De 
lunenburg, tijdens het dansen op zondagavond. 
Nelly van der Ven-smulders (74) komt uit Middelrode, uit een gezin met 
twaalf kinderen. Haar baan in de gezinszorg ‘voor speciale gezinnen’ in 

Den Bosch moest ze met tegenzin opgeven toen ze trouwden op 21 april 
1967. toen ze eenmaal getrouwd was ging ze naar de sociale academie om 

sociaal en cultureel opbouwwerk te studeren. Na haar studie werkte ze voor 
Maaslands Welvaren op het woonwagencentrum in Oss, later in Den Bosch met 

woonwagenbewoners en Roma. sinds ze op haar 62e met pensioen ging is ze vrijwilli-
ger in Gemert voor de sinti gemeenschap en zit ze in het bestuur van het landelijk pastoraat. Ze stuurde 70 
vrijwilligers met en zonder beperking aan in de wijkwerkplaats Oost in Den Bosch. tussentijds zat ze gedu-
rende twintig jaar in de gemeenteraad van Heesch, ten tijde van de burgemeesters Franssen en Van Gorp. 
Ze kregen twee dochters, Bernadette en saskia, en zes kleinkinderen, waar Nelly ook nog op paste. Ben 
heeft als hobby ‘verzamelen’: postzegels, suikerzakjes, sigarenbandjes, bidprentjes, enzovoort. Daarnaast 
houdt en hield hij van filmen. Voor oude films over Heesch moet je bij hem zijn. Ze spelen allebei accorde-
on. Een kleinzoon doet dat nu ook!  

Trouwfoto’s op grote posters op de huizen, 
gouden ballonnen en een heuse rode loper 
in de Frans Halsstraat en de Rubensstraat
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Bingo, loterij en veel gezelligheid bij 
jubileumviering digitale HaDeejer

“99!”, roept Peer luid het vol-
gende bingogetal. Om er ver-
volgens aan toe de voegen: “De 
echte bingoërs weten natuurlijk 
dat dit niet klopt. Dit moet na-
tuurlijk 66 zijn.” Iedereen let 
goed op zijn bingokaart, want 

met een valse kien kom je er niet 
zo maar vanaf. Peer heeft ervoor 
gewaarschuwd: een foute bin-
go levert je een meet-and-greet 
op met toos en Patries. Bij een 
goede bingo kan er wel gejuicht 
worden, want er zijn mooie prij-

zen te winnen, zoals Abdijbier, 
olie van toon Konings, een boek 
van PaperPoint en bonnen van 
onder andere lunchroom en ca-
fetaria Halte 5 en café De toren. 
Annerieke van den Broek heeft 
veel geluk. Zij valt drie keer in 

de prijzen. Na de bingo zijn er 
vier prijzen te verdelen in de lo-
terij, waarna er in een slideshow 
zo’n 350 foto’s worden getoond 
die gemaakt zijn in tien jaar ha-
deejer.nl. Wim van der lubbe se-
lecteerde ‘van alles wat’ uit zo’n 
80.000 gemaakte foto’s. Wim en 
ton lunenburg zorgden voor de 
montage.
De slideshow is verwerkt op dvd, 

die voor € 5,- te koop is bij ton 
lunenburg. Ook zijn er pak-
jes ansichtkaarten te koop; acht 
stuks voor € 2,-. Heb je interes-
se, mail dan naar ton via
info@videodesign.nl. De op-
brengst gaat naar het epilepsie-
fonds, waarvoor ton in juli de 
Nijmeegse Vierdaagse loopt en 
de ‘80 van de langstraat’ in sep-
tember.

HEEsWIJK-DINtHER - in de tent op plein 1969 vierden inwoners uit Heeswijk-Dinther afgelopen vrijdag 
het 10-jarig bestaan van www.hadeejer.nl. gezelligheid was het sleutelwoord voor de avond, die op 
humoristische wijze werd gepresenteerd door peer van Daal en zijn assistentes Toos en patries.

Iedereen let goed op zijn bingokaart Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop 

SCHOONES CARAVANTRANSPORT BV TE OSS
Zoekt een

AVONTUURLIJKE CHAUFFEUR
Wie zijn wij?

Een klein familiebedrijf waar transport van chalets en het plaatsen daarvan, de 
hoofdwerkzaamheden zijn. Dit gebeurt voor zowel bedrijven als particulieren. 

Wat ga je doen?
Je hebt ervaring in het exceptioneel transport. Je laadt, lost en vervoert o.a. 
chalets. Je rijdt in zowel binnen- als buitenland. De weekenden ben je vrij.

Je rijdt zowel alleen als met een collega. Inzicht is een pré gezien de diverse 
werkzaamheden. Bij voorkeur kun je overweg met een tractor.

Wie ben je?
• Je bent in bezit van rijbewijs CE, digitale bestuurderskaart (én code 95)
• Je bent woonachtig in een straal van 20 km vanaf Oss;
• Je houdt van een uitdaging, bent representatief en kan samenwerken.
• Je bent � exibel, zorgvuldig en stressbestendig

Wat bieden wij jou?
• We nemen de tijd om je in te wijden in deze speciale tak van transport. 
• Verloning conform cao TLN.
• Werkzaamheden zijn voor langere tijd.
• Werken in een klein en gezellig team waar je geen nummer bent.

Heb je interesse of een vraag?
Neem dan contact met ons op via 06-53149977 of 

info@schoonescaravantransport.nl    www.schoonescaravantransport.nl

BzB en the Wetnecks zetten ‘home 
town’ Nistelrode op zijn kop

Maar vooral de muziek maakt in-
druk. Ze vertalen oude en nieu-
we hits naar de stijl van de Wet-
necks; een mix van blue grass, 
country, polka en rock en roll. Zo 
maakten ze een onnavolgbare 
vertaling van ‘Mama Mia’ van 
Abba naar de Wetnecks stijl. 
Er lijkt een nieuw werkwoord ge-
boren namelijk ‘verwetnecken’ 
van muziek. De zaal geniet ervan 
en zingt uit volle borst mee.
Na de pauze kwamen de vrien-

den van BZB geschoren en ge-
kapt op als zichzelf. Volledig un-
plugged brachten ze hun eigen 
nummers die voor het theater 
geschikt zijn. soms ook heel klei-
ne intieme nummers. Zo zong 
Erik alleen met gitaar en zijn 
rauwe stem op een kruk het lied 
‘Jenever’ en vertolkte Willem in-
drukwekkend een psychiatrisch 
zieke man. 
De bezoekers wisten dat hij 
kon zingen, maar in een intiem 
theater kreeg het wel een extra 
dimensie. Dick klom op een lift 
met een klein drumstelletje en 
drumde zich zo de zevende he-
mel in met zijn intense mimiek.
Uiteindelijk konden ze het niet 
laten en zette ze CC Nesterlé op 
zijn kop met hun feestmuziek. 
Vanaf dat moment kon niemand 
meer blijven zitten en veran-
derde CC Nesterlé in een kleine 

feesttent. Na het optreden was 
er nog een after party die tot in 
de kleine uurtjes duurde.

Dit verdient een compliment 
voor de vrijwilligers die tot in de 
kleine uurtjes de gasten voorza-
gen van hun drankje: chapeau!
Kortom, het was feest in Nistel-
rode en BZB was de aanstichter.

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

NIstElRODE - Zoals aangekondigd een theaterprogramma met voor de pauze The Wetnecks en na de 
pauze BZB unplugged. eerst de zeven broers uit Middeltown alabama. Samen hebben ze een intelli-
gentie dat net gemiddeld is. Maar muziek maken kunnen ze als geen ander. Stiekem herkennen we 
natuurlijk de vrienden van BZB die op een geweldige manier in de huid van de zeven broers kruipen. 
Hilarische grimassen en onverstaanbare amerikaanse teksten. De BZB-ers spelen hun rol overtuigend.

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Marcel van der Steen

Er lijkt een nieuw 
werkwoord 
geboren namelijk 
‘verwetnecken’ 
van muziek

www.mooibernheze.nl
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

B o schappendoen biJumbo is eenfeestje.

* e

bij aankoop van...

3x

1x

3x

3x

2x

2x
2x

4x

 
aankoop van de actieproducten één actiecode op een aparte kassabon. 

 
gratis ticket voor de Jumbo Racedagen via Jumbo.com/racedagen. 

 Eén actiecode geeft recht op één ticket, maar let op: op=op. Je bent pas 
zeker van een ticket, nadat je je actiecode hebt verzilverd. 

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Jumbo.com/racedagen

De Jumbo Racedagen is Nederlands grootste familie 

Met races en demonstraties op het circuit en volop 
vertier voor jong en oud daar omheen. En natuurlijk 
zijn er speciale demonstraties van niemand minder 
dan Max Verstappen.  

CAMPINA MELK OF VLA

DUVYIS NOTEN OF DORITOS

CALVÉ SAUZEN OF 
DRESSINGS Alle soorten

CALVÉ PINDAKAAS
Alle soorten

BERTOLLI SAUZEN OF 
MAALTIJDPAKKETTEN

Alle soorten

AXE, DOVE OF 
REXONA

Alle soorten

RED BULL

 Jumbo, Heesch, 

Jumbo Wiegmans Heesch
4 mei Dodenherdenking              07.00 -19.00 uur
5 mei Bevrijdingsdag                     07.00 - 22.00 uur
 
Jumbo Nistelrode
4 mei Dodenherdenking              08.00 - 19.00 uur
5 mei Bevrijdingsdag                     08.00 - 21.00 uur

echte raceauto!

Je hebt al een gratis ticket bij aankoop 
Red Bull of bij aankoop 

Je maakt daarnaast ook kans om  

van vier blikjes 
van de andere actieproducten. 

mee te rijden in een
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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 afspraak

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

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

formulierenbrigade
ons Welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
Tel: 14 0413

AgeNDA

4 mei 2017
nationale herdenking
Diverse kernen

23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org

Nationale herdenking 4 mei 2017
Vrijheid geef je door

Heesch
In Heesch begint om 18.30 uur 
de herdenking in de sint Petrus 
Bandenkerk. Vervolgens worden 
er bloemen gelegd op het naast-
gelegen kerkhof. Om 19.35 uur 
vertrekt het gezelschap in stille 
tocht naar het monument nabij 
De Misse, waar de herdenking 
wordt voortgezet.

oorlogsfilm in De pas
Filmhuis de Pas draait op 4 mei 
om 20.45 uur, na afloop van het 

officiële gedenkmoment, de film 
land of Mine. Kaarten kosten 
€ 3,50 per persoon en zijn te re-
serveren via de website van Cul-
tureel Centrum de Pas, 
www.de-pas.nl, of te koop voor-
afgaand aan de film. Voor jonge-
ren tot en met 18 jaar is de film 
gratis.

Heeswijk-Dinther 
In Heeswijk-Dinther begint de 
herdenkingsdienst om 18.45 uur 
in de st. Willibrorduskerk.

nistelrode
In Nistelrode is de herdenkings-
dienst in de parochiekerk st. 
lambertus en begint om 19.00 
uur. 

op 4 mei vindt in nederland de nationale Herdenking plaats. in 
Bernheze worden drie herdenkingsdiensten gehouden met aanslui-
tend een kranslegging. Wij nodigen u van harte uit voor een van de 
herdenkingsdiensten, om samen te herdenken en samen te werken 
aan onze vrijheid. in de kerk ontvangt u de programma’s. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft voor 4 mei richtlijnen op-
gesteld. Het gemeentebestuur van Bernheze neemt de volgende 
richtlijnen over.
-  Alle openbare gebouwen hangt van 18.00 tot 21.10 uur tot 

zonsondergang om 21.20 uur de Nederlandse vlag (zonder wim-
pel) halfstok. 

-  Van 20.00 tot 20.02 uur wordt op de diverse herdenkingsplaat-
sen en in de naaste omgeving twee minuten stilte in acht ge-
nomen. Wij vragen u deze stilte overal en algemeen in acht te 
nemen.

- De Winkeltijdenwet schrijft voor dat winkels na 19.00 uur geslo-
ten zijn.

Aangepaste 
openingstijden 
gemeentehuis
Op de volgende data is het 
gemeentehuis gesloten.

5 mei 2017 
Bevrijdingsdag

12 mei 2017
Organisatiebrede bijeenkomst

25 mei 2017 
Hemelvaartsdag

26 mei 2017 
collectieve vrije dag

5 juni 2017 
Tweede pinksterdag

De Milieustraat is op 
28 april, 5 mei en 26 mei 
2017 gewoon open. 

De lintjesregen is een waardevol-
le traditie die ieder jaar plaats-
vindt, dus ook weer in 2018. U 
kunt nu al meedenken over mo-
gelijke kandidaten.

Op 26 april 2017 heeft burge-
meester Moorman met veel trots 
Koninklijke onderscheidingen uit-
gereikt aan acht inwoners van 
Bernheze die zich op een bijzon-
dere manier hebben ingezet voor 
onze samenleving. 
Kent u iemand die een Koninklijke 
onderscheiding verdient? Iemand 
die bijzondere verdiensten voor 
de samenleving (heeft) verricht? 
Dan kunt u hem of haar voor een 
Koninklijke onderscheiding voor-
dragen. 

Criteria
Iemand komt voor een Koninklij-
ke onderscheiding in aanmerking 
als hij of zij:
-  minimaal 15 jaar lang als vrij-

williger actief is. Het moet 
gaan om een aaneengesloten 
periode van 15 jaar. U mag ook 
verschillend vrijwilligerswerk 
bij elkaar optellen om tot die 
periode van 15 jaar te komen.

-  vrijwilligerswerk doet dat ten 
dienste staat van de samenle-
ving, 

-  geen (vaste) vergoeding voor 
het vrijwilligerswerk ontvangt,

-  van aantoonbaar onbesproken 
gedrag is,

-  nog als vrijwilliger actief is of 
het vrijwilligerswerk hoogstens 
1 jaar voor de aanvraag heeft 
beëindigd.

lintje Koningsdag 2018 uiterlijk 
15 juni 2017 aanvragen
U kunt aanvragen voor Koninklij-
ke onderscheidingen die worden 

uitgereikt op Koningsdag 2018 
tot 15 juni 2017 indienen. U dient 
een aanvraag in met het aan-
vraagformulier Koninklijke onder-
scheiding op www.bernheze.org.
Bij uw aanvraag ontvangen wij 
graag ondersteuningsbrieven van 
alle verenigingen of organisaties 
waarvoor de vrijwilliger werk-
zaam is (geweest). 

onderscheiding aanvragen? 
neem eerst contact op met de 
gemeente
Voordat u een aanvraag indient, 
is het verstandig om contact op 
te nemen met de medewerker 
Kabinetszaken van de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412. 

Zij kan u in grote lijnen vertellen 
of de verdiensten inderdaad bij-
zonder genoeg zijn om voor een 
onderscheiding in aanmerking te 
komen. Zo voorkomt u teleur-
stellingen en weet u zeker dat 
het verzoek op de juiste manier 
in behandeling wordt genomen. 
U kunt ook door de medewerker 
Kabinetszaken laten controleren 
of uw aanvraag compleet is.

Lintjesregen 2018
Draag uw kandidaten voor

poort van Den Bosch gaat de as-
falt deklaag van de a59 vervan-
gen tussen rosmalen en oss. 

Dat betekent dat er twee week-
endafsluitingen nodig zijn, één 
per rijrichting. Het verkeer wordt 
omgeleid. Daardoor kan de extra 
reistijd oplopen tot 15 minuten.
- Vrijdag 12 mei 2017 vanaf 

20.00 uur tot en met maan-
dag 15 mei 2017, 5.00 uur 
wordt de rijbaan van de A59 
van Oss richting ‘s-Hertogen-
bosch afgesloten voor alle ver-
keer vanaf de aansluiting Oss 
(52) tot en met het knooppunt 
Hintham (A59/A2).

- Vrijdag 19 mei 2017 vanaf 
20.00 uur tot en met maan-
dag 22 mei 2017, 5.00 uur 
wordt de rijbaan van de A59 
van Rosmalen naar Oss afge-
sloten voor alle verkeer van-
af het knooppunt Hintham 
(A59/A2) tot aansluiting Oss 
(52).

informatie
Heeft u vragen of opmerkin-
gen over de werkzaamheden? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/
werkzaamheden, of bel met de
landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat: 
0800-8002 (gratis).

Wegwerkzaamheden tussen 
rosmalen en Oss

de volgende raadscommis-
sievergaderingen vinden bin-
nenkort plaats. de raads-
commissievergaderingen zijn
openbaar en worden ge-
houden in het gemeente-
huis, de misse 6 in heesch,
aanvang 19.30 uur. bezoekers 
hebben de mogelijkheid om 
mee te praten over onderwer-
pen die op de agenda staan. 

raadscommissie bestuur en 
strategie op maandag 8 mei 
2017
- Stand van zaken regionale sa-

menwerking

raadscommissie maatschap-
pelijke zaken op dinsdag 9 mei 
2017
-  Presentatie adviesraad Soci-

aal Domein
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo/ aWBZ en Participatiewet

- Herschikken basisscholen in 
Heesch

raadscommissie ruimtelijke 
zaken op woensdag 10 mei 
2017
- Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders
- Vaststellen Bomenbeleidsplan 

2017-2027
- Vaststellen bestemmingsplan 

Raadhuisplein 16-19 in Hees-
wijk-Dinther

- Vaststellen bestemmingsplan 
Mgr. Van den Hurklaan 18-22 
in Heesch

- notitie ter informatie over 
tweede supermarkt nistelrode

De agenda en stukken vindt u op 
www.bernheze.org. Met vragen 
over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht 
bij de griffie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

rAADsCOmmissieVergADeriNgeN

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem
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Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
R.K. Vorstenbossche Boys, Bin-
nenveld 57, 5476 lZ Vorsten-
bosch heeft in overeenstemming 
met artikel 2:34B, lid 4 APV mel-
ding  gedaan van een activiteit op 
14 mei 2017. Van deze mogelijk-
heid mag de inrichting maximaal 
zes keer per jaar gebruikmaken. 
tijdens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwijzen 
wij u naar artikel 2:34B, lid 1 en 
2 van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 24 april 
2017 besloten om voor horeca-
bedrijf Café In d’n Ollie, Hoofd-
straat 28 in Heeswijk-Dinther op 
basis van artikel 2.29 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
(APV) Bernheze 2014 een ont-
heffi ng van het sluitingsuur op 5 
mei 2017 te verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

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

niseren van de kindervakan-
tieweek van 21 tot en met 24 
augustus 2017 van 9.00 tot 
16.00 uur en op 25 augustus 
2017 van 9.00 tot 12.30 uur 
op terreinen aan Heibloemse-
dijk, 5473 tC Heeswijk-Dinther 
en Donatusstraat/schaapsdijk, 
5473 PD loosbroek. Van 21 tot 
en met 24 augustus wordt Do-
natusstraat en een gedeelte van 
schaapsdijk (huisnummer 12 
tot 30) in loosbroek afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. Van 21 tot en met 
25 augustus 2017 wordt in een 
gedeelte van Heibloemsedijk 
(vanaf Zandkant tot Zandkant) 
in Heeswijk-Dinther eenrich-
tingsverkeer ingesteld van 9.00 
tot 10.30 uur en van 15.00 
tot 16.30 uur. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 24 april 
2017.

- Gemeente Bernheze voor het 
organiseren een herdenking 
op 4 mei 2017 van 19.45 tot 
20.15 uur bij het monument 
aan Hoogstraat, 5384 BJ

Heesch. tijdens de herden-
king wordt een gedeelte van 
Hoogstraat en de parallelweg 
‘kleine Hoogstraat’ (vanaf 
schoonstraat tot stricklaan) 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikking is verzonden op 24 
april 2017.

- stichting Perrevents voor het 
organiseren van Perryfest op 
9 juni 2017 van 19.00 tot 1.00 
uur op de parkeerplaats tegen-
over Zandkant 6a, 5473 tA 
Heeswijk-Dinther. Op Zand-
kant wordt eenrichtingsverkeer 
ingesteld van 19.00 tot 1.00 
uur. De beschikkingen zijn ver-
zonden op 26 april 2017.

- stichting Cultuur en Voorzie-
ningen en Kingswood Horeca 
voor het organiseren van 

 Vorstenbosch pakt uit op 24 mei
van 20.00 tot 1.30 uur, 25 en 
28 mei van 11.00 tot 1.30 uur, 
26 en 27 mei 2017 van 14.00 
tot 1.30 uur in de omgeving 
van Mr. loeffenplein, 5476 KX
Vorstenbosch.  Van 22 mei, 
17.00 uur tot en met  29 mei 
2017, 17.00 uur worden de 
Kapelstraat (vanaf Eggerlaan), 
Heuvel (vanaf  Rietdijk) en 
Kerkstraat (vanaf schoolstraat) 
en 28 mei 2017 van 7.00 tot 
20.00 uur, aanvullend op bo-
venstaande straten de school-
straat, Eggerlaan en Kerkstraat 
in Vorstenbosch afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De geluidsont-
heffi ng wordt voor alle dagen 
verleend tot 1.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
26 april 2017.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- t. Beekveld voor het organise-

ren van een verjaardagsfeest 
op 13 mei 2017 van 20.00 
tot 1.00 uur op locatie Hoge 
Broekstraat 1, 5473 XM Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 24 april 2017.

- D.M. van Engers voor het or-
ganiseren van een bruiloft op 
8 juli 2017 van 19.00 tot 1.00 
uur op locatie Bosstraat 2, 5384 
PX Heesch. De toestemming is 
verzonden op 26 april 2017.

-  I.A.M. van der Heijden voor het 
organiseren van een bruiloft op 
1 juli 2017 van 20.30 tot 1.00 

uur op locatie leliestraat 10b, 
5384 RH Heesch. De toestem-
ming is verzonden op 26 april 
2017.

- J.A.A.M. van de Ven voor het 
organiseren van een 25-jarige 
bruiloft op 24 juni 2017 van 
21.00 tot 1.00 uur op locatie 
Bachlaan 17, 5384 Bl Heesch. 
De toestemming is verzonden 
op 26 april 2017.

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

Collectevergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning verleend in de vorm van een 
goeden doelen week aan:
- stichting Goede Doelen Week 

Vorstenbosch om voor de 
Hartstichting, Nierstichting Ne-
derland, KWF Kanker Bestrij-
ding, stichting Nationaal Reu-
mafonds, Nederlandse Brand-
wondenstichting, longfonds, 
Epileptiefonds een openbare 
geldinzameling te houden in 
Vorstenbosch van 14 tot en 
met 20 mei 2017.

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

Wet ruimtelijke ordening 

vastgesteld bestemmingsplan 
Buitengebied Bernheze 2012-2
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 19 april 2017 het bestem-
mingsplan Buitengebied Bern-
heze 2012-2 is vastgesteld. Het 
besluit volgt op de uitspraak van 
22 juni 2016 (nr. 201505296/1/
R2) van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
state (ABRvs) over het vaststel-
lingsbesluit van 28 mei 2015 van 
het bestemmingsplan Buitenge-
bied Bernheze 2012-1. Daarbij 
heeft de ABRvs besloten dat bij 
de voorbereiding van het nieu-
we besluit de afdeling 3.4 van de 
Awb niet hoeft te worden toege-
past.
inhoud: Op 22 juni 2016 beslis-
te de ABRvs in het geding tus-
sen meerdere appellanten en de 
gemeente Bernheze inzake het 
vastgestelde bestemmingsplan 
Buitengebied Bernheze.
De ABRvs heeft de raad van de 
gemeente Bernheze opgedra-
gen om binnen 26 weken na de 
verzending van deze uitspraak 
met inachtneming van hetgeen 
daarin is overwogen een nieuw 
besluit te nemen tot vaststelling 
van het plan voor de onderdelen 
genoemd in de uitspraak.
In dit geval gaat het om de perce-
len kadastraal bekend: Heeswijk, 
sectie F, nummers 46, 47, 990 en 
1107, gelegen aan Justitieweg in 
Heeswijk-Dinther.  
Voorliggend bestemmingsplan 

voorziet in het uitvoeren van 
deze opdracht van de ABRvs.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer 

algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
- Bob Groot Grondverzet heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het tijdelijk ver-
lagen van de grondwaterstand 
om een inspectie van een tank 
uit te kunnen voeren bij een 
tankstation op het adres 

 ’t Dorp 146, 5384 ME Heesch.
- MG sevice heeft een melding 

Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen/uitbreiden 
van een groothandel in ma-
chines en gereedschap op het 
adres Canadabaan 2, 5388 Rt
Nistelrode.

- Kalverhouderij Van der Valk 
heeft een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het ver-
anderen van een kalverhoude-
rij op het adres Grolderseweg 
22, 5384 tN Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet mi-
lieubeheer is ingekomen:
- Aannemingsbedrijf Van der 

Heijden Nistelrode B.V. heeft 
een melding op grond van het 
Besluit mobiel breken  inge-
diend. De melding richt zich op 
het breken van in totaal 3000 
ton steenachtige materialen op 
het adres loosbroekseweg 45, 
5388 VM Nistelrode. De mel-
ding is geldig van 3 mei tot ui-
terlijk 3 augustus 2017 en geldt 
in deze periode gedurende ten 
hoogste 5 werkdagen. De ver-
wachte startdatum is 3 mei 
2017. Bronsterkte mobiele bre-
ker is 116,5 dB(A). tegen deze 
melding kan geen bezwaar 
worden gemaakt.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

Heesch
- Vergaertweg 4
 Brandveilig gebruik/Vakantie-

woningen
 Datum ontvangst: 21-04-2017
- Bosschebaan 37a
 Bouwen kantoor
 Datum ontvangst: 26-04-2017
- Mgr.vd Hurklaan ong.
 Ombouwen schuur tot woning
 Datum ontvangst: 24-04-2017
-  Kerkstraat 32
 tijdelijk omzetten winkel naar 

woning
 Datum ontvangst: 24-04-2017
vorstenbosch
-  liebregtsplein 29, 5476 KM
 Bouwen prieeltje
 Datum ontvangst: 24-04-2017
-  Rietdijk 8
 Verbouwen woonhuis
 Datum ontvangst: 27-04-2017
nistelrode
-  Veldweg 39
 Oprichten woning en handelen 

in strijd regels ruimtelijke orde-
ning

 Datum ontvangst: 25-04-2017
Heeswijk-Dinther
-  De Morgenstond 14
 Bouwen opslagruimte en aan-

leggen in-/uitrit
 Datum ontvangst: 26-04-2017
-  De Morgenstond 39 (kavel 04)
 Uitbreiden bedrijfspand en 

aanleggen in-/-uitrit
 Datum ontvangst: 26-04-2017
-  De Morgenstond 39a (kavel 

04)
 Bouwen bedrijfspand en aan-

leggen in-/-uitrit
 Datum ontvangst: 26-04-2017
-  De Morgenstond 41
 Uitbreiden bedrijfspand en 

aanleggen in-/-uitrit
 Datum ontvangst: 26-04-2017
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
- ’t Dorp 1
Bouwen 21 appartementen en 
bedrijfsruimte
Verzenddatum: 25-04-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
-  Graafsebaan 7
 Verbouwen woning
 Verzenddatum: 24-04-2017
-  Grolderseweg 22
 Beperkte milieutoets voor ver-

anderen van kalverhouderij
 Verzenddatum: 25-04-2017
-  Bosschebaan 37a
 Oprichten 2 loodsen
 Verzenddatum: 25-04-2017

OFFiCiËLe BekeNDmAkiNgeN

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
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Heeswijk-Dinther
-  sint servatiusstraat 39
 Vervangen luifel
 Verzenddatum: 25-04-2017
-  laag-Beugt 2b
 Plaatsen reclame-uiting
 Verzenddatum: 26-04-2017

vorstenbosch
-  liebregtsplein 29
 Bouw prieeltje
 Verzenddatum: 26-04-2017
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.

ontwerpbesluit
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:

loosbroek
-  Nistelrodesedijk 14
 Veranderen varkenshouderij en 

bouwen vleesvarkensschuur 
met aansluitend opslagberging

 Verzenddatum: 02-05-2017
Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing.

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.

WWW.BerNHeze.Org

Er zullen dan belastingaangiftes 
worden ingevuld voor werkne-
mers die in Nederland werken 
maar er officieel niet wonen, 
C-aangifte, of zij die zich vorig 
jaar hebben ingeschreven bij de 
gemeente, M-aangifte. Het gaat 
vooral om de aangifte 2016 maar 

die van 2012, 2013, 2014 en 
2015 mogen ook. Je hoeft geen 
lid van CNV-Vakmensen te zijn, 
maar als je dat niet bent betaal je 
wel een hogere bijdrage. Er zijn 
Poolse tolken van CNV-Vakmen-
sen aanwezig. Ook zal er een vak-
bondsbestuurder zijn om eventu-

ele rechtspositionele vragen te 
beantwoorden.Voor opgave kan 
je bellen met de Poolse secreta-
resse van CNV-Vakmensen, Wie-
sia Kooreneef 06-55780088 of bij 
de organisator, regiocoördinator 
Belastingservice CNV Oost-Bra-
bant, Ger Brouwer 06-53648372.

Belastingzitting voor Polen
BERNHEZE - op zaterdag 6 mei houdt Belastingservice Cnv oost-Brabant in samenwerking met Cnv-vak-
mensen een grote belastingzitting voor polen en andere oost-europeanen in ‘De Cabine’ aan de Tarwelaan 
54 te eindhoven van 13.30 tot 17.30 uur. Dit gebouw staat in de wijk vaartbroek, in het winkelcentrum.

soms botsen deze waarden. Bij-
voorbeeld wanneer twee ver-
schillende partijen tot een deal 
moeten komen. Dan is het be-
langrijk om met je idealen in je 
achterhoofd te komen tot een 
overeenkomst waar je achter 
kunt staan. 
Dit geldt ook voor ons als Pro-

gressief Bernheze. Duurzaam en 
sociaal zijn voor ons kernwaar-
den. Zij motiveren ons om toe te 
werken naar een socialer Bern-
heze waarin iedereen mee kan 
doen. Zij zetten ons aan om na te 
denken over de toekomst zodat 
er plek is voor natuur en een ge-
zonde leefomgeving. Ze hebben 

ons de afgelopen vier jaar gedre-
ven om ons in te zetten voor een 
beter Bernheze. Ook de komen-
de vier jaar willen wij ons inzet-
ten voor jullie met deze waarden 
in ons achterhoofd. 
Wil je meewerken aan een mooi-
ere leefomgeving? Mail ons! 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Politiek met waarden

nederland, coalitieland. Twee woorden die vaak in één zin worden uitgespro-
ken. ons systeem zorgt ervoor dat het erg lastig is om als partij de absolute 
meerderheid te hebben. Dit zorgt ervoor dat er altijd compromissen moeten 
worden gesloten. in principe niks mis mee, het zorgt ervoor dat het gevoer-
de beleid realistisch en afgewogen is. ik geloof zelf sterk in nederland als 
coalitieland. Toch moet er altijd bij een partij vanuit achterliggende waarden 
geredeneerd worden. Je waarden zijn je wortels, de idealen waaruit je ideeën 
voor een beter nederland of Bernheze voortkomen.

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze 

Op de laatste raadsvergadering is 
burgerparticipatie uitgebreid aan 
bod geweest. Hoe dicht staat de 
burger bij de gemeente, of be-
ter hoe dicht staat de gemeente 
bij de burger. In mijn omgeving 
wordt daar vaak gelaten op ge-
reageerd. 
Politiek is saai, stoffig en ver van 
hun bed. totdat er iets in de ei-
gen achtertuin gebeurt. Inwoners 
ervaren dan een lastig traject, de 
wegen zijn hun onbekend en zij 
voelen zich uiteindelijk niet ge-
hoord en gesteund door hun ge-
meente.

Uitgangspunt voor participatie 

moet zijn dat dit voor alle burgers 
geldt, niet alleen voor de actieve 
en betrokken inwoners. 

Bij inspraakavonden zie je vaak 
dezelfde gezichten, die dus ook 
meer inspraak ervaren. Niet ie-
dereen is echter geschikt of ge-
motiveerd als actieve burger. telt 
hun mening dan ook minder? 

Uitdaging is om deze mening te 
horen, deze mensen te bereiken. 
Een manier is om in gesprek te 
zijn met je eigen buurman, in je 
eigen omgeving, in je eigen kern. 
Wat er leeft op straat, bepaalt de 
agenda van de raad!

Lokaal: reflectie

in aanloop naar de verkiezingen hebben 
we in het paasweekend eens goed naar ons 
zelf gekeken. in een inspirerende bijeen-
komst met betrokken, lokale partijleden 
maar weer eens goed nagedacht: wie zijn 
we, waar staan we voor, wat kunnen we 
betekenen? en het mooie van een lokale 
partij is dat je voor elke vraag het woordje 
‘we’ door ‘ik’ kunt vervangen. Want lokaal 
dat ben ik, lokaal dat zijn we allemaal. Be-
langrijke thema’s die voor mij gelden, gel-
den eigenlijk ook voor mijn buurman.

Marianne van Berloo

Marianne:
‘Lokaal dat zijn 

we allemaal’
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

op Weg NAAR opeN MoNUMeNteNDAg: 
de meIerIJSCHe muSeumboerderIJ, een 
PareLTJe In HeeSwIJK-dInTHer

In het groene 
buitengebied van 
Heeswijk-Dinther, 
aan de Meerstraat 
28, ligt de fraaie, 
eeuwenoude Meierijsche 
Museumboerderij; een 
rijksmonument. net als 
Kasteel Heeswijk is dit 

museum een zogenaamd ‘geregistreerd rijks erkend museum’. 
Het draait volledig op de grote inzet van zo’n 75 vrijwilligers. 
Samen zorgen zij voor het ontvangen en rondleiden van 
bezoekers, noodzakelijk reparatiewerk, het onderhouden van 
gebouwen en terreinen en de aanplant en onderhoud van de 
moestuin (‘den hof’), met daarin vele bijna vergeten groenten. 
ook het bedenken en uitvoeren van kinderprogramma’s, 
waarbij kinderen ervaren hoe een kind in 1900 hier leefde, 
speelde en werkte, gebeurt helemaal door eigen mensen. 
Het museum heeft meerdere bezoekersarrangementen, voor 
alle leeftijden. Er is veel mogelijk, wij leveren graag ‘maatwerk’. 
onze bakkers bakken heerlijk boerderijvloerbrood in de 
speciale, hout gestookte, bakoven van het museum. Een andere 
groep zorgt voor registratie en onderhoud van de antieke 
kledingcollectie van het museum. Zij richten ook de jaarlijkse 
thema-exposities in. En wie kent niet onze evenementen 
‘Sinterklaas in de bedstee’, ‘Lentekriebels’ en 
‘open Monumentendag op de boerderij’ ?

Zondag 10 september is het weer open Monumentendag. 
Dankzij een goede samenwerking met Heemkundevereniging
De Wojstap komt er een prachtige foto-expositie over beroepen 
van toen. Veel mensen zullen ter plekke oude beroepen laten 
zien, uitbeelden en erover vertellen. Een speciale tentoonstelling 
beeldt beroepen, kleding en gewoonten uit.

meer info over dit boeiende museum lees je op: 
www.museumboerderij.nl. Volg ons ook op twitter!

ik ben

Ben jij ook D66? laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

steun en motivatie
ton linders uit heeswijk-dinther heeft zijn sporen verdiend op heel 
veel terreinen van het maatschappelijk vlak. de afgelopen veertig 
jaar was hij zeer actief met en betrokken bij zijn omgeving. 

hij was acht jaar lid van de gemeenteraad, vijftien jaar voorzitter 
van de Koninklijke fanfare heeswijk en negen jaar voorzitter van 
de sOb, het samenwerkingsverband van de ondernemersvereniging 
in bernheze. daarvoor ontving hij in 2005 een Koninklijke 
onderscheiding, en in 2010 de eretitel ‘beste bernhezer’. nog altijd 
is hij actief, nu als vrijwilliger bij het ‘Uitbureau’, secretaris van 
stichting Vrienden van de Koninklijke fanfare, ambassadeur voor 
de bestrijding van armoede in bernheze, lid van Actief burgerschap 
hd in de commissie ‘bouwen & Wonen’ en als lid van de 
raadsadviescommissie ruimtelijke zaken. 
“met deze ervaring en achtergrond ben ik nog stevig betrokken 
bij het wel en wee in mijn dorp en de gemeente bernheze. d66 
betekent voor mij daarbij de juiste steun en motivatie! ik ben d66.”

2018
Ieder jaar staat de perspectiefno-
ta (vooruitblik) op de agenda van 
de gemeenteraad. Op de web-
site van de gemeente kunt u de 
perspectiefnota inzien. Inwoners 
die graag willen meepraten over 
de perspectiefnota 2018-2021 
zijn welkom op 8, 9 en 10 mei. 
Afhankelijk van het onderwerp 
waarover u wilt meespreken, 
kiest u één van deze drie data. De 

sP juicht het toe als inwoners van 
hun democratisch recht gebruik 
maken en hun stem laten horen. 
De perspectiefnota 2018-2021 
laat vooral de gevolgen zien van 
degelijk beleid de afgelopen ja-
ren. sober op de uitgaven. Wel 
jaarlijks blijven investeren in de 
leefbaarheid van de kernen. Veel 
mooie zaken zijn daarom gerea-
liseerd de afgelopen jaren in alle 
kernen. Bijvoorbeeld de ontslui-

tingsweg voor Heeswijk-Dinther, 
zodat het verkeer niet meer 
dwars door de kern hoeft te rij-
den. Het Nesterlé gebouw in Nis-
telrode. De Componistenwijk in 
Heesch opgeknapt. Dorpsplein 
loosbroek opnieuw ingericht en 
de eerste aanzetten voor de nieu-
we sportzaal in Vorstenbosch. 
Bernheze heeft in 2012 terecht 
gekozen voor zelfstandigheid. 
Dat blijkt wel.

SP: Prima vooruitzichten voor 2018

in de maand mei kijken we vooruit naar 2018. Wat kan er wel en wat kan er 
(nog) niet. De jaarlijkse perspectiefnota geeft duidelijkheid. goed om op te 
merken dat er geen bezuinigingen noodzakelijk zijn. Degelijk financieel be-
leid in de afgelopen zeven jaar werpt vruchten af. De Sp was er steeds mede 
verantwoordelijk voor door deelname aan het college met een Sp wethouder. 
ook de oZB hoeft slechts beperkt te stijgen met 2% in 2018. Mooie cijfers 
voor de komende jaren. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Er zullen de komende jaren veel 
bedrijven leeg komen te staan. 
Om verpaupering van het bui-
tengebied te voorkomen heeft 
de provincie daar wat op gevon-
den. Echter met één groot ver-
schil tot eerdere situaties: er is 
geen financiële bijdrage van de 
provincie om dit te stimuleren. 
De provincie wil boeren, die gaan 
investeren in meer milieu- en dier-
vriendelijke nieuwe huisvesting, 

geen vergunning geven voordat 
ze eerst, op eigen kosten, elders 
een stal van een stoppende agra-
riër afbreken. Daarmee haal je de 
financiële haalbaarheid van de 
innovatie weg en het gewenste 
effect valt nog te bezien. Dit is de 
wereld op zijn kop.
We willen verpaupering tegen-
gaan, maar de kosten kunnen 
niet alleen rusten op de schou-
ders van de agrariërs die vooruit 

willen. stel je eens voor dat je 
graag een nieuw huis wilt bou-
wen, maar dat je eerst ergens 
anders een huis af moet breken. 
Dat is onbetaalbaar en niet reëel. 

CDA Bernheze wil meer ruimte 
in de wetgeving om stoppende 
locaties toekomst te bieden. Dan 
zul je alternatieve activiteiten, 
met nieuwe bedrijvigheid op die 
locaties moeten toelaten. 

CDA: investeer in de Agrofood sector

De agrofood sector is in onze gemeente sterk vertegenwoordigd, met niet 
alleen boeren en tuinders, maar ook andere bedrijven die samenwerken met 
de agrarische sector en er, met hun werknemers, hun brood mee verdienen. 
in Bernheze zorgt de agrofood sector voor 2400 banen en een omzet van 
bijna 500 miljoen euro. De laatste tijd is er veel te lezen over de zogenoemde 
vrijkomende agrarische Bebouwing (v.a.B.).

Edwin Daandels, Burgerlid CDA Bernheze

www.tipmooibernheze.nl
ga naar

• anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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Tekst?

Niet eLke VOgeL Legt iN mei eeN ei Zie oplossing pagina 34

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van oogconTacT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:
Twan Jacobs
uit nistelrode

Winnaar:
Michelle van Veghel
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MooiBernhezertjes

te kOOP
NieUWe DessO-
tAPijttegeLs 
In allerlei kleuren/soorten. 
grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

gemAriNeerDe 
PrOCUreUrLAPjes 
€ 3,95 per 500 gram. 
sOePVLees indus. € 3,95 
per 500 gram. 
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl

PriNtPAPier
a4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, nistelrode.

kArAkteristieke 
VrijstAANDe jAreN 
30-WONiNg op een unieke 
plaats in het centrum van Schaijk.
Royaal huis met inpandige 
garage, zes slaapkamers en twee 
badkamers.  
Perceeloppervlakte: 700 m2; 
inhoud: 700 m3; bouwjaar: 1938. 
Inlichtingen: 
gtwvandeven@gmail.com
06-26797841.

Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.geVrAAgD

LANDBOUWmACHiNes: 
o.a.: ploegen, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, tractor, 
vee/paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

Wegens gezondheidsredenen 
zoeken we iemAND Die De 
tUiN Bij WiL HOUDeN 
voor halve of hele dag per week. 
Vlak bij Loosbroek.
Tel. 0413-224102.

Bidprentjes
H. leeijen. John. F. Kennedy-
straat 90, Heesch. 0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

Lege cartridges 
lever ze in bij ’t Mediahuys, 
laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

Wie kan mij helpen aan 
ansichtkaarten van 
heeswijk-dinther en 
LoosBroek?
Dick van de leest 06-55325484.

AANgeBODeN

PeDiCUre NisteLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
ook bij diabetes/reuma.

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: 
0413-293260.

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

eeN AVONDje Uit
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

stijLVOL gLAs iN LOOD
Specialist in glas in Lood.
ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en 
workshops. Retsel Heeswijk-
Dinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

COLOreNtA 
kLeUrANALyse, make up en 
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon 
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste 
bij u passen. Het ideale uitje 
voor elke vrouw, dus mannen op 
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
Hannie Heesakkers 
06-51110053. 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. 

te HUUr

WiNkeLrUimte
Wij hebben in de abdijstraat 12 
in Heeswijk een winkelruimte te 
huur van 150 m2 BVo.
De ruimte is voorzien van een 
complete keuken, wc, kelder en 
voorzien van een systeempla-
fond. Mooie zichtlocatie en par-
keren voor de deur! Meer info 
of bezichtigen: 0413-291826 of 
06-30183535.

OPsLAgUNits in nistelrode.
afmeting units van 24m2 voor 
€ 90,- p.m. en 48m2 voor 
€ 150,- p.m.
geschikt voor Inboedelopslag, 
camper-, boot- en motorstalling 
et cetera. Eigen toegang. 
Info: 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu

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

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19

www.meermaashorst.nl
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duurzaam bouwen

HEEsWIJK-DINtHER - in de bestaande woning van Fred en Marlies lennings hebben ze niet zoveel moge-
lijkheden om meer duurzame maatregelen te realiseren. voor zonnepanelen staat de woning aan de Mgr. 
Dubbelmanstraat in Heeswijk-Dinther niet gunstig genoeg. Ze zitten nu nog vast aan een energiecontract 
waar ze vanaf willen om snel over te kunnen stappen naar de Bernhezer energie Coöperatie als klant voor 
duurzame energie. BeCo staat garant voor 100% duurzame energie van eigen bodem. 

Fred (69) en Marlies (70) werkten 
allebei in het onderwijs en zijn nu 
ruim zes jaar met pensioen. Nu 
wonen ze met z’n tweeën, vroe-
ger met zonen Freddy en Jaap, 
die beiden inmiddels boven de 
veertig zijn. Fred en Marlies: “We 
hadden het toen niet zo vaak 
over energie en besparingen. Het 
ging wel eens over kleine bespa-
ringsmogelijkheden en ons huis is 
vanaf het begin goed geïsoleerd, 
veel meer was er niet mogelijk. 

Zonnepanelen lukt niet omdat we 
te weinig zon krijgen op ons dak. 
Als we nu nieuwe apparaten en 
lampen kopen kijken we vooral 
naar energiezuinige kenmerken. 
Zo hebben we ook een hybride 
auto gekocht.” 

Vanaf de start van BECO als lo-
kale energiecoöperatie zijn Fred 
en Marlies lid geworden. “We 
steunen BECO omdat we het ge-
zamenlijk inkopen en produceren 

van energie op plaatselijk niveau 
een goede zaak vinden. Boven-
dien is ook het bewust maken van 
ons gedrag over energiegebruik 
en duurzaamheid een doelstelling 
van BECO, die ons aanspreekt. 
We volgen de ontwikkelingen en 
zodra ons huidige energiecontract 
afloopt worden we ook klant bij 
BECO. Dan weten we zeker dat 
we de meest duurzame energie 
krijgen die er is en het is gegaran-
deerd betrouwbaar.” 

straks ook duurzame energie van Beco

meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

Wie op de gemeentelijke milieu- 
straat e-waste inlevert, kan ter 
plekke met een smartphone in-
checken op de Wecycle-actiesite. 
 
GPs (Global Positioning system) 
stelt vast of de inwoner echt op 
de milieustraat is. Vervolgens 
kan de inwoner punten scoren 

voor het lokale goede doel. De 
25 gemeenten met de meeste 
punten per inwoner, ontvangen 
van Wecycle een sponsorcheque 
van € 1.000,- voor het goede 
doel. De actie loopt tot en met 
31 augustus. 
Meer informatie vind je op 
wecycle.nl/inleveren.

inwoners gemeente 
Bernheze supporten 
intocht sinterklaas met 
oude föhn of spaarlamp
Inzamelstichting Wecycle stimuleert inleveren 
kleine apparaten en lampen

BERNHEZE - inwoners van de gemeente Bernheze die vanaf vrijdag 
28 april afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) 
inleveren op hun milieustraat, kunnen daarmee de lokale intocht 
van Sinterklaas ondersteunen. Hoe meer zij inleveren, hoe groter de 
kans dat de intocht een sponsorcheque van € 1.000,- van Wecycle 
ontvangt. Diegene die zelf inlevert maakt kans op een nieuw appa-
raat. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste 
in nederland.

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 BVHaal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

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

‘t Dorp 122 • 5384 MD Heesch • 0412 45 56 67
www.trajectheesch.nl

Maak vrijblijvend een afspraak!

Advies - Ontwerp - Inspiratie

bernHeze BOUWT

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!

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

Honey well
Lyric  t6 slimme  
thermostaat

€ 165,00
Aktie

vAn de mAAnd

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

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

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

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Geslaagde 
inzamelings-
actie oud 
gereedschap

BERNHEZE - Het in onbruik 
geraakte gereedschap dat 
door de kerken in geffen, 
Heesch, nistelrode, nuland 
en vorstenbosch werd inge-
zameld, is door de Solidari-
teitswerkplaats in dank ont-
vangen.

Deze werkplaats in Uden re-
pareert en reviseert oud ge-
reedschap voor hergebruik in 
de Derde Wereld. Alle gevers 
worden hartelijk bedankt voor 
hun getoonde verbondenheid 
met hen die het elders minder 
goed hebben en nu met dit 
gereedschap zich beter in hun 
eigen levensonderhoud kun-
nen voorzien. 

Wil je meer weten over of 
meewerken aan inzamelings-
acties vanuit de parochie De 
Goede Herder? Neem dan 
contact op met de pastoraal 
werkster, Annemie Bergsma 
via 0412-451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl. 
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  TOILETSET

 - GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF SOFTCLOSE

 TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV

 WANDCLOSET  

299,00

 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

109,00

 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

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

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 10 juni 2017

VANAF 499,00

  BADMEUBELSET

 ESTELLE COMPLEET

- 60, 80, 100 OF 120 CM BREED

- METALEN SOFT-CLOSE LADESYSTEMEN

- KERAMISCHE WASTAFEL

- MET SPIEGEL, SPIEGEL MET

 VERLICHTING OF SPIEGELKAST

- LEVERBAAR IN KLEUR WIT EN

 DRIE MODERNE HOUTKLEUREN

- EUROPEES FABRICAAT

00

BADMEUBELSET

 ESTELLE COMPLEET

 ESTELLE COMPLEET

 ESTELLE COMPLEET

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

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!

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Willibrordcentrum krijgt
brede erkenning

Aan de ene kant werd veel ener-
gie gestoken in de aanpassing 
van het gebouw, waardoor aan 
verenigingen, bedrijven en par-
ticulieren een prima ruimte ter 
beschikking kon worden gesteld. 
Dat heeft al snel geresulteerd in 
veel nieuwe activiteiten en een 
verbeterde bezetting. Aan de 
andere kant werd overlegd met 
de belastingdienst en gemeente 
om ook in formele zin een vol-
waardige plaats op het maat-
schappelijk terrein te verwerven. 
Dit laatste is gelukt! 

Maatschappelijk vastgoed
De bijzondere oorsprong van het 
Willibrordcentrum, een voor-
malig parochiehuis dat zonder 
gemeentelijke investering in 
het pand een gastvrij thuishonk 
is geworden voor maatschap-
pelijke activiteiten, noopte het 
stichtingsbestuur ertoe om op 
gemeentelijk niveau erkend 
te worden als maatschappelijk 
vastgoed. Hiermee voorkom je, 
dat potentiële gebruikers die 

(huisvestings)subsidie van de 
gemeente ontvangen, zich min 
of meer gedwongen zouden 
zien om elders (lees: in gemeen-
telijk vastgoed) hun activiteiten 
te ontplooien. In overleg met de 
wethouders Glastra van loon 
en Wijdeven én met de unanie-
me steun van alle fracties, is via 
een raadsbesluit vastgelegd dat 
het Willibrordcentrum wat be-
leid aangaande huurders betreft, 
gelijk gesteld wordt aan panden 
die aangemerkt worden als ge-
meentelijk vastgoed. Hiermee is 
de dreigende achterstelling ten 
opzichte van de andere gemeen-
schapshuizen voorkomen. 

Uiteraard een zeer welkome be-
slissing. tegelijkertijd is de vurige 
wens van het Willibrordcentrum 
ingewilligd om als volwaardig 
deelnemer te kunnen participe-
ren aan het halfjaarlijks overleg 
tussen gemeente en gemeen-
schapshuizen. 

anBi-erkenning
Daarnaast heeft het Willibrord-
centrum onlangs, van de belas-
tingdienst, de ANBI-erkenning 
gekregen. Met name voor de wer-
ving van sponsors en donoren is 
zo’n erkenning van groot belang. 
Het betekent namelijk dat voor de 
belastingheffing de giften zonder 

drempel aftrekbaar zijn en in be-
paalde gevallen zelfs verhoogd 
mogen worden afgetrokken. te-
gelijkertijd is het ook informeel 
een signaal dat het algemeen nut 
gediend wordt. Iets waarover bin-
nen de stichting uiteraard nooit 
enige twijfel heeft bestaan, maar 
het is toch stimulerend als dat ook 
nog eens door een officiële instan-
tie wordt erkend. 

Mooie ontwikkelingen
Het Willibrordcentrum kan zich 
door bovenstaande ontwikkelin-
gen nog beter ten dienste stel-
len van de lokale gemeenschap 
en verheugt zich op de (mede-)
organisatie van evenementen 
en bijeenkomsten. De stichting 
en haar vele goed gemotiveerde 
vrijwilligers staan er klaar voor. 

Op zoek naar de juiste ruimte 
of praktische ondersteuning? 
Neem contact op met: 
info@willibrordcentrum.nl of 
telefonisch 0413-291057 en 
06-20031590. 
Via www.willibrordcentrum.nl 
krijg je een prima eerste indruk.

HEEsWIJK-DINtHER - vanaf de verzelfstandiging eind 2012 heeft het Willibrordcentrum er veel werk 
van gemaakt om zich als volwaardig gemeenschapshuis op de kaart te zetten. 
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HEERLIJKE GERECHTEN  |  LIVE MUZIEK  |  KINDERACTIVITEITEN 

ZATERDAG 20 MEI  17.30 - 01.00 UUR    
ZONDAG 21 MEI  14.00 - 22.00 UUR

HOOFDSPONSOR ZILVER

DIAMANT

PARTNERS

VAN DER SANGEN TUINHOUT
tuinhuizen       speeltoestellen      schuttingen      overkappingen

GOUD

JOSINA
planten

De eijnderic
De Eijnderic zorgt voor een heer-
lijke doe-actviteit. Onder leiding 
van ervaren koks kun je aan de 
slag met het maken en versieren 

van je eigen lekkernijen. Wat dat 
zijn… dat blijft nog geheim, maar 
lekker zijn ze wel en spannend om 
te maken ook! Echt een activiteit 
van De Eijnderic voor kinderen. 

Mad Science
De workshops van Mad science
zijn heel divers. Voor Heerlijk 
Heesch bereidt Mad science 
workshops voor die gaan over 
eten, ruiken, proeven én iets le-
ren over voeding. Droge kost? 
Zeker niet! De professors van 
Mad science houden ervan om 
kinderen te amuseren, inspire-
ren, en uitdagen. succes ook 
hier verzekerd. 

Zoektocht
Een uitdagende zoektocht op het 
hele terrein van Heerlijk Heesch 
staat natuurlijk weer in het teken 

van eten en drinken en heeft 
als toepasselijke onderwerpen 
‘Melk’-weg en ‘tafel’-etiquette. 

Het Kinderplein, met gratis en-
tree, is op zaterdag van 16.00 
tot 20.00 uur en zondag van 
14.00 tot 19.00 uur. Zorg dat je 
erbij bent!

Meer informatie vind je op 
www.heerlijkheesch.nl of 
Facebook.com/heerlijkheesch.
Als je de pagina een duimpje 
geeft en volgt, ontvang je auto-
matisch alle informatie via jouw 
Facebookpagina. 

Heerlijk Heesch kinderplein voor extra genieten
HEEsCH - Het Kinderplein is tijdens Heerlijk Heesch op 20 en 21 mei speciaal ingericht om kinderen te 
laten genieten van heerlijkheden. Maar ook ouders en andere volwassenen zijn er welkom. De eijnderic 
en Mad Science staan garant voor bijzondere workshops en andere verrassingen die kind én ouder zul-
len bekoren. op het Kinderplein zijn voldoende ingrediënten aanwezig om kinderen te laten proeven, 
ruiken en meewerken. 

Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Heerlijk 
Heesch; 
genieten voor 
volwassenen 
én kinderen
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Mei
maand VOETENmaand

Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther

info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Op zoek naar een cadeau 
voor moederdag?

Al eens aan een 
voetreflexmassage gedacht?

Voettocht naar de sint-
jan vanuit kerk Heesch 

Ook dit jaar kan er vanuit Heesch
en Vinkel samen gewandeld 
worden en onderweg kunnen 
er (levens)verhalen worden ge-
deeld. Een tocht met bijzondere 
gesprekken en ontmoetingen, 
een pelgrimage waarin al lopend 
met elkaar een verder liggend 
doel bereikt probeert te worden: 
het vertrouwen dat het God zelf 
is die in het dagelijks leven met 
ons meetrekt en op onze levens-
reis de weg wijst. 

De voettocht van twintig kilome-
ter start om 7.30 uur bij de sint 
Petrus’ Bandenkerk in Heesch.
Er wordt zoveel mogelijk door de 
natuur gewandeld. Het wande-
len gebeurt in een rustig tempo; 
we gaan immers als pelgrims. 
Iedere drie kwartier is er een 
rustpauze. De tweede pauze is 
bij de Kerk OlV van de Rozen-
krans in Vinkel. Dit is tevens de 
vertrekplaats voor degenen die 
een iets kortere afstand willen 

lopen. Vanaf deze plek start de 
tocht om 9.15 uur. De terug-
tocht is per openbaar vervoer. 
Wie wil kan in Heesch nog even 
op adem komen om met her-
nieuwde energie huiswaarts te 
keren. Voor deze tocht is een 
goede conditie vereist. Opgave 
is niet nodig, maar op tijd aan-
wezig zijn wel. 

Voor meer informatie: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

HEEsCH - De Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch vormt voor de parochie De goede Herder op zondag 21 
mei het middelpunt van een bedevaart. als moeder van Jezus wordt Maria sinds 1380 vereerd in de Kathe-
drale Basiliek van Sint-Jan. van heinde en verre komen pelgrims om er te bidden en een kaarsje op te steken. 

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Valt uw kind regelmatig? 
Twijfelt u over de stand 
van zijn/haar voeten?

Maak eens een afspraak bij één van 
onze podotherapeuten. Of het nu gaat 
om schoenadvies of het aanmeten van 
podotherapeutische zolen: bij ons is de 
kindervoet in goede handen!

Bel of mail voor een afspraak
Telefoon : 073 547 00 19
E-mail  : info@makkelijklopen.nl
Website  : www.makkelijklopen.nl

DE
KINDER
VOET

Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
‘s Hertogenbosch

Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode
Vinkel

Voetensalon rianne
U kunt er terecht voor: 
- deskundig advies en een 
 professionele voetbehandeling
- het knippen van uw nagels
- het verwijderen van eelt, 

likdoorns
- het plaatsen van een podofix 

nagelbeugel
- reparatie van uw nagels
- het (gel)lakken van uw nagels
- na de behandeling worden uw 

voeten ingecremed met een 
passende voetencreme, die 
ook verkrijgbaar is in de salon

Voetensalon Rianne is aangeslo-
ten bij Provoet, brancheorgani-
satie voor pedicures.

Voor informatie of voor het ma-
ken van een afspraak kunt u bel-
len met 06-53473619.

voeTenSalon rianne
De Klaver 7
5384 XK Heesch

Stap stralend en kleurrijk 
de zomer tegemoet... 

uw voeten verdienen het !

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Heeeee Koosje

Ik heb jouw teens
lippers 

bij, want bij Thea 
en 

Eline krijg je grati
s 

nagels lakken bij 

pedicure behandeling, 

kan het mooi drogen.

Doeiiii Suus

Help het? 
Op blote voeten lopen heeft 
voordelen. Het helpt om de 
doorbloeding te verbeteren, sti-
muleert de gevoeligheid van de 
voet en zorgt voor een ontspan-
nen gevoel. Profiteer van het 
mooie weer en doe je schoenen 
uit. loop op blote voeten in huis, 
in het park of op het strand.

Hier zijn enkele tips
• De eerste keren dat je op blo-

te voeten loopt, is een zand-
strand beter dan een kiezel-
strand en zacht grasland op 
een heuvel beter dan een pad 
in het bos. 

• Voorkom dat je op vuile of 
scherpe voorwerpen stapt. 

• Neem altijd je schoenen mee 
en doe ze meteen aan als je 
denkt dat de grond niet proper 
is. 

• Overdrijf het niet. De eerste 
keren kunnen de pezen en 
gewrichten in je voeten en 
benen het wat zwaar krijgen, 
waardoor pijn en ontstekingen 
kunnen ontstaan. 

• Was je voeten goed in een 
voetenbad wanneer je thuis-
komt en droog ze zorgvuldig 
af. Breng daarna een hydrate-
rende crème aan om je voeten 
zacht te houden.

www.scholl.nl

Op bloten voeten lopen
BERNHEZE– laat uw voeten ademen en verbeter de doorbloeding 
door op blote voeten te lopen. Blootvoets lopen wordt afgeraden 
voor diabetici.

Moederdag-
cadeau:

Laat haar 
voeten 

genieten van 
Moederdag
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Drukke Koningsdag voor 
Sint-Barbaragilde Dinther

Voor het koor was dit het eerste 
optreden na het overlijden van 
hun muzikale leider Henk Ha-
braken. Na de dienst gingen alle 
kinderen met hun mooi versierde 
fietsjes of stepjes in optocht naar 
Plein 1969. Namens de 50-jarige 
Koning Willem-Alexander nam 
burgemeester Marieke Moor-
man de felicitatie in ontvangst 
en door het Sint-Barbaragilde 
en het Sint-Willibrordus Gilde 
Heeswijk werd een vendelhulde 
gebracht. Hierna speelden beide 
muziekkorpsen het Wilhelmus; 
door de zeer vele aanwezigen 
meegezongen.
Na afloop van het defilé trokken 
beide gilden naar Laverhof om 
daar de bewoners te verrassen 
met een vendelhulde.

Heel mooi was het dat jeugdven-
delier Luna van Boxtel in groeps-
verband mee kon vendelen voor 
haar opa Jo van Boxtel die vanuit 
zijn rolstoel stralend toe keek. Er 

kan terug gekeken worden op 
een geslaagde voormiddag met 
nog redelijk goed weer.
Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

HEESWIJK-DINTHER - De bazuinblazers waren donderdagmorgen al om 7.00 uur in de kerktoren om 
reveille te blazen voor de viering van Koningsdag. Vanuit het Gildehuis vertrok men hierna om 9.15 uur 
in vol ornaat naar de kerk voor de gezinsviering, waar ook Harmonie St. Servaes en het gildekoor hun 
medewerking aan gaven.

Tekst: Fred van den Berg Foto’s: Matthijs van Lierop

Sint-Barbaragilde Dinther brengt vendelhulde 
aan Maurits van Bouwdijk Bastiaanse 

Om 18.30 uur verzamelden de 
leden van het Sint-Barbaragilde 
zich bij het Gildehuis en vertrok-
ken per auto naar Huize Zwa-
nenburg. Hierna ging men in vol 
ornaat met vliegend vendel en 
slaande trom naar de woonboer-
derij van Maurits van Bouwdijk 
Bastiaanse op de Zwanenburg-
seweg.

Een bont gezelschap, gekleed 
in allerlei creaties, stond buiten 
het gilde op te wachten. Hoofd-
man Jan van Eerd sprak namens 
het Sint-Barbaragilde de nieuwe 
Ridder, zijn familie en genodig-
den toe. Maurits heeft vele acti-
viteiten op vrijwillige basis in zijn 
loopbaan verzorgd.
Na de toespraak brachten de 
vendeliers, onder begeleiding 

van de tamboers, een vendel-
hulde. Luna van Boxtel, de nieu-
we jeugdvendelier, mocht voor 
de eerste keer in groepsverband 
mee vendelen. Ook Maurits van 
Bouwdijk Bastiaanse was veer-

tig jaar geleden begonnen als 
jeugdvendelier bij het Sint-Bar-
baragilde.
Onder het genot van een drank-
je genoten allen van het mooie 
samenzijn bij ‘Ridder Maurits’.

HEESWIJK-DINTHER - Sint-Barbaragilde Dinther bracht op woensdag 26 april een vendelhulde aan de 
als Ridder in de Orde van Oranje Nassau onderscheiden gildebroeder Maurits van Bouwdijk Bastiaanse.

Tekst: Fred van den Berg

Gilde brengt vendelgroet aan 
gedecoreerden

VORSTENBOSCH - Op woens-
dagavond 26 april werd aan de 
twee gedecoreerden in Vorsten-
bosch een vendelhulde gebracht. 

An Hendriks en Mari Lucius ont-
vingen in kerkdorp Vorstenbosch 

een lintje namens de koning. An 
kreeg haar vendelhulde aange-
boden bij gemeenschapshuis de 
Stuik en vervolgens werd gil-
debroeder Mari bij een goede 
vriend thuis een vendelhulde 
aangeboden. 

Met vijftien personen was het 
gilde uitgerukt om met hun gil-
debroeder de ontvangst van het 
lintje extra feestelijk te vieren en 
vervolgens werd er natuurlijk 
een pilsje op gedronken!

Foto’s: Jo van den Berg

Veel mensen slaan, vaak tot hun 
grote verrassing, hun slag op de 
rommelmarkt. Indien je onlangs 
je zolder hebt opgeruimd of nog 
plannen hebt om dit te gaan 
doen, overweeg dan ook eens 
om een kraam te huren. 

Op basis van voorgaande jaren, 
verwachten zij ongeveer 90 kra-
men en/of grondplaatsen vol 
met spullen te hebben. 

Vanaf 10.00 uur ’s ochtends 
kunnen de eerste koopjesjagers 
op de rommelmarkt terecht en 
de markt eindigt ’s middags om 
16.00 uur. Entree is € 2,- per 
persoon en kinderen tot 12 jaar 
gratis. En uiteraard zal buurtver-
eniging De Drie Dreven er, even-
als andere jaren, voor zorgen dat 
je een kopje koffie en een warme 
hap kunt nuttigen op het gezel-
lige terras.

Rommelmarkt buurtver-
eniging De Drie Dreven
HEESWIJK-DINTHER - Het afgelopen jaar was de gezellige rommel-
markt van buurtvereniging De Drie Dreven weer een groot succes. 
Dit jaar zal er weer een rommelmarkt plaatsvinden en wel op zon-
dag 7 mei. De rommelmarkt wordt gehouden aan de Kastanjedreef. 

Op deze avond kan je namelijk 
naast de normale bingo extra 
prijzen winnen wanneer je bij-
voorbeeld naast de bingo win-
naar zit. Bij een andere ronde is 
het zelfs mogelijk dat een hele 
tafel in de prijzen valt. De avond 
wordt gepresenteerd door Mar-
cel Dominicus en Chris van de 
Ven die ook de avond organi-
seert. Op de website 
www.bvvorstenbosch.nl lees je 
hier meer over.

Toegangskaarten, die op de 
bewuste avond worden omge-
wisseld voor een bingo boekje, 
zijn te koop bij de onderstaan-
de verkooppunten. De kaarten 
kosten € 10,-. Op de avond zelf 
zijn extra kaarten te koop voor 

€ 7,50.  Voorverkoop adressen: 
Paperpoint te Heeswijk-Dinter, 
Dagwinkel in Loosbroek en Vor-
stenbosch, DIO/The Read Shop/
Prima Sparkling in Nistelrode 
en Cafetaria de Schaapskooi in 
Vorstenbosch. Tijdens de bingo- 
avond hebben we ook nog een 
leuke koopjesstand met enkele 
leuke aanbiedingen ten behoeve 
van Buro Lima.

Crazy bingo-avond
VORSTENBOSCH  - Op donderdag 11 mei is Café-zaal de Schaap-
kooi het decor van een eerste crazy bingo avond die geheel in het 
teken staat voor Stichting Buro Lima te Heeswijk-Dinther. 

AL 25 JAAR HET ADRES
• Aankoop PC, Notebook 

en Randapparatuur
• Onderhoud en Reparatie

Voor particulieren en zakelijke klanten
De Doorgang 11 - 5473 HZ  Heeswijk-Dinther

0413-293131 - info@uce.nl

Een nieuwe 
huisstijl, 

advertentie, 
website? 

Uw creatieve vragen worden omgezet in 
frisse, originele ideeën. Passend bij  

uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn 
T 06 14 64 11 95

Monique Raaijmakers 
T 06 11 45 05 88

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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bernHeze buITen

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

www.brienengroenprojecten.nl
Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902

MILIEUBEWUST 

&
DUURZAAM

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
D.m.v. een gasbrander verdwijnt uw onkruid in een hand-omdraai

• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven

• 1800 m2 per uur

De hovenier voor 
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Assortiment van perkplanten, hang- 
en kuipplanten, geraniums en fuchsia’s.

7 mei Themazondag Bloemschikken 
met tuinplanten

APRIL en MEI ook op ZONDAG GEOPEND
Openingstijden op onze website.

Ruime keuze aanwezig van tuinplanten

Voor  nieuws en actie’s zie: www.verstegentuinplanten.nl
www.facebook.com/verstegentuinplanten

kruiden proeven en ruiken
VINKEl - Zondag 7 mei van 11.00 tot 16.00 uur.

loop gezellig binnen en maak kennis met heel veel gewone en bijzon-
dere kruiden. Ook is er een mooie keuze uit gewone en oude rassen 
tomatenplanten, komkommer-, paprika- en peperplanten, courgette-
planten en nog veel meer. 
Moes&tuin vind je ook op de markt in Oss op dinsdag- en zaterdag-
ochtend. In Vinkel ben je welkom op woensdag, donderdag en vrijdag 
vanaf 9.30 uur en dinsdag en zaterdag vanaf 14.00 uur.

van rijckevorselweg 23a - 5382 JJ vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl

De kilsdonkse molen heeft 
een ‘broertje’ gekregen

Kinderen kunnen nu na een 
rondleiding nog beter en over-
zichtelijker de werking van de 
molen bestuderen. 

Ook kunnen de begeleidende 
molenaars onderdelen eruit ha-
len en kunnen de kinderen deze 
weer terugplaatsen en dan zien 
en ervaren wat voor een belang-
rijke functie dit onderdeel heeft. 

Ben Cornelissen, Jan schaken-
raad en Henny van Hooft vor-
men het bestuur van stichting 
Vrienden van De Kilsdonkse Mo-
len. Educatie hebben zij hoog in 
het vaandel staan, omdat ze het 
belangrijk vinden dat kinderen 
het technisch vernuft uit vroe-
gere tijden kunnen blijven zien. 
Het eerste project, een water-
speeltuin waarin kinderen het 

zogenaamde watersparen kun-
nen naspelen, hebben zij helaas 
na jaren voorbereiding niet mo-
gen realiseren. Henny van Hooft 
heeft toen dit tweede project 
bedacht. 

sander van der steen, mede-ei-
genaar van Authentiek Bouwen, 
vertelt dat ze het een mooie klus 
hebben gevonden, met vele uit-
dagingen. “Maar de eer van dit 
project gaat wel naar tom en 
Roel, de bouwers”, zegt sander. 
En nu is het dan zover dat het 
‘broertje’ geplaatst kan worden 
in de oliemolen. Na de meiva-
kantie wordt het in gebruik ge-
nomen bij de schoolbezoeken en 
dan is er voor de kinderen een 
prachtig project gerealiseerd. 

Daar mogen de Vrienden van de 
Kilsdonkse Molen met recht trots 
op zijn!

HEEsWIJK-DINtHER - er is een identiek molencomplex nagebouwd door authentiek Bouwen in op-
dracht van en geschonken door de vrienden van De Kilsdonkse Molen. Dit educatieve project gaat 
ingezet worden bij het bezoek van de scholen op de molen.

HET TECHNISCH 
VERNUFT UIT 
VROEGERE TIJDEN

Trots op het nagebouwde molencomplex

Het werd voor ons bij de laat-
ste keer pijnlijk duidelijk dat ted 
deze strijd niet meer zou kunnen 
winnen, en op Kerstavond 2016 
heeft hij op 11-jarige leeftijd de 
strijd definitief op moeten ge-
ven. Om ted te herdenken, en 
de familie een steuntje in de rug 
te geven, lopen wij dit jaar mee 
met de samenloop voor Hoop.

Er is nog steeds veel geld nodig 
voor onderzoeken om mensen 
van kanker te genezen. Daarom 
organiseren we onder andere 
een plantjesactie op zaterdag 6 
en 13 mei in Heeswijk-Dinther. 
Van 10.00 tot 16.00 uur kun je 
terecht op laverdonk 4b voor 

een ruime keuze aan kleurrijk en 
vers plantgoed. Mooi in pot of 
perk!

De afgelopen jaren was de op-
brengst van onze plantjesactie 
voor stichting Als Nederland, 
maar dit jaar gaat een groot deel 
naar samenloop voor Hoop.

Plantjesactie van team 
ted 1 en 2
HEEsWIJK-DINtHER - in het weekend van 10 en 11 juni lopen wij 
samen met vrienden en familie van Ted in twee teams mee met de 
Samenloop voor Hoop in Heesch. in 2011 werd er bij Ted een tumor 
ontdekt in zijn linkeroogkas. na een jaar van zware behandelingen 
leek Ted de strijd gewonnen te hebben. Helaas kwam de tumor tot 
twee keer toe terug. 
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Oproep voor nieuwe pleeggezinnen

In een pleeggezin hebben moe-
derpoes en haar kroost veel meer 
rust dan in het asiel, worden ze 
gesocialiseerd en lopen ook min-
der risico op infecties. Kortom; 
in een pleeggezin krijgen ze de 
aandacht die ze verdienen en de 
gelegenheid om in alle rust op te 
groeien totdat ze er klaar voor zijn 
om naar hun eigen huisje te gaan.

Op dit moment heeft Hokazo di-
verse pleeggezinnen, maar deze 
stromen snel vol. Dus is zij nog 
altijd op zoek naar nieuwe men-

sen die Hokazo én de katjes kun-
nen en willen helpen. Interesse? 
lijkt de pleegzorg voor katjes je 
wel wat? Aarzel niet langer en 
stuur een mailtje naar begelei-
ding@hokazo.nl. team Begelei-
ding Pleegzorg kan je uitleggen 
wat het allemaal inhoudt als je 
pleeggezin voor Hokazo wilt 
zijn. Het is voor de mensen ach-
ter Hokazo vooral belangrijk dat 
je binnen een straal van circa 15 
kilometer van Uden woont, over 
eigen vervoer beschikt én een 
aparte kamer in je woning hebt.

Hokazo is altijd op zoek naar 
pleeggezinnen, maar momenteel 
vooral naar mensen die behalve 
kittens ook volledige nestjes, dus 
inclusief mamapoes, willen op-
nemen. Onze katten en wij zelf 
zijn je zeer dankbaar. Door jouw 
hulp krijgen zij een prima basis 
waar ze de rest van hun leven 
alleen maar profijt van zullen 
hebben! 

Help Hokazo de katjes helpen, 
zodat zij een goede toekomst 
krijgen!

UDEN/BERNHEZE - omdat het kittenseizoen nu echt van start is gegaan, komen er steeds meer drach-
tige poezen en complete gezinnetjes binnen bij Hokazo. omdat de vrijwilligers van Hokazo alle katjes 
het beste willen geven, proberen zij ze zoveel mogelijk in pleeggezinnen te plaatsen. 

NIstElRODE - Zondag 7 mei 
vindt er een uitwisselingscon-
cert van jeugdslagwerkgroepen 
plaats in CC nesterlé. 

De opstap- en jeugdslagwerk-
groep van Fanfare st. lambertus 
Nistelrode treedt op samen met 
de jeugdslagwerkers van het 
Veldhovens Muziekkorps en die 
van muziekvereniging st. Cecilia 

uit st. Anthonis.
Iedereen is welkom om te ko-
men luisteren in CC Nesterlé.

De aanvang is 15.00 uur en de 
entree is gratis.

Uitwisselingsconcert 
jeugdorkesten

Lentekriebels bij de
meierijsche museumboerderij

stal Bertus uit loosbroek is er 
met veel knuffeldieren. Je mag 
er op een pony rijden, er wor-
den ter plekke pijl en bogen en 
fluitjes gemaakt. Verder mag je 
je uitleven met oude spelletjes 
zoals: spijkerslaan, klompwan-
delen, zaklopen, sjoelen, blikken 
gooien, steltlopen, hoepelen, 
kleien, haken en punniken.

Jezelf wegen doe je, net als vroe-
ger, op een hele oude ‘bascule’. 
Op het grote terras kom je he-
lemaal tot rust, onder het genot 
van een drankje of een echte 
‘boerenstruif’ (pannenkoek). Er 

is een aantal prachtige open-
luchtoptredens van de Jeugdfan-
fare uit Heeswijk. In de eeuwen-
oude boerderij beleef je hoe er 
heel vroeger geleefd, gewoond 
en gewerkt werd. En ga zeker 
kijken in de ‘hof’, de groenten- 
en plantentuin van het museum. 
Daar groeien groenten en plan-
ten die tegenwoordig nog maar 
zelden te zien zijn. Je mag die 
planten ook zelf zaaien of plan-
ten! 
laat al dit moois niet aan je 
voorbijgaan want de ‘boeren en 
boerinnen’ staan klaar, om er 
voor jullie weer een echt feestje 

van te maken! Voor meer infor-
matie over het museum kijk je 
op www.museumboerderij.nl. Je 
kunt hen ook volgen op twitter.

HEEsWIJK-DINtHER - Deze keer speciaal iets voor kinderen! Samen met hun papa’s en mama’s, opa’s 
en oma’s, zijn zij aanstaande zondag 7 mei tussen 11.00 en 17.00 uur welkom op het evenement ‘lente- 
kriebels’. Mét gratis toegang tot het evenemententerrein! Daar, aan de Meerstraat 28 in Heeswijk, tref 
je een echt speel- en sportief gebeuren aan.

Opdidakt Heesch | 0412 450 228 | heesch@opdidakt.nl

•	 Begeleiding lezen en spellen

•	 Begeleiding rekenen

•	 Studievaardighedentraining

•	 Concentratietraining

•	 Sociale vaardigheidstraining

•	 Faalangstreductietraining

•	 Brugklastraining

Meer informatie en aanmelden: 
www.opdidakt.nl

START in de week van 8 mei 2017 (week 19)
Meld uw zoon of dochter nu aan!

In Heeswijk-Dinther zijn ze erg 
blij met het Buurtcadeau. “Van 
het geld van het Oranje Fonds 
gaan we een geluidsinstallatie 
aanschaffen voor de grote zaal”, 
aldus de heer van tartwijk, voor-
zitter van stichting sociaal-cul-
tureel Willibrordcentrum. “Deze 
zaal wordt voor een breed scala 
van activiteiten gebruikt, zodat 

veel dorpsgenoten hiervan ook 
zullen kunnen genieten.”

Oranje Fonds reikt eerste 
Buurtcadeau uit
HEEsWIJK-DINtHER  - Het oranje Fonds verrast Stichting soci-
aal-cultureel Willibrordcentrum met een oranje Fonds Buurtcadeau 
ter waarde van € 3.000,- Dit is het eerste Buurtcadeau dat het Fonds 
uitreikt in Heeswijk-Dinther. in buurten waar de Straatprijs van de 
nationale postcode loterij valt, verblijdt het oranje Fonds een or-
ganisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden 
langdurig profijt van de straatprijs.

Een echt
speel- en 
sportief 
gebeuren

Droom geniet en lach,
het liefst elke dag!
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 1 t/m zondag 7 mei 2017. Week 18. 
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Douwe Egberts aroma 
rood snelfilterko�e of 

ko�ebonen**
2 pakken à 500 gram

alle combinaties mogelijk

Varkensrollade
per kilo 5.00

100 GRAM

0.50
1.001.001.1.1.001.

50%KORT
ING

1.491.491. 0.890.950.950.

MAX. 8 
PAKKEN
PER KLANT

Dubbel Frisss 
of Taksi

pak 1500 ml

Coop Goudse 48+  Coop Goudse 48+  
jong belegen kaasjong belegen kaas
STUK 600 GRAM 5.5.005.005. 3.99

GRATIS
HOTELVOUCHER BIJ € 25,-   * *   OF 
MEER AAN BOODSCHAPPEN
** Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen 
(rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen,  babyvoeding tot 1 jaar, 
geneesmiddelen, postzegels,  loten en telefoonkaarten). 

GENIET VAN KORTING OP EEN HOTELOVERNACHTING

EVEN 
HELEMAAL

HOTEL
DEBOTEL!

Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherHHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthersHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherwHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherkHeeswijk-DintherHeeswijk-Dinther-Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherDHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthernHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthertHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherhHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherrHeeswijk-Dinther
Plein 1969 11Plein 1969 11PPlein 1969 11Plein 1969 11lPlein 1969 11Plein 1969 11ePlein 1969 11Plein 1969 11iPlein 1969 11Plein 1969 11nPlein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 116Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11
mmmma-a-aa-a--a-za 8-21 za 8-21 zza 8-21 za 8-21 aza 8-21 za 8-21 8za 8-21 za 8-21 -za 8-21 za 8-21 2za 8-21 za 8-21 1za 8-21 
ZOZOZZOZOOZONDNDNNDNDDNDAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 AAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 GAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 OAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 PAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 EAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 NAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 1AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 2AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 -AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 1AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 8AG OPEN 12-18 UUUUUUUUUUUURRRR

Pinksterfeesten Nistelrode wordt breed gedragen
AL jAreN mAAtsCHAPPeLijk BetrOkkeN DOOr BijDrAge AAN De CLUBkAs VAN VeLe VereNigiNgeN

De negenkoppige organisatie is 
een van de weinige organisaties 
die alleen voor maatschappelijk 
belang geld ophaalt. 

Zij steunt veel verenigingen 
in Nistelrode die een bijdrage 
voor hun clubkas verdienen met 
hand- en spandiensten voor dit 
evenement, zoals; scouting Mira 

Ceti, EHBO-Nistelrode, Fanfare 
Nistelrode, et cetera. Naast deze 
kosten is er materiaal, techniek, 
aankleding, wet- en regelhand-
having, het vermaak, herken-
baarheid en de reclame voor het 
evenement.

Met een Pinksterkrant in een 
oplage van 18.000 stuks, die dit 
jaar verspreidt word in Bernhe-
ze, Geffen, Nuland en Vinkel-, 

huis-aan-huis én die ook komt 
te liggen bij recreatiebedrijven 
en campings in de regio, geeft 
zij de bedrijven aandacht die het 
evenement steunen. De kleurrij-
ke krant staat vol van de activi-
teiten en mooie advertenties van 
de sponsoren.

Deelnemen aan dit moois? 
Voorzitter Rob Geurts: “We heb-
ben er gezamenlijk de schouders 
onder gezet om er ook dit jaar 
weer een succes van te maken. 
Ieder jaar hebben we ook steeds 
weer een club nodig met enthou-
siaste commissieleden en vrijwil-
ligers om dat te realiseren. lees 
je dit en denk je: ‘Hier zou ik een 
rol in willen hebben, binnen een 
commissie’? Of kan jouw ver-
eniging ook dat extra zakcentje 
gebruiken voor haar clubkas? 
Neem dan contact op met onze 
stichting, zodat we er samen een 
nóg mooier feest van kunnen 
maken. Ik wens ieder een gren-

zeloos Pinksterweekend toe.”
Meer informatie over sponso-
ring, artiesten, organisatie en 
actuele vorderingen lees je op 
www.pinksterfeestennistelrode.nl.

/pinksterfeestennistelrode
MeT vele WinaCTieS

NIstElRODE - De sponsoren en bedrijven zijn benaderd en ondersteunen het evenement grandioos met 
een financiële bijdrage, met hand- en spandiensten of materialen. De organisatie wil beginnen met een 
groot dank je wel: “Ten eerste willen we de sponsoren graag bedanken voor hun bijdrage, van kleine 
giften tot hele grote en het vertrouwen dat we er weer een prachtig event van maken.” 

De 43STe pinKSTerFeeSTen niSTelroDe in HeT THeMa ‘grenZelooS verBinDenD’, HeeFT naaST De KerMiS, BraDerie, 

STraaTTHeaTer, ‘T van TilBUrg KinDerparaDiJS en De noSTalgiSCHe ‘geUrTS MengvoeDerS’ roUTe, ooK een aanTal 

nieUWe aCTiviTeiTen. MeT ‘T onDerneMerS’plein voor niSSeroiSe onDerneMerS, HeT CHillplein, HeliKopTervlUCHTen 

en De langSTe en HoogSTe M2oUTDoor ToKKelBaan in De regio, Zal HeT grenZelooS avonTUUrliJK WorDen.

Grenzeloos moederdagkado
Helicoptervlucht over Bernheze

Voor meer informatie:
www.pinksterfeestennistelrode.nl

EHBO Nistelrode

Scouting Mira Ceti

Muziekkapel De Dûrzakkers

3

Facebook
T H U M B  U P  A N D  S Y M B O L S

Share

Like

share

Moeders 
in de wolken

van dit moederdagkado!
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VEENDAM/HEEsCH - raivo Dankers van het HSF logistics Motor-
sport team heeft de zesde wedstrijd om het open nederlands Kam-
pioenschap 125cc in veendam gewonnen. 

De rijder uit Heesch kwam in beide manches als winnaar over de 
finish en pakte hiermee de eindzege. Met deze dubbele manchezege 
heeft hij zijn voorsprong in de tussenstand uit weten te bouwen naar 
37 punten.

raivo Dankers wint beide 
manches van het ONk 125cc 

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Voor volwassenen is er een 
wandelclinic. Op eigen tempo 
wandel je naar de verzamelplek, 
waar een leuke clinic verzorgd 
gaat worden. 
Mochten je kinderen onder-
tussen willen spelen, geen pro-
bleem want er is oppas genoeg. 
De prijs voor deze leuke actie is 
€ 5,- per persoon. 

Ouders die zich samen met hun 
kinderen opgeven krijgen 10% 
korting. Voor kinderen is er on-
beperkt ranja en iets lekkers in-
begrepen. Voor de wandelaars 
wordt voor koffie/thee en wat 
lekkers gezorgd.

Dus kom op 7 mei naar ‘t Kuip-
ke! Het programma is als volgt:

10.00 uur start programma kin-
deren
10.15 uur opening
10.30 uur aanvang wandelclinic
12.30 uur terugkomst wande-
laars
13.00 uur afsluiting en bekend-
making opbrengst.

samen sportief voor samenLoop voor Hoop 
BERNHEZE - Team Hoopvol en team rTB slaan de handen ineen. op zondag 7 mei gaan zij ‘Samen 
Sportief’ organiseren. een activiteit voor jong en oud. voor kinderen staan er bij zwembad ‘t Kuipke 
allerlei leuke attributen; variërend van een stormbaan van 17 meter lang, tot bubbelvoetbal en verkeers-
tuinen. ook loopt er een ballonnenclown rond en is er iets lekkers te verkrijgen. 

gamer koen schobbers krijgt topsportstatus

Koen is al enkele jaren een uit-
blinker in het racespel trackma-
nia en sinds kort speelt hij ook 
Rocket league, een racegame 
gecombineerd met voetbal. Om 
ook tijdens de co-schappen, lan-
ge stages in het ziekenhuis, te 
kunnen blijven gamen heeft Koen 
een topsportstatus aangevraagd. 
Professor Marlies schijven heeft 
Koen erg geholpen bij het rege-
len van een topsportstatus. 

“Ik zei tegen haar dat ik een pro-
bleem had, kiezen tussen gaming 
of studie. schijven stelde voor 
om te kijken of beide combine-
ren mogelijk is”, vertelt Koen, 
die in november begon met de 
aanvraag van een topsportstatus. 
Vorige week kwam het goede 
nieuws. In een brief liet het AMC 

aan Koen weten dat hij de top-
sportstatus ontvangt. “Dat ik een 
topsportstatus krijg, is superuit-
zonderlijk”, aldus de gamer. Dat 
de e-sport niet aangesloten is bij 
het NOC*NsF maakt het extra 
bijzonder.

De topsportstatus voor Koen 
houdt in dat hij zijn co-schappen 

volgt in een aangepast traject 
en dat hij studievrij is tijdens ga-
me-evenementen en toernooien. 
Koen heeft langere vrije periodes 
tussen de co-schappen en dat 
betekent ook dat hij langer over 
zijn studie zal doen. “Dat vind ik 
niet erg. We moeten toch werken 
tot we 75 jaar zijn en Epke Zon-
derland was volgens mij ook pas 
klaar met studeren toen hij dertig 
was”, zegt Koen lachend.

De Heeschenaar krijgt de top-
sportstatus voor het spelen van 
games. Zijn andere werkzaamhe-
den binnen de e-sport, zoals het 
presenteren van de Dutch Colle-

ge league op Fox sports, staan 
hier los van. “Ik ga daar geen 
vrij voor krijgen. Dat moet ik zelf 
zien op te lossen, maar ik weet 
zeker dat ik een manier ga vin-
den om ook dat te combineren. 
Presenteren is mijn passie gewor-
den. Humberto tan is mijn voor-
beeld”, zegt Koen.

Koen is erg blij met zijn topsport-
status. Voor zichzelf, maar vooral 
ook voor andere gamers. Omdat 
hij de eerste gamer is met een 
topsportstatus hoopt hij dat ook 
andere gamers in de toekomst 
een topsportstatus kunnen krij-
gen. “Ik sta met dit nieuws in 
de spotlights, maar het belang 
erachter is veel belangrijker. Ik 
hoop dat meer scholen door dit 
nieuws iets kunnen regelen voor 
topgamers. 

Dit is een stap naar de acceptatie 
van gamen. Mijn droom dat ga-
men geaccepteerd wordt, komt 
steeds dichterbij”, besluit Koen blij.

HEEsCH - gamer Koen Schobbers (24) uit Heesch krijgt de topsportstatus. Koen krijgt deze status van 
de Universiteit van amsterdam waardoor hij zich tijdens zijn master geneeskunde in het academisch 
Medisch Centrum (aMC) ook verder kan ontwikkelen als gamer. Koen is de eerste nederlandse gamer 
die een topsportstatus krijgt vanuit de universiteit. “ik ga de geschiedenisboeken in als eerste gamer 
met een topsportstatus.”

Koen Schobbers  Tekst: Matthijs van Lierop

Dit is een 
stap naar de 
acceptatie 
van gamen

Dat de e-sport niet aangesloten 
is bij NOC*NSF maakt 

het extra bijzonder

Het is makkelijk 
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OPRUIMING  OPRUIMING

Groenstraat 31 
5258 TH, Berlicum

(Nabij sportpark De Brand)

Openingstijden:
 maandag t/m vrijdag:  10.00 - 18.00 uur
 zaterdag:  09.00 - 17.00 uur

 

  OP HET GEHELE ASSORTIMENT
25% KORTING

• GERANIUMS, 
FUCHSIA’S, enz.

• DIV. HANGPLANTEN
• POTGROND

• TUINDECORATIE
Groenstraat 31

5258 TH Berlicum
06-22381999

(Nabij sportpark De Brand)

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

ZONDAG 7 MEI en 
ALLE ZONDAGEN in MEI 

geopend van 10.00 - 16.00 uur

• Geraniums
• Fuchsia’s, enz
• Div. Hangplanten

•  Div. Groentenplanten
• Potgrond
• Tuindecoratie
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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

“In onze eigen zaal konden we 
dat niet, maar in de sporthal 
was dit wel mogelijk”, vertelt 
Rose-Marie van Heumen, voor-
zitter van de vereniging, en-
thousiast. “De kleding is weer 
fris en oneffenheden zijn bijge-
werkt, zodat alle groepen net-
jes op het podium staan. Ook 
de fans zijn er klaar voor; de 
ouders hebben t-shirts met het 
logo van de vereniging op de 
voorzijde en een leuke smiley 
met de clubslogan, Dream it - 
Wish it- Do it DVDK, besteld. 
Zo kunnen alle aanwezigen als 
één oranje blok, met de rood-
wit-blauwe, lichtgevende foam- 
sticks, de dansers op het podium 
aanmoedigen. 
 
België
Op het parkeerterrein bij de EK-
hal realiseert het bestuur een 
Holland House. “Hier kunnen 
onze leden en fans tussendoor 
een hapje komen eten, ont-

spannen en weer door. Wij gaan 
er met z’n allen een gezellig 
weekend van maken met hope-
lijk mooie resultaten!”, besluit  
Rose-Marie. 
Donderdag 4 mei reist de eer-
ste groep af om vrijdag 5 mei 
met de junioren te beginnen. 
Zaterdag 6 mei is de beurt aan 
de jeugdleden en op zondag 7 
mei sluiten de hoofdleden het 
EK 2017 weer af. Het wordt een 
spannend weekend waarin ze 
gaan voor het hoogste podium.

DV Dancing kids is klaar 
voor het ek 2017!
NIstElRODE - er is hard getraind om de laatste puntjes op de i te 
zetten! Daarnaast hebben de leden twee keer op zondagochtend 
een extra training in de sporthal gehad. Het is heel belangrijk dat 
de leden de plaatsen en figuren kunnen oefenen in de afmetingen 
van het podium, dat op het europees Kampioenschap (eK) gebruikt 
wordt. Het eK is aankomend weekend in België.

koploper Best Vooruit klopt 
Heeswijk in de omschakeling
HEEsWIJK-DINtHER - na een 
indrukwekkende minuut stilte 
vanwege het veel te jong over-
lijden van de moeder van Hees-
wijk-speler Sten van de Berg, 
ging de focus zo goed als dat kon 
weer op de belangrijkste bijzaak 
in het leven, namelijk voetbal. 

Koploper Best Vooruit begon erg 
afwachtend aan de partij, maar 
vanuit de omschakeling wist zij 
twee keer toe te slaan binnen tien 
minuten. Heeswijk rechtte de 
rug en tien minuten later stond 
het weer 2-2 na doelpunten van 
tjeu van Alebeek en tom sled-
dens. Vlak na rust scoorden de 
bezoekers echter opnieuw van-

uit een scherpe counter en deze 
klap kwamen de elf van trainer 

Marc van de Ven niet meer te 
boven, eindstand 2-3.

voetbal

Dylan Davies komt als winnaar uit dit duel  Foto: Hans Heesakkers

Offday Avesteyn tegen hekkensluiter
KElDONK/HEEsWIJK-DINtHER - 
Het als derde geklasseerde 
avesteyn trad zondag aan tegen 
hekkensluiter Keldonk. 

Avesteyn miste enkele basisspe-
lers, maar beschikt inmiddels 
over fatsoenlijke vervangers. 
De eerste helft voltrok zich zon-
der opmerkelijke momenten. 
Avesteyn had het voordeel van 
de wind zonder hier gebruik van 
te kunnen maken. De ruststand 
was dan ook 0-0.

Na de rust voltrok zich een klein 
drama. Binnen de kortste keren 
stond Avesteyn achter met 2-0 
na enkele ongelukkige momen-
ten aan hun kant. Ze bleken niet 
in staat om het opportunistische 
spel van Keldonk weerstand te 
bieden. Keldonk tekende zelfs 
de 3-0 aan. Avesteyn bleek niet 
in staat hier iets tegen in te bren-
gen. Het spel van de Dintherse 

formatie bleek niet aan de maat. 
Ondanks dat scoorde Rens van 
Vugt nog de 3-1 maar uitein-
delijk werd de einduitslag 4-1. 
Avesteyn bleek niet bij de les en 
maakte niets waar van de posi-
tie waar zij op de ranglijst staat. 

Omdat de directe concurren-
tie ook niet tot aansprekende 
prestaties kwamen handhaaft 
Avesteyn zich op de derde posi-
tie, waardoor nacompetitie voor 
de Dintherse formatie steeds 
dichterbij komt.

voetbal

Foto: Ad van Dooren

HEEsCH - Met een gelijkspel 
hadden de trouwe HvCH-sup-
porters nog kunnen leven, ge-
zien het vertoonde spel van bei-
de teams. 

De tilburgers speelden fris en 
brutaal en ontregelden daarmee 
vooral in de tweede helft het te 
matte HVCH. In het eerste bedrijf 
hadden de Heeschenaren hun 
zaakjes behoorlijk voor elkaar en 
kwamen in de 33e minuut mid-
dels een hard diagonaal schot 
van Jordy Veld op voorsprong: 
1-0. Hoewel keeper Rob van Erp 
in de 38e minuut een gevaarlijke 
inzet van RKtVV-er Bob Vroom 
met de voet onschadelijk moest 
maken, leek HVCH de rust met 
een grotere voorsprong in te 
gaan. HVCH-aanvoerder Roy 
Vissers draaide zich knap vrij en 
dacht de bal binnen te schieten, 
via de paal verdween deze echter 
over de achterlijn. 
Na rust zette RKtVV een tandje 
bij en werd vooral in de omscha-

keling steeds gevaarlijker. Bij een 
snel genomen vrije trap snelde 
Berry sonnenschein zomaar door 
de Heesche achterhoede en liet 
keeper Van Erp in de 67e minuut 
kansloos. HVCH wilde toch erg 
graag de overwinning in eigen 
huis houden maar zette daarmee 
de deur soms wel erg ver open. 
Berry sonnenschein, weer hij, 

mocht in de 90e minuut van ei-
gen helft vrijwel ongehinderd op-
stomen tot in het Heesche straf-
schopgebied. Daar legde hij de 
bal keurig af op Michael Boelen 
die beheerst binnenschoot: 1-2. 
HVCH had hele goede zaken 
kunnen doen in de strijd om een 
periodetitel, maar liet dit jammer-
lijk na.

HVCH laat zich in slotminuut 
bij de neus nemen

voetbal

Foto: Ruud Schobbers

VINKEl/NIstElRODE - een paar 
weken terug verloor prinses ire-
ne in blessuretijd van emplina. 
in vinkel tegen evvC was het 
juist andersom. 

toen de blessuretijd was aange-
broken scoorde Robbert Rovers 
de winnende goal. De gelijk op-
gaande 1e helft eindigde in 0-0. 
In de 50e minuut scoorde EVVC 
uit een scrimmage via Mark van 

Zoggel 1-0. Prinses Irene rechtte 
de ruggen en kwam tien minu-
ten later langszij, via Wibe van 
Rooij die een voorzet van tim 
van den Brand binnenkopte. Na 
93 minuten floot de uitstekende 
souwen voor het eindsignaal. 

De overwinning werd na het 
douchen nog even voor het sco-
rebord van EVVC gevierd door 
de spelers en staf.

Prinses irene 
in slotfase naar zege

voetbal

Foto: H. Elschot
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HEEsCH - op donderdag 11 mei 
is het eindelijk weer zover; de 
start van een nieuw seizoen vis-
wedstrijden voor de jeugd. 

Op het langven in Heesch zijn 
deze wedstrijden de komende 
tien weken elke donderdag-
avond. Alle jeugd kan rekenen op 
de zeer behulpzame seniorleden:
Jan, Jo, theo, Roel, Jeroen en 
Mario. Wil je in wedstrijdver-
band meedoen of gewoon wat 
meer leren? 
Je bent van harte welkom! Rond 
18.30 uur vindt de loting aan de 

vijver voor de visstekken plaats, 
waarna iedereen zijn stek gaat 
opbouwen. Om 19.00 uur gaat 
de toeter en tot 21.00 uur wordt 
er fanatiek gevist met de vaste 
stok. De vangst gaat in een be-
waarnet en na de wedstrijd wor-
den deze netten met inhoud van 
elke visser gewogen en worden 
de vissen geteld en, zoals het 
hoort, teruggezet. 
De gegevens worden elke week 
genoteerd en zo volgt er een 
klassement. Voor meer info stuur 
een mailtje met je vraag naar 
debleeken@planet.nl.

start nieuw seizoen
viswedstrijden

HVCH mO13-1 kampioen

De wedstrijd begon spannend, 
maar na ongeveer tien minuten 
ging het steeds beter. Na ver-
schillende mooie aanvallen ging 
HVCH met 4-0 de rust in! toen 
kon het niet meer misgaan, en 
kwamen de spandoeken te voor-
schijn. In de tweede helft speel-
de de verdediging wederom 
goed, zodat er geen tegen-goals 
kwamen. Een aantal mooie aan-
vallen werd nu niet beloond met 
een goal, maar er werd er toch 
nog eentje ingeschoten zodat 
Heesch met 5-0 het kampioen-
schap kon vieren. De champag-
neflessen 0%, werden ontkurkt, 
het vuurwerk knalde en de 
speelsters konden aan het feest 
beginnen.

De hele middag is het kampioen-

schap flink gevierd en misschien 
ben je de kampioenen nog wel 
tegengekomen op hun tocht 
door Heesch!

speelsters: Kaylee, Dana, Noor-
tje, suus, Pleun, Noor, Jill, lieke, 
Kathy en Ninke.
leiders: Clemy, Dirk en Rick.

HEEsCH - op zaterdag 22 april had HvCH Mo13-1 de lastige uitwedstrijd tegen Boxtel op het pro-
gramma staan. een gelijkspel is voldoende voor de Mo13-1 om kampioen te worden, maar in de thuis-
wedstrijd was er maar net met 5-4 gewonnen. Samen met een grote hoeveelheid supporters toog men 
naar Boxtel.

HVCH MO13-1 Foto: Frans

Mei is aangebroken en dat betekent dat 9, 10 en 11 
juni met rasse schreden naderen. Zowel voor als ach-
ter de schermen is iedereen druk in de weer om de 
puntjes op de welbekende ‘i’ te zetten van de voor-
stelling Ariël, terug naar de zee. De kaartverkoop voor 
deze voorstelling gaat binnenkort starten. Duik je met 
ons mee de diepte in? 

De afgelopen tijd hebben sommige groepen al met el-
kaar gerepeteerd en ook de hoofdroldansers komen re-
gelmatig langs tijdens verschillende lessen om kennis 

te maken. Het kostuumteam legt de laatste hand aan kostuums, de grimeurs testen de verschil-
lende looks en de decorstukken zijn bijna allemaal gereed voor gebruik. Toch is het bij zo’n grote 
productie spannend tot de laatste minuut. Hoe zal het totaalplaatje eruitzien? Niet alleen de 
docenten en de organisatie tellen de weken af voor het eindelijk zover is, ook de dansers kunnen 
haast niet meer wachten om aan iedereen te tonen waaraan ze zo hard hebben gewerkt. 
Om alle dansen strak en gelijk uit te kunnen voeren, moeten docenten soms streng en kritisch 
zijn. Gelukkig vinden de leerlingen dit niet erg, ze weten immers dat het harde werk straks goed 
zichtbaar is op het podium! Vanaf het horen van de eerste tonen van de muziek en het leren van 
de eerste pasjes, tot het uiteindelijke resultaat op het podium; het maken van een voorstelling 
blijft een mooi proces. Iedere groep en iedere danser is gegroeid in zijn of haar rol en blijft zich 
ontwikkelen. 
Benieuwd hoe wij de onderwaterwereld van Ariël tot leven brengen in het theater? Kom dan op 
9, 10 of 11 juni kijken naar alle dansers en danseressen in Theater de Lievekamp in Oss. Kaarten 
zijn vanaf 13 mei te bestellen via nancy@balletstudiovanderstappen.nl. Ervaring uit andere ja-
ren leert dat de kaartverkoop heel hard gaat. Wees er dus op tijd bij, want deze show wil je niet 
missen!

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk voor meer backstage-beelden op onze Facebookpagina en Instagram

BALLETSTUDIO VAN DER STAPPEN GAAT VOOR… 
DE ‘FINISHING TOUCH’!

info@balletstudiovanderstappen.nl - www.balletstudiovanderstappen.nl

In de 18e minuut kwam Fortu-
na op een 1-0 voorsprong, door 
een fout achterin. Prinses Irene 
kwam in de 22e minuut op gelij-
ke hoogte. Fortuna, spelend met 
drie man achterin, werd verrast 
door een steekbal van sharron 
van Os, die Yvonne lucius vrij 
voor de goal zette. Yvonne liet 
zien hoe je met zo’n kans moet 
omgaan en scoorde op zeer be-
heerste manier de gelijkmaker. 
In de 30e minuut kwam Prinses 
Irene zelfs op voorsprong. Een 
vrije trap net over de midden-
lijn(!) van Jamie van den Nieu-
wendijk verdween rechtstreeks 
in het doel. 

lang werd er niet genoten van 
de voorsprong, want in de 40e 
minuut wist Fortuna de gelijkma-
ker te produceren. Prinses Irene 
protesteerde voor een handsbal, 
maar Fortuna wist dat moment 
van onoplettendheid uit te bui-
ten. Ruststand 2-2.
Na de rust een steeds meer aan-
dringend Fortuna. Daardoor ont-
stond er aan de andere kant veel 
ruimte, maar zoals gezegd werd 
er met de opgelegde kansen 
niets gedaan. Fortuna liet zien 
hoe dat wel moest. Een speelster 
kon ongehinderd opkomen en 
de bal panklaar leggen voor een 
collega wat de 3–2 betekende.

Vrouwen Prinses irene laten 
punten liggen
sIttARD/NIstElRODE - een onnodige nederlaag van een gehandi-
capt prinses irene. Met de vele kansen die prinses irene kreeg werd 
gedurende de hele wedstrijd zeer slordig omgegaan. voor prinses ire-
ne scoorden Yvonne lucius en Jamie van den nieuwendijk. na een 
ruststand van 2-2 werd het uiteindelijk een 3-2 nederlaag in Sittard. 

voetbal

WHV verliest van DVg 
lIEMPDE/lOOsBROEK - voor 
beide ploegen stond er wat op 
het spel. Dvg strijdt nog mee 
bovenin en WHv vecht onderin 
tegen degradatie, dus er stond 
behoorlijk wat spanning op 
deze wedstrijd. 

WHV voetbalde uit een ver-
sterkte verdediging met een op 
de counter loerende voorhoede 
en liet de thuisploeg het spel 
maken. Ondanks het grote ver-
schil op de ranglijst was er ge-

durende de eerste helft weinig 
krachtsverschil. Net toen ieder-
een op weg was naar de kantine 
gebeurde het toch nog. Een bal 
werd niet goed verwerkt en de 
aanvoerder van DVG wist wel 
raad met dit kadootje. Martijn 
Karels schoot vanaf rand 16 de 
bal in de rechterhoek en liet de 
verdediging kansloos: 1–0 voor 
DVG. Na rust probeerde WHV 
wat verder van de goal te voet-
ballen, maar in de 49e minuut 
werd de wedstrijd eigenlijk al 

beslist door een doelpunt van de 
linksbuiten twan van de Broek. 
Hij profiteerde van zwak verde-
digen bij WHV, 2-0 voor DVG. 

Hierna geloofde DVG het wel 
en kon WHV wat verder van de 
goal gaan voetballen om toch 
nog de aansluitingstreffer te sco-
ren, maar dat zat er vandaag niet 
in. WHV was niet bij machte het 
de verdediging van DVG moei-
lijk te maken en hierdoor ging de 
wedstrijd verloren. 

voetbal
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 WWW.mOOibernheze.nl infOrmeert, bOeit en interesseert

op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte 
van de nieuwsitems in Bernheze. alle kernen komen aan de beurt, 
net als hier in ‘Mooi gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons 
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En 
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij 
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 14 mei 2017 naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over 
twee weken in de krant vermeld.

Jumbo nistelrode
Jumbo Heesch
coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

De winnaar van week 16 is: Familie otjens.
Het antwoord was: Heerlijk Heesch: Proef de gezelligheid

home nieuws

Agenda bedrijven

Verenigingen
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en 
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie 
komt gratis op de website.

bedrijVen
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie, 
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar 
(prijs exclusief btw).

U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het 
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen. 

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van 
DeMooiBernhezeKrant.

fotoalbum

Win € 25,- voor uw boodschappen
mooibernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in 
bernheze een podium op de website www.mooibernheze.nl. Kent u de website 
www.mooibernheze.nl? Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van 
nistelrode, heesch, loosbroek, heeswijk-dinther en Vorstenbosch online op de 
hoogte te houden. 

Mooi
gespot

meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

De dames van DOs’80 lieten 
vanaf het eerste fluitsignaal zien 
dat het bereiken van de halve fi-
nale geen toeval was. Ondanks 
de snelle 0-1 achterstand ging 

het lang gelijk op tegen Okto-
pus uit Eindhoven. toch zorgde 
slordig balverlies halverwege de 
eerste helft voor een onnodige 
achterstand, 6-9.

Dat de dames over veerkracht 
beschikken bleek uit een zeer 
goede fase, waarna een 13-10 

voorsprong op het scorebord 
stond. Onder andere Evi Hoeks 
speelde hierin een belangrijke 
rol. Oktopus liet het er echter 
niet bij zitten en bepaalde de 
ruststand met twee doelpunten 
in de slotfase op 13-12. 

De tweede helft werd de voor-

sprong door mooie, snelle aan-
vallen uitgebouwd naar 15-12. 
Ook nu knokte Oktopus zich 
terug in de wedstrijd. Een gelijk 
opgaande tweede helft, waarin 
DOs’80 niet meer achter kwam, 
bleef tot de laatste seconde 
spannend. De voorsprong werd 
niet groter dan twee punten en 

het was lieke van den Akker 
die een paar seconden voor het 
eindsignaal de eindstand bepaal-
de, 28-26. 
Door deze overwinning kan het 
team van coach Henri van Box-
tel zich opmaken voor de beker-
finale tegen Dongen, op 28 mei 
in Boxtel.

DOs’80 dames naar 
bekerfinale na zinderende halve finale
HEEsCH – een stunt voor dames 1 van handbalvereniging DoS’80. afgelopen dinsdag wisten zij voor 
de derde keer op rij in de bekercompetitie een team uit de eerste klasse te verslaan. onder toeziend 
oog van een volle tribune lieten de Heesche dames, die zelf uitkomen in de tweede klasse, wederom 
zien wat handbal zo mooi maakt. Snelheid, een dynamisch spel én een flinke dosis vechtlust bracht hen 
verrassend, maar zeer verdiend, naar de finale. 

handbal

Evi Hoeks  Foto: Ruud Schobbers

Tweede helft bleef tot de 
laatste seconde spannend

PAPENDAl/HEEsCH - op zater-
dag 6 en zondag 7 mei is sport-
centrum papendal het decor 
voor de BMX World Cup. 

BMX, of fietscross, is een extre-
me sport die sinds de Olympi-
sche spelen van Beijing in 2008 
olympisch is. Een BMX-race 
duurt circa 35 seconden, waarbij 
tijdens de rit obstakels moeten 
worden overwonnen. Daar zit-
ten sprongen bij van meer dan 
tien meter! spektakel verzekerd 
dus, zeker omdat Nederlanders 
succesvol zijn in deze sport. 

Dave van der Burg uit Heesch wil 
op zijn thuisbasis Papendal van-
zelfsprekend alles op alles zetten 
om één, of beide, wereldbeker-
wedstrijden te winnen. Hij moet 
daarbij afrekenen met landge-
noten als Jelle van Gorkom die 
tijdens de Olympische spelen in 
Rio zilver won, Niek Kimmann 
die al eens de World Cup op Pa-
pendal won, twan van Gendt én 

rijders uit de internationale we-
reldtop. 
Dave van der Burg: “Ik heb er 
veel zin in, helemaal omdat het 
onze thuisbaan is. De sfeer is al-
tijd goed, en het is speciaal om-
dat veel vrienden en familie ko-
men kijken. Ik ga alles geven en 
hoop er een waar spektakel van 
te maken.”

Dave van der Burg wil alles 
geven op BmX World Cup 
Papendal

BerNHeze sPOrtieF
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donderdag 4 Mei

nationale 
dodenherdenking

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

tarotkaarten legging
spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

eetpunt hdL
CC servaes Heeswijk-Dinther

Film: Land of Mine
Filmhuis De Pas Heesch

vrijdag 5 Mei

Bevrijdingsdag

zaterdag 6 Mei

Bernhezer jeu de Boules 
kampioenschappen
tramplein & Raadhuisplein 
Nistelrode

perkplantenactie
laverdonk 4b Heeswijk-Dinther
PAGINA 29

workshop servies 
beschilderen
DIO/the Read shop/Prima 
sparkling Nistelrode

zondag 7 Mei

40-jarig jubileum de wis
CC De Wis loosbroek
PAGINA 13

kruiden proeven en ruiken
Moes & tuin Vinkel
PAGINA 29

Beachvolleybaltoernooi
Raadhuisplein Nistelrode

vogelwacht 
vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

rommelmarkt 
de drie dreven
Kastanjedreef Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

samen sportief
Zwembad ‘t Kuipke
PAGINA 32

wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Lentekriebels
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 30

uitwisselingsconcert 
jeugdslagwerkgroepen
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 30

vv vogelvreugd: kaarten
CC servaes Heeswijk-Dinther

themazondag 
Bloemschikken met 
tuinplanten
Verstegen tuinplanten schaijk
PAGINA 29

Maandag 8 Mei

start: goededoelenweek
loosbroek
PAGINA 4

vogelwacht 
vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

alzheimer café
Oude litherweg 20 Oss

dinsdag 9 Mei

zonnebloem nistelrode: 
zonneochtend
Zaal ‘t tramstation Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur 
Fysio steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

workshop: chocolade hart 
met luxe bonbons
Creatief & lekker Nistelrode

vogelwacht 
vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
CC servaes Heeswijk-Dinther

cursus studievaardigheden 
voor voortgezet onderwijs
Klasse-Rt Nistelrode

woensdag 10 Mei

informatieavond 
natuurbegraven
Franse Baan 2 schaijk
PAGINA 9

nisserois 
golfkampioenschap
the Duke Nistelrode

centrum Maia: 
chakradance - reiki 
oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

vogelwacht 
vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Lezing nLp/nei
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

donderdag 11 Mei

crazy bingo-avond
Café-Zaal de schaapskooi
PAGINA 28

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

centrum Maia: training 
dierencommunicatie - 
training elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt hdL
CC servaes Heeswijk-Dinther

vrijdag 12 Mei

kluscafé
De stuik Vorstenbosch

hartje Maashorst: 
Bij nellie op de koffie - 
Meditatie-avond
Palmenweg 5 Nistelrode

kBo dag
CC De Pas Heesch
PAGINA 8

Minicursus: 
op weg naar de brugklas
Klasse-Rt Nistelrode

try-out taartenworkshop
Creatief & lekker Nistelrode

keeztoernooi
CC servaes Heeswijk-Dinther

zoeien & zaaien 18+
lunenburg loosbroek

zaterdag 13 Mei

centrum Maia: 
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

nationale Molendag
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

perkplantenactie
laverdonk 4b Heeswijk-Dinther
PAGINA 29

open dag voedselbank
Rossinistraat 3 Oss

expositie: paint splash
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

afsluiting fairtrade week
Plein bij ’t labrys Heesch

workshop: 
grande boltaart
Creatief & lekker Nistelrode

zondag 14 Mei

Moederdag

Foto-expositie van 
Fotoclub Bernheze
Natuurtheater De Kersouwe

nationale Molendag
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

expositie: paint splash
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Masterclass: 
cesar zuiderwijk
CC Nesterlé Nistelrode

vv vogelvreugd: kaarten
CC servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 15 Mei

start: ophalen envelop 
goededoelenweek
loosbroek
PAGINA 4

Film: tonio
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

dinsdag 16 Mei

Bodyscan vitalfeld 
spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

‘t sfeerhuys 
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 Uden (slabroek)

inloopspreekuur Fysio 
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
loosbroek

centrum Maia: workshop 
orakel- & inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
CC servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 17 Mei

inloopochtend Bs delta
Herderstraat 2 Heesch

iMeet: 6 kamp
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

centrum Maia: ondek 
jouw eigen kracht, voor 
kinderen - helderziende 
waarnemingen door annie 
emonds
Palmenweg 5 Nistelrode

Film: tonio
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

Liederentafel
CC De Pas Heesch

donderdag 18 Mei

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

eetpunt hdL
CC servaes Heeswijk-Dinther

‘t sfeerhuys 
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 Uden (slabroek)

Mantra zingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2


