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ROPARUN
RUNNING TEAM BERNHEZE heeft 

afgelopen weekend meegedaan aan de 

Roparun 2018. Lopend van Parijs naar 

Rotterdam haalde zij voor het goede doel 

geld op: ‘Lopen voor leven’. 

Volgende week meer in DeMooiBernhezeKrant 

over deze prestatie.

BIJENBAARD

ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 JULI zijn de landelijk open 

Imkerijdagen, waar ook Imkerij ‘t Polleke aan  meedoet. Imker Peter 

van der Pol wil laten zien dat bijen helemaal niet zo gevaarlijk en 

agressief zijn, als veel mensen denken. Dit liet hij zien met een levende 

bijenbaard. Binnenkort hierover meer in DeMooiBernhezeKrant.

Pinksterfeesten

Het divers aanbod en het prachtige weer 

zorgden voor een sfeervol evenement.

Meer foto’s zie pagina 12.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Leuk kado voor Vaderdag!
Ontdek de wereld van (speciaal)bier

Het is eigenlĳ k 
wonderbaarlĳ k hoe je 
met vier eenvoudige 
ingrediënten, te weten 
water, graan, hop en 
gist, zoveel 
verschillende geuren en 
smaken kunt creëren. 
Misschien is dat wel één 
van de redenen waarom 
het speciaalbier de 
laatste jaren zo enorm 
populair is geworden.

Ook nieuwsgierig naar 
al die bĳ zondere 
smaken en de verhalen 
erachter? Of benieuwd 
hoe je het beste bier 

kunt proeven en hoe je bier met eten kunt combineren? Of 
gewoon zin in een gezellige avond met mooie bieren en 
leuke verhalen? Schuif dan aan bĳ  gediplomeerd 
biersommelier Joris van Esch en leer al proevend meer over 
de wondere wereld van bier!

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

Heesch - vrĳ dagavond 22 juni - 20.00 tot 22.00 uur - € 25,-

Aanmelden kan ook telefonisch of per mail tot 20 juni. 
Betaling kan contant vooraf of bĳ  aanvang van de proeverĳ .

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer 

begonnen. 
Diverse soorten fruit 7 dagen per 

week verkrijgbaar via de automaat.

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

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

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

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

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

THE ROYAL 
WEDDING 

Op 19 mei werd het 
huwelijk van Prins Harry en 
Meghan Markle voltrokken 
in St. George’s Chapel. De 
voorbereidingen voor dit 
huwelijk zijn enorm; al weken 
en zelfs maanden kun je de tv 

niet aanzetten of het gaat erover. De laatste dagen helemaal. 
Het is een echt sprookje!

Maar of je nu wel of geen prins of prinses bent, het trouwen 
heeft ook iets speciaals, iets magisch. Je voelt je echt een 
prinses van welke komaf je ook bent. Als je mag trouwen met 
de liefde van je leven is dit echt de allermooiste dag van je 
leven en ik spreek uit ervaring. 
In de Middeleeuwen brachten in Engeland de bruidsgasten 
zoete broodjes, en later cakejes, mee naar het feest. Deze 
cakejes werden in een piramidevorm opgestapeld. Nog steeds 
zetten we de taarten boven elkaar, van groot naar klein. 
Wanneer het bruidspaar erin slaagde elkaar boven de berg 
cakejes te kussen, zonder de gestapelde cakes omver te laten 
vallen, zou hun huwelijk gezegend zijn met geluk en kinderen. 

Als bakkersvrouw ben ik natuurlijk het meest geïnteresseerd in 
de bruidstaart van de royals. De Londense bakker Claire Ptak 
heeft de eer gekregen om deze ‘royal wedding cake’ te maken. 
Wanneer bruidsparen bij ons hun bruidstaart komen bestellen 
word ik ook altijd zo enthousiast. Hoe leuk is het dat wij een 
puzzelstukje van hun geweldige dag mogen verzorgen! Onder 
het genot van een proefstukje bruidstaart ga ik vol passie los, 
want alles begint met goede grondstoffen.
Onze cake wordt gemaakt met verse eieren, lekker luchtig 
met een vleugje citroen. De aardbeien halen we bij Verkuijlen 
in Heeswijk-Dinther. De echte Hollandse, die we in een grote 
ketel samen met de kersen en onze geheime specerijen koken. 
De slagroom, luchtig geslagen, spatelen we eronderdoor.

Als de banketbakker zijn ingrediënten verzameld heeft gaat 
hij de taart opbouwen laagje voor laagje. De keuze voor 
marsepein is snel gemaakt, als het bruidspaar het proeftaartje 
heeft opgepeuzeld. Want echte marsepein is niet zoet, het is 
een deel amandel en een deel suiker en verder geen fratsen. 
In combinatie met de rest van de trouwtaart is dit een ware 
smaaksensatie. Een taart gestapeld met rozen of andere 
bloemen; het kan allemaal. Onze Facebookpagina staat er vol 
van!

Er wordt tegenwoordig ook gekozen voor kleine bruids-
gebakjes, zoals onze kroonjuweeltjes in witte uitvoering of de 
strakke bolgebakjes, het mag allemaal. Het is duidelijk dat het 
bruidspaar voor deze dag alles perfect wil hebben en smaak 
enorm belangrijk is. Daarmee zijn ze bij ons aan het juiste adres. 

Maar al trouw je niet, een lekker stukje gebak kan altijd, er is 
altijd wel een reden te vinden!

Ilse Lamers-Dekkers, de bakkers Lamers.

BAKKERIJ
COLUMN

Een taart gestapeld met rozen of 
andere bloemen; het kan allemaal
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Sportschool
Die zomer was ik vol goede voornemens. Ondanks dat ik niet 
echt een fan ben van binnensporten, zou ik aan mijn conditie 
gaan werken in de sportschool. Ik geloofde echt niet dat ik een 
sportschoolverslaving zou oplopen, maar ik was er van overtuigd 
dat het niet tegen zou gaan staan. Een paar maanden lang kon 
ik best lopen en fietsen zonder bestemming in een bedompt hok. 
Dat was nog wel te overzien. Misschien was het zelfs gezellig met 
mijn nieuwe collega-sporters. Dat had ik ook wel eens gehoord 
van al die sportschool-promoters.

Ik was expres op een rustig moment gegaan als er maar een paar 
mensen zouden zijn, zodat ik me hopelijk het minst ongemakkelijk 
zou voelen. Ik voelde me al onzeker over mijn fysieke kwaliteiten, 
daar had ik liever zo min mogelijk publiek bij. Ik wilde het liefst 
niemand laten zien dat ik met mijn dunne polsen net vijf kilo 
omhoog kon hijsen; maar een sportschool voor mij alleen is 
jammer genoeg niet te betalen. Ik legde mijn handdoekje op de 
stoel en greep naar de gewichten.

Ik dacht dat niemand het gezien had, maar ik voelde meteen 
de ogen in mijn rug prikken van die paar mensen die aanwezig 
waren. “Gaat hij nou echt maar met vijf kilo aan de slag? Wat 
een beginneling. Zo kom je natuurlijk nooit ‘in shape’. Dik zijn is 
duidelijk een keuze.” Ik dacht dat ik in mijn ooghoeken de hoon op 
het gezicht zag van mijn sportschool-buurman.

Vliegensvlug greep ik weer naar 
de pin van de gewichten en 
verhoogde naar twintig kilo. Met 
een bezweet gezicht nam ik plaats 
op de stoel en zette me schrap. Na 

vijf keer tillen voelde ik een spiertje 
scheuren in mijn pols en heb ik 

rennend de sportschool verlaten. 
Om er vervolgens nooit meer 
terug te keren. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

V.l.n.r.: Lars, Sami, Stef, Freek en Tim, voorste rij Siebe en Bram - niet op de foto Tim Hanegraaf en Tim Booster

Lekker SMÈRRIG, maar ook 
vertrouwd Perry Fest
NIET ÉÉN, MAAR GEWOON TWEE DAGEN FEEST

TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

De vrienden Siebe Haeve, Freek 
van Kessel, Sami Gozen, Bram 
van de Pas, Tim van den Berg, 
Stef Wilmink, Lars Beusekom, 
Tim Hanegraaf en Tim Booster 
organiseren elk jaar een Perry 
Fest en intussen via hun nieuwe 
stichting PerrEvents ook ande-
re feestelijkheden. Hoofdmenu 
in wat de aan elkaar gewaagde 
vriendengroep doet is en blijft 
het Perry Fest. Het evenement 
waar de mannen, zo claimen zij, 
eigenlijk het hele jaar wel een 
beetje doende mee zijn en een 
feest voor en door jeugd dat elk 
jaar groter wordt. Daar is geen 
letter van gejokt. Dit jaar is er 
zelfs sprake van een regelrech-
te groeispurt. Verwelkomden de 
jongens verleden jaar circa 1.000 
feestgangers op één avond/
nacht op een locatie buiten het 
dorp; dit jaar is het feestterrein 
verplaatst naar Den Droeven-
daal en wordt er twee dagen 
stevig uit- en doorgepakt. Met 
twee area’s en met een dag ex-
tra wordt gehoopt ook een ver-
dubbeling van het aantal feest-
gangers aan te trekken. Dat kan 
alleen met een goed program-
ma en dat, zo wordt bezweerd, 

zit wel snor. “SMÈRRIG orga-
niseert het 18+ vrijdagavond/
nacht feest. Dat wordt heel chill 
met veel guilty pleasures, onze 
huis-dj Nixus & Mc Jordan én 
we ontvangen Jody Bernal. Dat 
is slechts een piepklein puntje 
van de dikke taart die we dan 
met zijn allen smakelijk op gaan 
smullen. Meer zeggen we er 
niet over. Gewoon komen en je-
zelf overgeven aan het geheel”, 
deelt de groep mede. 

DJ’S
Een dag later, zaterdag 16 juni, 
nemen ze zelf de touwtjes in 
handen. Dan is het 17+ Perry 
Fest. Hét feest waar het ooit al-
lemaal mee begon. “We hebben 
een hele collectie fantastische 

dj’s geboekt die iedereen snot 
voor ogen draaien. Als special 
treatment staan de Perry Fest 
legends klaar. Dat zijn dj’s die 
vanaf het eerste feest bij ons 
gedraaid hebben. We begin-
nen rustig en sluiten hard af”, 
meldt het organisatiecomité. Als 
het aan hen ligt, wordt het een 
ongeëvenaard feest dat je zeker 
niet wilt missen. “Het is voor en 
door jongeren, met leuke mu-
ziek, een betaalbaar drankje en 
goede sfeer.” Resoluut: “Kom 
langs en ervaar het zelf.” Kaart-
jes voor het hele gebeuren zijn 
online te bestellen via 
www.perrevents.nl of via 
Instagram of Facebook.

HEESWIJK-DINTHER - Nóg meer feest dan voorheen. Je zou het voor onmogelijk 
houden, maar de heren van PerrEvents oftewel Perry Fest trekken er alles voor uit de 
kast. Niet één dag, maar twee dagen, niet met één podium maar twee area’s, niet met 
één dj, maar met maar liefst 25! Vrijdag 15 juni wordt een SMÈRRIGE 18+ happening 
en zaterdag 16 juni is het Perry Fest zoals ever and ever op de nieuwe locatie aan Den 
Droevendaal. Mis het niet, maar be there! 

De organisatie van Perry Fest en DMBK geven 3 x 2 vrijkaartjes weg.

2 voor vrijdag, 2 voor zaterdag en 2 combikaarten.

Wil jij kans maken op deze vrijkaarten? Mail dan voor maandag 28 mei naar
info@demooibernhezekrant.nl, met wie jij naar het Perry Fest wilt gaan en wie weet word jij de 
winnaar van twee gratis kaartjes. 
LET OP: 18+.

LEZERSACTIE:

Gewoon 
komen 
en jezelf 
overgeven 
aan het 
geheel

DIT JAAR IS HET 
FEESTTERREIN 
VERPLAATST

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

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

NISTELRODE - Bevolkingsonder-
zoek Zuid start op 30 mei met 
het bevolkingsonderzoek borst-
kanker in nistelrode. 

Voor dit onderzoek worden alle 
vrouwen tussen 50 en 75 jaar 
elke twee jaar uitgenodigd. Door 
het onderzoek kan borstkanker 
in een vroeg stadium ontdekt 
worden. Dit verhoogt de kans 

op genezing. Bovendien is vaker 
een borstsparende operatie mo-
gelijk. 

Het onderzoekscentrum staat 
tot eind juni op het parkeerter-
rein achter CC Nesterlé aan de 
Parkstraat. 

Voor meer informatie kijk op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in nistelrode

LOOSBROEK - De voorberei-
dingen voor de derde Goede-
DoelenWeek in Loosbroek zijn 
in volle gang. Want na twee 
succesvolle edities gaat men op 
de ingeslagen weg verder. 

De werkgroep Collectanten en 
Loopplan brengt nieuwe adressen 
in kaart en past deze in de routes. 
Ook legt zij contact met de col-
lectanten. De werkgroep Com-
municatie en Materialen heeft de 
materialen voor dit jaar op orde 
gebracht en brengt de Goede-
DoelenWeek onder de aandacht. 
De werkgroep Juridische- en Fi-
nanciële zaken heeft aandacht 
voor privacy en het correct tellen 
en verdelen van de giften.

Er wordt in een week gecollec-
teerd voor 12 goede doelen die 
hieronder zijn vermeld. In de 
week van 28 mei tot 2 juni bren-
gen ongeveer 50 collectanten 
de envelop met brief/intekenlijst 
rond. In de week van 4 tot 9 juni 
komen de collectanten deze en-

velop met daarin de intekenlijst 
en contante giften weer opha-
len. Uiteraard wordt er gehoopt 
op een goede respons.

Heb je vragen/opmerkingen of 
wil je je aanmelden als collec-
tant? Neem dan contact op met 
Angelique van Empel, secretaris 
stichting Goede Doelen Loos-
broek, 
angeliquevanempel@hotmail.com. 
Zie ook www.loosbroek.nu. 

Samenwerkende Goede Doelen:
- Diabetes Fonds
- Fonds Gehandicaptensport
- Fonds Verstandelijk 
 Gehandicapten
- Hartstichting
- KWF Kankerbestrijding
- Longfonds
- Nationaal Epilepsie Fonds
- Nationaal Fonds Kinderhulp
- Nationaal MS Fonds
- Nederlandse Brandwonden 

Stichting
- Nierstichting
- Reumafonds.

Goededoelenweek 
loosbroek 2018

Het mijmerbankje is een ode 
aan de overleden collega’s van 
medewerkers van het zieken-
huis. Het mijmerbankje maakt 
zichtbaar dat zij hun collega’s 
in dankbaarheid willen blijven 

herinneren. Maar natuurlijk kan 
dit mijmerbankje voor iedereen, 
dus ook voor mensen die niet in 
Bernhoven werken, een plekje 
zijn om even te aarden.

De kunstenaar heeft in de poten 
van het bankje tegels met een 
fotoprint van grassen/planten 
verwerkt die met hun wortels 
in de aarde staan als een ver-
wijzing naar het ‘laten groeien 
van je gedachten’. Vanuit de 

aarde groeien onze gedachten 
omhoog, naar buiten en wellicht 
naar ongeziene oorden als een 
handreiking aan hen aan wie we 
onze gedachten graag even wij-
den. Later wordt bij het bankje 
een gedicht van Anna Costeno-
ble geplaatst.

Eva Roefs woont en werkt in 
Amsterdam, maar is geboren en 
getogen in Loosbroek. Ze werkt 
als fotograaf voor onder meer 
de Volkskrant. Daarnaast is Eva 
beeldend kunstenaar. Zij is, hoe 
kan het ook anders, zeer visueel 
ingesteld. 

Door haar blik laat zij mensen 
de wereld met nieuwe ogen 
aanschouwen en dat geeft ver-
rassend nieuwe (in)zichten. Eva 
Roefs volgde haar opleiding aan 
de Sint Joost Kunstacademie.

Zie www.evaroefs.com

mijmerbankje: 
Een momentje om te aarden

UDEN - In opdracht van de directie van Ziekenhuis Bernhoven ont-
wierp Eva roefs een ‘mijmerbankje’. Dit bankje kreeg op 17 mei een 
plaats in de voortuin van Ziekenhuis Bernhoven waar mensen ‘een 
momentje kunnen aarden’.

‘VanUIt de aarde 
groeIen onZe 
gedachten omhoog’

Dit kun je doen met wat harts-
vriendinnen of alleen, in de 
wetenschap dat je in een fij-
ne, huiselijke sfeer met andere 
mooie vrouwen, negen avonden 
gemiddeld, een keer per maand 
deze ontdekkingsreis gaat ma-
ken.

De cursus op weg naar je kracht 
is een stukje theorie, maar voor-
al doen én ervaren. Creativiteit, 
meditatie, tarot, muziek, de ele-
menten et cetera en elkaar, zijn 
via de weg van de chakra’s, de 
sleutel tot jouw innerlijke kracht. 

Waarbij aandacht voor jezelf en 
je medecursiste centraal staan.

Voel je het al kriebelen om mee 
te doen en heb je behoefte aan 
me-time? Meld je dan aan!                            
De start is in september met 
twee groepen, op woensdag en 
op vrijdag van 19.30 tot 22.30 
uur te Schijndel. Vol = vol! 

Zie voor cursusdata:  
www.gabriellicvoetreflex.nl

Praktijk Gabriellic
Heeswijk-Dinther en Schijndel

denk je wel eens aan 
tijd voor jezelf?

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL – Een avond helemaal voor jou. 
Even weg van alle rompslomp zoals werk, gezin, en andere ver-
antwoordelijkheden. Een avond waarin je in een klein groepje met 
maximaal zes vrouwen op ontdekking gaat naar jouw kracht.
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tocht met een missie voor stichting Sulaweesjes

“Ieder jaar wordt er gefietst voor 
een goed doel van iemand uit 
Heesch of die betrokken is met 
Heesch”, legt Ria van Nistelrooij 
uit. Ria zit bij de werkgroep Tocht 
met een Missie. “Iedereen mag 
meefietsen; ouderen, gezinnen 
en jongeren. We hebben twee 
routes, een van 30 kilometer en 
een van 45 kilometer. Onderweg 
is er allerlei lekkers te verkrijgen, 
waarvan de opbrengst samen 
met het startgeld naar stichting 
Sulaweesjes gaat.” 

Stichting Sulaweesjes is opgezet 
door Nancy de Werd, die met 
haar stichting basisschool Muti-
arah Indah in Tangerang, Indo-
nesië ondersteunt. “We willen 
de kinderen uit de achterbuurten 
een kans op een beter leven ge-
ven. Goed basisonderwijs helpt 
daarbij, zo kunnen zij leren dat 
ook zij waardevol zijn en een 
goede toekomst voor zichzelf op 
kunnen bouwen”, legt Nancy 
uit. Nancy’s roots liggen in Indo-
nesië en op haar zeventiende jaar 
kwam ze naar Nederland. “Maar 
die armoede zoals in Tangerang 
heerst, kende ik niet. Wij van 
stichting Sulaweesjes zien het als 
onze missie om die kinderen een 

betere toekomst te bieden, want 
dat verdient iedereen.” 

Met veel passie vertelt Nancy 
over haar stichting. “We pro-
beren ervoor te zorgen dat die 

kinderen niet denken dat ze niets 
waard zijn omdat ze in een ach-
terbuurt geboren zijn. Want wie 
weet wordt een van die kinderen 
later wel dokter als ze de kans 
krijgen om zich te ontwikkelen!” 
Regelmatig bezoekt Nancy de 
school om te zien wat er met het 
gedoneerde geld gebeurt. “We 
vinden het belangrijk om te zien 
wat zij met het geld doen. Zo 
weten wij als stichting zeker dat 
het goed terecht komt.” 
Je kunt stichting Sulaweesjes 
steunen door zondag 27 mei 
mee te fietsen met Tocht met 
een Missie. De fietstocht start bij 
De Eijnderic, waar startbewijzen 
gekocht kunnen worden voor 
€ 5,- voor een volwassene, 
€ 3,50 voor kinderen van twaalf 
tot en met achttien jaar en kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar betalen € 2,-. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Kun je niet 
meefietsen, maar wil je toch een 
bijdrage aan stichting Sulawees-
jes leveren? 
Op www.sulaweesjes.nl vind je 
alle informatie over de stichting 
en lees je hoe je een donatie kunt 
doen. 

TEKST: TAMLYN VAN LANEN FOTO: AD PLOEGMAKERS

HEESCH – Jaarlijks wordt Tocht met een Missie georganiseerd door parochie De Goede
Herder in Heesch. Ieder jaar is de opbrengst van de fietstocht voor een ander goed 
doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar stichting Sulaweesjes, gerund door de zeer 
bevlogen Nancy de Werd. 

Ria en Nancy
We vinden 
het belangrijk 
om te zien 
wat zij met 
het geld doen

Iedereen mag meefi etsen: 
ouderen, gezinnen, jongeren
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Steun

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Mariaviering in de Heesche kerk
Samenkomen rond Maria

In de Petrus’ Banden kerk wordt 
zaterdag 26 mei om 15.00 uur 
met jou en de bewoners van De 
Binnenhof van Heelwijk tot Ma-
ria gebeden, wordt zij bedankt 
voor de goede dingen in ons le-
ven en wordt aan haar gevraagd 
te helpen en te steunen in moei-
lijke tijden. Ook voor mantelzor-
gers van bovengenoemde be-
woners en al diegenen die thuis 
hun dierbaren ondersteunen, is 
het goed om het af en toe inner-

lijk stil te maken. Hopelijk wordt 
deze Mariaviering ervaren als 
een teken dat we er niet alleen 
voor staan. 

In deze Mariaviering zal pastor 
David van Dijk voorgaan. Samen 
met het Caecilakoor zal Maria 
toegezongen worden en bij haar 
beeltenis kunnen er kaarsjes ge-
brand worden voor allen die in 
ieders hart meegedragen wor-
den en die Gods kracht en troost 

toegewenst worden. Na afloop 
is er in de dagkerk een samenzijn 
met koffie en thee. Iedereen is 
van harte welkom. 

Voor meer informatie, bijvoor-
beeld over gewenst vervoer 
naar de kerk of voor een ge-
sprek rond verlieservaring, 
kun je contact opnemen met 
pastoraal werkster Annemie 
Bergsma via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH - De meimaand is voor de Rooms Katholieke kerk traditioneel de Mariamaand. Maar waarom 
eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de 
maand te maken. ‘Mei’ is namelijk afgeleid van het Griekse woord ‘Maia’ wat oorspronkelijk ‘moeder’ 
betekent en later ‘vroedvrouw’. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de meimaand te 
wijden aan Maria, de Moeder Gods. Het samenkomen rond de moeder van Jezus is een traditie die in 
veel kerken is blijven bestaan en velen goed doet en kracht geeft. 

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Met grote verslagenheid
hebben wij kennis genomen van het overlijden

van ons zeer gewaardeerd lid en vrijwilliger

Ad Driessen
We wensen Trees, kinderen, kleinkinderen 

en verdere familie veel sterkte.

Leden en bestuur R.K.S.V Avesteyn

Dankbetuiging

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

 

Wim van Doorn
I Dinther, 09-11-1925  - † Dinther, 14-03-2018

 
Uw aanwezigheid, bloemen en de vele kaarten

hebben ons erg goed gedaan.
 

                                               Kinderen en kleinkinderen

Fototentoonstelling
in de Heemschuur

De Heemschuur is het vereni-
gingsgebouw van Heemkunde-
kring De Elf Rotten in Heesch.

Wat is er te zien?
Op de eerste verdieping het 
museum, met een prachtige col-
lectie landbouwwerktuigen, am-
bachtelijke gebruiksvoorwerpen, 
zoals die van een rietdekker, een 
imker en een schoenmaker. Ook 
is er een schooltje, een winkeltje 
en spullen van de dorpsdokter.
Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollec-
tie te bewonderen, er zijn ar-
cheologische vondsten en in de 
lees- en studiezaal kunnen be-
zoekers gebruik maken van de 
bibliotheek en de zeer uitgebrei-
de fotocollectie raadplegen. Ui-
teraard zijn ook de uitgaven van 
de heemkundekring te koop. 
Rond de Heemschuur kan de 
prachtige tuin bekeken worden, 
objecten zijn te bewonderen, 

zoals een originele manege of 
rosmolen. Ook is er de mogelijk-
heid om een kopje koffie of thee 
te nuttigen.
De Heemschuur is iedere laatste 
zondag van de maand open-
gesteld voor publiek. In juli, 
augustus en december is de 
Heemschuur gesloten. De ope-
ningstijden zijn van 13.00 tot 
17.00 uur. Het adres is Schoon-
straat 35. 
Buiten de vaste openingstijden 
zijn tegen betaling groepsbe-
zoeken mogelijk. Voor meer in-
formatie zie 
www.de-elf-rotten.nl. Ook kun 
je voor informatie bellen met 
06-10463762 of mailen naar 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

HEESCH - De Heemschuur opent zondag 27 mei weer haar deuren 
voor het publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Ter gelegenheid hiervan is 
een kleine fototentoonstelling te zien met boerderijen en Heesche 
families. 

Imponerende 
schilderijen 
van Betsie van 
der Cammen 
bij Cunera/
De Bongerd

HEESWIJK-DINTHER - Betsie 
van der Cammen exposeert tot 
en met 20 augustus haar schil-
derijen bij Laverhof, locatie 
Cunera/De Bongerd. Inspiratie 
voor haar werk haalt ze uit de 
natuur, landschappen, architec-
tuur, bij mensen en uit kleuren. 
Vandaar dat haar werk zo divers 
is. Van figuratief naar modern en 
abstract.

Driedimensionaal
Betsie houdt van afwisseling, 
waardoor ze scherp blijft en 
steeds weer nieuwe ideeën krijgt. 
Warme aardetinten worden ge-
combineerd met felle kleuren. 
Niet alleen verf zit op haar doe-
ken; ook stoffen worden aange-
bracht. 
Die inspireren haar om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. Dat 
geeft een extra dimensie aan 
haar schilderijen. Het schilderij 
krijgt meer diepte en wordt drie-
dimensionaal. 

Een zekere spanning dient zich 
aan. De kijker gaat op zoek in 
het schilderij. 

Cunera/De Bongerd bevindt zich 
aan de Zijlstraat 1. De toegang is 
gratis. Je bent van harte welkom! 

Betsie van der Cammen
 Foto: Jacques Worms

van Erp - Muller

I n  e e n  z u c h t 
v l o o g  j o u w  l e v e n 
m e e  m e t  d e  w i n d 

M a a r  z e l f s  e e n  s t o r m 
k a n  h e r i n n e r i n g e n  a a n  j o u 

n i e t  d o e n  w e g w a a i e n

Miet

*  2 2 - 0 2 - 1 9 2 6      †  2 1 - 0 5 - 2 0 1 8

E c h t g e n o t e  v a n
A N T O O N  V A N  E R P

*  0 6 - 0 2 - 1 9 2 6      †  2 4 - 1 2 - 1 9 8 4

I n  e e n  z u c h t 
v l o o g  j o u w  l e v e n 

A N T O O N  V A N  E R P
*  0 6 - 0 2 - 1 9 2 6      †  2 4 - 1 2 - 1 9 8 4

C o r r e s p o n d e n t i e a d r e s
S c h o o n s t r a a t  4 2

5 3 8 4  A R   H e e s c h

ADV.indd   1 22-05-18   14:23
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
24 t/m 30 mei

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Zonnegloed 
2e voor

Gemarineerde
kipfilet 

100 gr. € 1,30

500 gram H.O.H. gehakt
500 gram verse worst

Boerenmetworst
Uit eigen worstmakerij

100 gr. € 1,40

€ 7,50

Kokosmakronen
4 + 2

GRATIS1,00

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

ZOETE BATAAT 1 kilo € 0.99
RUCOLA 125 gram € 0.99
NECTARINA’S 5+1 GRATIS

Volop Hollandse aardbeien
Asperges geschild/ongeschild

Samen voor

Summer Breeze 2018

Natuurlijk wordt ervan uitge-
gaan dat er ook dit jaar weer 
een fantastisch aantal teams en-
thousiast kan worden gemaakt. 
Summer Breeze is het dagje uit 
dat je samen met je vrienden of 
vriendinnen doorbrengt. 

Overdag staat in het teken van 
beachvolley wedstrijden in een 
groot aantal heren- en dames- 
poules. Daarnaast is er voldoen-
de gelegenheid om je maag te 
vullen én kun je de de hele dag 
genieten van de zwoele zomer-

beats van onze deejays. Uiter-
aard is er weer een knallende 
afterparty met voldoende ruim-
te voor nog een drankje en een 
dansje, waarvoor onder meer De 
Buren Van De Brandweer en Jail-
house Jimmy gestrikt zijn! 

Extra tip om je vrienden over te 
halen; er hoeft niemand te bob-
ben! Voor iedereen bestaat na-
melijk de mogelijkheid om je op 
te laten halen en, nog belangrij-
ker, naar huis te laten brengen 
met de bus! Zodoende hoef je 

je geen zorgen te maken over 
zand in je auto; deelnemers mo-
gen zoals elk jaar gebruik maken 
van de gratis Pick-up & Drop-off 
service. 

Daarnaast zijn er goede sanitaire 
faciliteiten en is er voor iedereen 
de mogelijkheid om te douchen, 
op te frissen of om je vetkuif te 
föhnen.

LOOSBROEK - De organisatie achter het succesvolle Summer Breeze is volop bezig met alweer de ze-
vende editie van dit spetterende beachvolley event. Het sportevenement vindt plaats op zaterdag 23 
juni bij sportpark De Hoef. Vorig jaar was al een groot succes, maar dit jaar wordt het allemaal nóg even 
wat groter, lekkerder en harder! 

Schrijf je nu in
Zin in een sportieve, maar vooral gezellige dag? 
Genieten in de stralende zon van een koud biertje, wijntje of een Corona? Regel dan vier tot zes deel-
nemers van vijftien jaar of ouder en schrijf je in voor Summer Breeze Loosbroek. Voor meer informatie 
en inschrijven kijk op www.summerbreezeloosbroek.nl of bekijk de Facebookpagina.

•  Advertentie DeMooiBernhezeKrant
•  Domeinnaam & e-mail
•  Betrouwbare hosting
•  Website met responsive design 
 & eenvoudig zelf te beheren

Voor een vrijblijvend advies: verkoop@bernhezemedia.nl   0412-795170

Ondernemers laat je zien!

www.mooibernheze.nl

informeert, Boeit 
en intereSSeert

Bezoek

groter, lekkerder 
en harder
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kBo terug
uit België

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK - Was jij er ook bij? nee? 
Jammer, want de leden van de 
KBO’s van Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek hebben vorige week 
volop genoten van de vijfdaagse 
vakantie naar het westelijk ge-
deelte van België. 

Er werd kennis gemaakt met 
Antwerpen, Brugge, Oostende, 
Ieper, Gent en Turnhout. Met de 
cultuur, de pralines en het bier. 
Of het nu tijdens een stadswan-
deling, in een brouwerij of in een 
treintje was; de Vlaamse gidsen 
vertelden met de nodige kwink-
slagen over hun geliefde plaat-
sen. En dan familiehotel Alfa Inn 
in Blankenberge. Dat is echt een 
aanrader. Niet alleen het ontbijt, 
het diner en de bedden waren 
heel prima, maar de sfeer was er 

meer dan goed en er kon gebuurt 
worden, een kaartje worden ge-
legd en er kon zelfs gedanst wor-
den. En dat op 300 meter van 
het Noordzeestrand. In John, de 
chauffeur en reisleider van Bra-
bant Expres, kwamen sympa-
thie, hulpvaardigheid en kunde 
bij elkaar. Kortom; het was een 
fantastische vakantie. Binnenkort 
verschijnen op de website van 
KBO-Dinther en KBO-Heeswijk 
foto’s en een uitgebreid verslag.

kBo Bridge heesch

HEESCH - Met een prachtig ge-
middelde van 64.203% heeft 
Pieta Swanenberg de 22e lad-
dercompetitie gewonnen. 

Een tweede plaats was voor Paula 
van der Stappen; haar score was 
64.038%. Albert van Uden werd 
derde met 61.216%. Zij waren 
de enigen die boven de 60.00% 

uitkwamen. Er was een atten-
tie voor Hélène Willems die met 
49.940% het dichtst de 50.00% 
benaderde. Voor de laatst ge-
plaatste was heel toepasselijk 
het boekje ‘Beter Bridge!’ Voor 
iedereen was er een consumptie 
en het werd weer opnieuw een 
gezellige bridgemiddag.

kBo-heesch 
trakteert

HEESCH - De jaarlijkse KBO dag 
met KBO-leden vindt plaats op 
dinsdag 29 mei. Vanaf 10.30 
uur begint deze dag met een 
eucharistieviering in de Petrus’ 
Bandenkerk om de overleden 
leden van het afgelopen jaar te 
herdenken. Dit met medewer-
king van het Cecilia koor onder 
leiding van Kees de Leeuw.

‘s Middags begint er om 13.30 
uur een aantrekkelijk programma 
in CC De Pas waar je GRATIS (in-

clusief koffie/thee en snacks) aan 
mag deelnemen en bovendien 
mag je een introducé meebren-
gen die nog geen lid van de KBO 
is. De zaal is open vanaf 12.15 
uur en hier geldt vol=vol. Er zijn 
circa 200 stoelen.

Informatie over de artiesten
Bram Thomassen brengt zijn 
show ‘Draadje los’. 
Twee hersentumoren overleven, 
je oudste broer verliezen en toch 
het leven omarmen en ervan ge-
nieten. De 20-jarige Bram Tho-
massen uit Heesch krijgt het voor 
elkaar. Hij heeft van zijn levens-
verhaal een theatervoorstelling 
gemaakt. In ‘Draadje los’ wil hij 
het publiek de ogen openen: leef 
nu het kan.
Muzikaal Theater aan Huis 
brengt het compleet vernieuwde 
programma ‘Country & Western 
Memories’.
De muziek en films van Roy Ro-
gers met zijn paard Trigger staan 
nog op het netvlies gebrand van 
de oudere jongeren onder ons. 
Wie kent niet zijn overbekende 
hit ‘Don’t Fence Me In’ uit de ge-
lijknamige film? Of wat dacht je 
van Eric ‘Hoss’ Cartwright uit de 
westernserie Bonanza? En niet te 
vergeten Gentleman Jim Reeves, 
of het prachtige ‘Blue Bayou’ van 
Linda Ronstadt.
Je bent van harte welkom op 
deze KBO-dag en... wie het eerst 
komt, het eerst maalt!

KBO Bernheze

kBo heeSch
trakteert met theater en muziek

Pieta Swanenberg

autotocht 
zonne-
bloem

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK/VORSTENBOSCH -
120 gasten, inclusief chauffeurs, 
genoten van een prachtige tocht 
uitgezet door vrijwilligster Mien 
van der Heijden.

Op 16 en 18 mei organiseerde de 
Zonnebloem afdeling HDLV weer 
haar jaarlijkse autotocht die be-
gon in Dinther en via Loosbroek, 
Heesch, Oss en Berghem eindig-
de bij Pan en Zo in Herpen. 
Na een kopje koffie en thee met 
iets lekkers, waarbij gezellig ge-
buurt werd, kon de tocht weer 
vervolgd worden. Met een lange 
stoet auto’s en de bus van Laver-
hof reden ze door het buitenge-
bied van Schaijk en Zeeland en 
via het buitengebied van Uden 
naar gemeenschapshuis de Stuik 
in Vorstenbosch. Daar aangeko-
men werden de gasten verrast 
met een lekkere kop soep, koffie 
en broodjes, verzorgd door het 
personeel van de Stuik en enke-
le vrijwilligsters van de afdeling 
Vorstenbosch. Het was wederom 
een mooie geslaagde tocht. Dank 
aan alle vrijwilligsters die deze 
mooie middag verzorgd hebben.

Foto: Walter Wijnen
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BEVEILIGINGSMONTEUR

De functie
• Zelfstandig in bedrijfstellen en onderhouden van 

diverse installaties
• Beheersing van uren en verbruikte materialen
• Controle meer/minderwerk
• Verzorgen van revisie
• Afwisselend werk, inbraak, cctv, brandmeld, 
 telecom en ip netwerken.
• Ruim aanbod van scholing en cursussen via 

vakopleiding en leveranciers
• Werkzaamheden in de directe regio, dus geen last 

van lange reistijden/dagen.

Het pro� el
• Opleiding minimaal MBV niveau door opleiding 

en/of ervaring
• Leeftijd vanaf 25 jaar
• Woonachtig in de omgeving
• Een samenwerker met fl exibele werkhouding
• Klantgericht en representatief
• Kennis van alle genoemde aandachtsgebieden

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

tien jaar Bernhezer Senioren orkest
Gratis concert op Kasteel Heeswijk

Hoewel Piet en Sjaan Jacobs pas 
op latere leeftijd muziek gingen 
maken hoef je hen intussen niet 
meer uit te leggen hoe leuk dat 
is. Nadat zij tijden actief waren in 
een zogeheten dweilorkest, von-
den beiden het op enig moment 

tijd worden om wat minder rond 
te hupsen. Ze vonden het echter 
ook zonde om hun instrumenten 
aan de wilgen te hangen. Dat er 
in Heeswijk-Dinther geen orkest 
was voor senioren, was precies 
het gat in de markt waar Piet 

aansluitend indook. “Ik ben ver-
volgens plaatselijke muzikanten 
gaan benaderen en ik heb de 
voorzitters van beide muziek-
verenigingen in het dorp op de 
hoogte gebracht”, blikt hij terug. 
Laatstgenoemden om hen te ver-

zekeren dat het nieuwe orkest 
niet in het vaarwater van deze 
verenigingen zou gaan zitten. 
Tot zijn verrassing kreeg hij aan-
sluitend het aanbod om gebruik 
te maken van de repetitieruimte 
van de Koninklijke Fanfare. Iets 
wat hij niet afsloeg. Via via was 
intussen Wim van der Heijden 
aangetrokken als dirigent en er 
stonden 14 muzikanten klaar om 
een gezellig stukje muziek te ma-
ken. 

Na de aftrap in 2008 bleek er 
behoefte aan een dergelijke mu-
ziekgroep. “Al snel meldden zich 

meerdere muzikanten. In 2009 
hadden we er al 21 en momen-
teel zijn er 36 die wekelijks ge-
zellig een deuntje meeblazen”, 
glundert Piet om tevreden te 
concluderen: “Toen we begon-
nen moest ik muzikanten bellen 
en nu bellen zij mij.” 

Het repertoire van het Bernhezer 
Senioren Orkest is van meet af 
aan breed van opzet. “Het is een 
mix van harmonie en fanfaremu-
ziek, Egerländer- en Tsjechische 
volksmuziek en luchtige en be-
kende hits. Rustig en ingetogen 
maar ook vrolijk, vlot en up tem-

po. We staan al zes jaar onder lei-
ding van Leo Boeijen die het roer 
overnam van Wim”, zegt Peter 
Smulders. Hij maakt onderdeel 
uit van de jubileumcommissie die 
het 10-jarig bestaan luister geeft. 
Een feest dat uiteraard niet stil-
letjes voorbij gaat, maar gevierd 
wordt met een concert op Kas-
teel Heeswijk in nieuwe clubkle-
ding met een speciaal ontworpen 
logo. Iets wat slechts mogelijk 
was met financiële steun van Het 
Geleer en het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds. Piet en Peter beken-
nen: “We waren de afgelopen 
tien jaar gekleed in de kleding 

van een voormalige biljartvereni-
ging.” 

De jubilarissen hebben er zin in 
om er voor iedereen een gezellige 
en muzikale middag van te gaan 
maken. Over de toekomst maken 
zij zich geen zorgen. “We hebben 
een fijne club die kwalitatief goe-
de muziek maakt, het onderling 
leuk heeft en naast repeteren en 
optreden ook een goede derde 
helft heeft”, om met een lach toe 
te voegen: “Verder verjongen we 
ook. Recent hebben we er weer 
een paar jonkies bij van 64 en 67 
jaar oud!”

HEESWIJK-DINTHER/BERNHEZE - Op initiatief van de recent met een lintje onderscheiden Piet Jacobs 
werd in maart 2008 het Bernhezer Senioren Orkest in Heeswijk-Dinther opgericht. Getooid in hun 
splinternieuwe clubkleding, voorzien van een speciaal ontworpen logo, vieren de 36 muzikanten met 
iedereen op zondag 3 juni het 10-jarig bestaan met een gevarieerd concert vanaf 15.30 uur bij Kasteel 
Heeswijk. De toegang is gratis. 

Gezellig met z’n allen musiceren Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Getooid in hun splinternieuwe clubkleding 
voorzien van een speciaal ontworpen logo
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Benieuwd naar de volgende Mus?
Voor de komende editie op zon-
dag 3 juni staat het volgende 
programma klaar: 
- Janske Dekkers met haar eer-

ste try-out van een gedeelte 
van haar kleinkunstprogram-
ma. Zij wordt begeleid door 
muzikant Joost Spanjerberg.

- Marcel van der Steen; hij gaat 
een link leggen tussen foto-
grafie en kunst. 

- Djembégroep Sabar gaat ons 
vermaken met hun muziek.

Heb je er al zin in? 
Reserveer dan nu een kaartje op 
www.de-mus.nl/heesch

Je bent welkom vanaf 14.00 
uur. Het programma begint om 
14.30 en is rond 16.30 uur weer 
afgelopen. Er wordt een bijdra-
ge gevraagd van € 5,- voor een 

kopje koffie/thee en een drankje. 
Neem gerust je vriend, vriendin, 
dochter, zoon, buurman, buur-
vrouw, collega mee; er is altijd 
wel een item dat je aanspreekt!

Kijk voor het aankondigingsfilm-
pje op YouTube: 
https://youtu.be/sqesGRPewk0. 

Kom gerust eens kijken!

Cultuurcafé De Mus op 
zondag 3 juni
HEESCH - Sinds 2017 vindt in de keuken aan de Vinkelsestraat 59 in 
Heesch cultuurcafé De Mus plaats. Aandacht voor kunst en cultuur 
in brede zin. Het was volle bak op zondag 18 maart bij de laatste 
Mus! 50 personen! Iedereen heeft genoten van het gevarieerde pro-
gramma.

Kort nieuws

Fanfare 
St. Lambertus 
Nistelrode 

NISTELRODE - Als voorberei-
ding op hun praktijkexamens 
op zaterdag 2 juni zullen alle 
examenleerlingen op zondag-
ochtend 27 mei van 10.30 tot 
11.30 uur in CC Nesterlé laten 
zien, maar vooral laten horen, 
wat zij al in hun mars hebben. 
Iedereen is van harte uitgeno-
digd om hierbij aanwezig te 
zijn. De entree is gratis.

Publieksavond 
bij Halley

HEESCH - Op vrijdagavond 
1 juni is Sterrenwacht Halley 
voor publiek geopend. Het 
programma begint om 21.00 
uur en duurt ongeveer twee 
uur. Het is leuk en interes-
sant je op tijd aanwezig bent, 
want het kan druk worden.

Met het blote oog en door 
de telescopen en verrekijkers 
is de heldere planeet Venus 
aan de westelijke avondhemel 
goed te zien. Aan de oostelij-
ke hemel prijkt de eveneens 
heldere Jupiter, waarvan met 
de kijkers de manen en de 
wolkenbanden goed te on-
derscheiden zijn. In de loop 
van de schemering worden 
steeds meer sterren en ster-
renbeelden zichtbaar, bij-
voorbeeld Tweelingen, Grote 
en Kleine Beer, Arcturus en 
Poolster. Later op de avond 
observeren we het Interna-
tional Space Station, dat als 
een heel heldere ster van west 
naar oost hoog over ons heen 
beweegt. Astronaut André 
Kuipers verbleef in 2012 een 
half jaar lang aan boord van 
dit ruimteschip.

Het moet wel onbewolkt zijn 
om de hemellichamen te kun-
nen zien. In het auditorium 
en het planetarium verzorgen 
Halleyleden presentaties over 
de sterrenhemel en ons zonne-
stelsel. Entree op de publieks-
avond: € 5,-. Kinderen tot en 
met twaalf jaar betalen € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

Zaterdagavond 26 mei speelt 
Jett Rebel frisser dan ooit onder 
andere nummers van zijn nieuwe 
album ‘Super Pop’. En het voor-
programma en de afterparty op 
zaterdag 26 mei? Dat is Baby 
Blue!

JETT REBEL - aanvang 21.00 
uur - € 23,50 (exclusief service-
kosten). Kaarten te bestellen op 
www.kersouwe.nl. 

JETT REBEL
De afgelopen weken tourde Jett 
Rebel langs een select aantal 
popzalen in Nederland. Zijn ‘Su-
per Pop Tour’, vernoemd naar 
zijn nieuwste album, was een 
groot succes vol overdonderen-
de hoogtepunten. Met haltes als 
Pinkpop, Lowlands, North Sea 
Jazz, een uitverkochte AFAS Live 
en een extra grote show in Ahoy 
zit inmiddels het hele spoor on-
der de glitters. Jett Rebel en zijn 
nieuwe bandleden bewezen dat 
de muzikale lat in Nederland nóg 
hoger gelegd kon worden. Zaal 
na zaal danste en stuiterde op 

nummers als ‘All The Way’, ‘To-
night’ en ‘Get Your Rock ‘n Roll 
On’. Jett Rebel gaat een twee 
uur lang durende show neerzet-
ten in de Kersouwe. Dat wil je 
niet missen! 

3FM AWARD VOOR JETT REBEL
Tijdens de tour won Jett Rebel 
ook nog de 3FM Award ‘Bes-
te Social’ voor zijn eigenzinnige 
social media gebruik en vertelde 
hij bij ‘De Wereld Draait Door‘ 
vurig over vinyl en zijn ambas-
sadeursschap voor Record Store 
Day 2017. 

BABY BLUE
Baby Blue bestaat uit vijf jonge-
mannen van wie bij elk optreden 
hun energie en hun enthousi-
asme overslaan op het publiek. 
Vanaf de eerste minuut worden 
de toeschouwers geraakt door 
de aanstekelijke muziek en staat 
de hele tribune op zijn kop. Een 
van hun eerste succes optredens 
was in de Kersouwe, ook op 26 
mei maken zij er weer een feestje 
van.

BRIGITTE KAANDORP
UITVERKOCHT
Met een liveband van acht top-
muzikanten en drie backing vo-
cals, onder leiding van Bernd van 
den Bos, doet Brigitte Kaandorp 
dit voorjaar de vaderlandse en 
Vlaamse openluchttheaters aan, 
plus een paar concertzalen, met 
een zwoel zinderende zomer-
show. Het doel? Een lach, een 
traan en ongegeneerd meezin-
gen. Wij weten al dat dat gaat 
lukken op 25 mei. 

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

Kersouwe barst los 
met Brigitte Kaandorp, 
Jett Rebel en Baby Blue
HEESWIJK-DINTHER – Vrijdagavond 25 mei start Brigitte Kaandorp 
in een uitverkocht Natuurtheater de Kersouwe het eerste Kersouwe 
weekend van dit zomerseizoen vol muziek en vermaak. 

Jett Rebel

Gerrie Kuijpers en Mariëlle Vor-
stenbosch gingen met de eerste 
prijs, de levensmiddelen, tegen 
0.00 uur richting huis. Vanwe-
ge de komende zomermaanden 
zullen er in juni, juli en augustus 
géén keez-avonden worden ge-
organiseerd in CC Servaes.

Vanaf september wordt er weer 
volop gekeezd! Ben jij dan ook 
weer van de partij? De datums 
zullen tijdig worden aangekon-
digd in DeMooiBernhezeKrant.

Een mooie zomer toegewenst en 
tot ziens in september!

Laatste Keez-avond 
voor de zomervakantie

HEESWIJK-DINTHER - Met een aantal keez-liefhebbers werd er vrij-
dagavond 18 mei weer enthousiast gespeeld in CC Servaes. Zoals 
gebruikelijk werden er weer leuke prijsjes gewonnen waaronder 
twee mooie boodschappentassen met inhoud van Plus.

Rob en Emiel verweven magie, 
cabaret, verwondering en humor 
tot een hele complete show. Rob 
is vooral degene die de waarne-
ming en zintuigen bespeelt en in 
het hoofd van mensen kruipt. Hij 
bedient zich van onder andere 
hypnose en laat de zaal in ver-
warring achter. Daarnaast zou hij 
als stand up comedian niet mis-
staan met zijn snelle woordgrap-
pen. Emiel daarentegen is vin-
gervlug en laat je verbazen met 
zijn trucs. Belangrijker is dat de 
twee elkaar naadloos lijken aan 
te vullen waardoor de voorstel-
ling geen moment verveelt.

Het is alsof ze bij je in de huis-
kamer staan en je bedonderen 
waar je bij staat. Om alles nog 
geloofwaardiger te maken zet-
ten ze een camera op hun trucs 
zodat je ze echt op hun vingers 
kunt kijken. Ze betrekken heel 
veel mensen van het publiek bij 
hun acts. Op het einde van de 
avond lijkt het wel of iedereen 
mee heeft gedaan.

Dit heeft natuurlijk ook te maken 
met de zaal van CC Nesterlé die 
klein en intiem is zonder büh-
ne, wat het contact heel direct 
maakt. Je zit er bovenop en je 
hebt het niet in de gaten. Met 
name Rob loopt vaak het publiek 
in en er is absoluut geen afstand. 
Rob rijgt de voorstelling aan el-
kaar met een heel persoonlijk 
verhaal van zijn voorouders dat 
eindigt in een waanzinnige truc 
met een ring in een Matroesjka.
Na de voorstelling geven de 
twee nog een toegift in de foyer. 
Daar verklappen ze onder ande-
re dat hun belangrijkste truc de 
afleiding is.

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

De complete show van 
Rob en Emiel

NISTELRODE - Rob en Emiel verbazen, verwonderen, entertainen 
maar ontroeren ook in hun voorstelling ‘Blow me Away’, die naast 
magie bijna alle theatrale aspecten in zich heeft.

Foto’s: Marcel van der steen
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Last van uw benen? 
Doe de gratis beencheck
Nu het eindelijk mooi weer is komen ze weer tevoorschijn, blote 
benen. Terwijl menig man wellicht haar benen volgt en vrouwen 
putjes tellen, screenen wij op landkaarten. Want geregeld zien wij 
een werelddeel aan bloedvaten geprint op een been ten gevolge 
van vaatproblemen. 

Herkent u het gevoel van vermoeide en zware benen? Vermoeide 
benen zijn bijna altijd een gevolg van een slechte bloedsomloop, 
waarbij het bloed niet goed naar het hart terugstroomt. Een gevolg 
hiervan zijn onder andere spataderen. In Nederland heeft 25% van 
de bevolking hier last van. Bij vrouwen ontstaan deze door gebruik 
van hormonen, maar ook door veelvuldig op hoge hakken lopen. 
Helaas, want niets is mooier dan een goed stel hakken. Oorzaken 
van vaatproblemen bij zowel mannen als vrouwen, zijn langdurig 
staan of zitten in één houding, te veel alcohol, warmte, zwaar 
tillen en te strakke kleding. Ook kunnen er erfelijke oorzaken zijn. 
Iedereen kan dus last krijgen van vaatproblemen! 

Huidgericht organiseert 28 mei een beenmeetdag in het 
gezondheidscentrum van Nistelrode. U kunt zonder afspraak 
terecht tussen 10.30 en 12.00 uur en 13.30 en 16.30 uur. Tijdens 
dit gratis consult wordt middels Licht Reflex Rheografie (LRR) de 
vultijd van de aderen gemeten. Dit geeft vervolgens informatie 
over de conditie van de dieper liggende aderen. De huid- en 
oedeemtherapeuten zullen de uitslag met u bespreken. 

Als het u niet lukt de 28e te komen, kunt u tot 24 juni nog een 
consult plannen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 
06-22260350 of info@huidgericht.nl

Tot dan.

De Beekgraaf 58a, Nistelrode
06-22260350
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.

Column

Ilona Kling en Irene Kusters

mega outlet Sale bij 
hedi meubelen en number3

Bij Hedi meubelen is het maga-
zijn lekker gevuld met veel in-
teressante koopjes. Je shopt er 
mooie meubels en leuke acces-
soires en alleen deze dag voor 
een uitzonderlijk lage prijs! De 
producten zijn vaak eenmalig en 
uniek, wacht dus niet te lang zo-
dat je de eerste keus hebt! 

Bij Number 3 shop je diverse 
exclusieve modemerken zoals 
Josh V, Tramontana en Oui op 
deze dag met een korting van 
maar liefst 70%!

Hedi meubelen en Number3 
openen hun outlet zaterdag 26 
mei om 10.00 uur op Laag Beugt 

1a. Parkeren kan gratis voor de 
deur en je aankoop kun je direct 
al mee naar huis nemen.

Is een outlet niets voor jou? 
Geen zorgen, want beide win-
kels zijn ook gewoon geopend 
en hebben een schitterende 
nieuwe collectie!

HEESWIJK-DINTHER - Dol op koopjes en flinke kortingen? Zet dan zaterdag 26 mei vanaf 10.00 uur 
in je agenda. Hedi meubelen en number3 gaan flink opruimen en geven jou de unieke kans om hoog-
waardige producten met een eenmalige korting te kopen.

three BillBoardS outSide eBBinG, miSSouri
Op donderdag 31 mei bij CC nesterlé te zien: three Billboards outside Ebbing, Missouri, een zwarte 
komedie, onvergetelijk drama en dat met ongelofelijk spel van de hoofdrolspelers. Winnaar van vier 
Golden Globes!

Three Billboards vertelt het verhaal van een 50-jarige vrouw wiens dochter vermoord is. Omdat de politie 
niet opschiet met de zaak gaat ze stampei veroorzaken, want de autoriteiten lijken het interessanter te 
vinden om zwarte mensen te teisteren.

Als je het Mildred Hayes zou vragen, dan wist ze het wel. Zij zou bij elke man in Amerika bij de geboorte 
meteen dna afnemen. Dan hoef je bij een misdrijf alleen nog maar de database te checken en kun je 
degene die over de schreef is gegaan zonder pardon afmaken. Ze is woest en dat is te begrijpen; haar 
tienerdochter is verkracht en vermoord en de lokale politie heeft na maanden nog geen idee door wie. 
Om hen ter verantwoording te roepen en aan te sporen zet ze drie enorme borden buiten het stadje neer.

Elke laatste donderdag van de maand organiseert CC nesterlé een filmavond. Voor tijdige achter-
grondinformatie over de eerstvolgende films kun je je aanmelden voor de filmmail via 
www.nesterle.nl. na afloop van de film is er een gezellige nazit in de foyer, waar twee vrijkaartjes voor 
een volgende filmavond verloot worden. aanvang van de filmavond op donderdag 31 mei is 20.15 
uur. Kaartjes à € 5,- zijn vanaf 19.30 uur aan de kassa verkrijgbaar.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond



  
Woensdag 23 mei 201812

Jan en Marietje Van de Wijgert-van Schijndel

“We hebben elkaar op de kermis 
leren kennen, in een danstent. 
Toen ging je niet op stap zoals de 
jeugd nu doet”, blikt Jan terug. 
Hij heeft vijf jaar verkering gehad 
mijn zijn Marietje voordat ze gin-
gen trouwen. “Ik heb anderhalf 

jaar in dienst gezeten in Maas-
tricht, daarna zijn we getrouwd”, 
vertelt hij. 

De twee trouwden in Uden. “Dat 
deed je, je trouwde in de woon-
plaats van de vrouw”, legt Jan 

uit. “En daarna was het feest bij 
Marietje d’r ouders in de stal.” 
“De koeien stonden in mei al-
tijd buiten, dus konden we daar 
feesten. Nadat het goed gepoetst 
was natuurlijk”, voegt Marietje 
daaraan toe. 

Na zijn dienstjaren heeft Jan zich 
laten omscholen tot timmerman 
en heeft hij een aantal jaren als 
timmerman gewerkt. “Maar 
na de bouw van het Evoluon 
in Eindhoven kon ik niet meer 
tegen de kou en ben ik er mee 
gestopt.” Jan kocht varkens en 
kippen en startte met zijn boer-
derij aan huis. Daarnaast was Jan 
graag bezig met een van zijn vele 
hobby’s: fietsen, de ponyclub, 

motorrijden, op zijn accordeon 
spelen en vogels houden. Nog 
steeds fietst Jan graag en gaat hij 
regelmatig biljarten. 

Marietje is na het trouwen thuis-
gebleven voor de kinderen, maar 
wist zich in en om het huis goed te 
vermaken. Ze deed aan volksdan-
sen, tuinierde graag en beschil-
derde tuinkabouters. “En nu kan 
ik dat allemaal niet meer. Maar 
ik help nog graag met tuinieren 
door tips te geven”, vertelt zij. 

Naast al haar hobby’s en het zor-
gen voor de kinderen hielp Ma-

rietje ook mee op de boerderij. 
“Ik raapte bijvoorbeeld de eieren. 
En die poetste ik op woensdag-

middag met de kinderen, want 
die moesten schoon de schappen 
in.” In totaal heeft het echtpaar 
drie dochters, twee zoons, drie 
kleinkinderen en sinds februari 
ook een achterkleinkind. “Dat 
is wel heel bijzonder”, vindt het 
echtpaar. 

Samen met de familie heeft het 
echtpaar groot feest gevierd om 
hun diamanten bruiloft te vieren. 
En wat volgens de twee het ge-
heim is van een lang en gelukkig 
huwelijk? “Dat gaat vanzelf”, 
zegt Jan, waarop Marietje in-
stemmend knikt.

NISTELRODE – De vonk sloeg over in een danstent op de kermis en inmiddels zijn Jan van de Wijgert 
en Marietje van de Wijgert -van Schijdel al 60 jaar gelukkig met elkaar getrouwd. Ze gaven elkaar het 
ja-woord in de Sint Petruskerk in Uden en wonen alweer 60 jaar met veel plezier aan de Berghemseweg. 

DIAMANTEN BRUIDSPARENDIAMANTEN BRUIDSPAREN

Burgemeester Marieke Moorman, Jan en Marietje Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Dat deed je, je trouwde in de 
woonplaats van de vrouw

60 60 60 60 60 60 60 60

Foto’s: @DMBK



Woensdag 23 mei 2018 13
  

diamanten BruidSparendiamanten BruidSparen

Jos en Antje van den Besselaar-van der Pas
‘Veel GeVen en weiniG nemen’

Hoe Antje en Jos elkaar ooit heb-
ben leren kennen weten beiden 
niet meer, maar: “Het was vroe-
ger heel normaal om bij mensen 

thuis te gaan ‘buurten’. Ik en 
mijn vrienden gingen op zon-
dag op de fiets overal naartoe. Ik 
vermoed dat we zo een keer bij 

Antje thuis zijn aanbeland”, ver-
telt Jos. Antje werd geboren in 
Berlicum en Jos in Nistelrode. Hij 
verhuisde naar Heeswijk-Dinther 

toen hij vier jaar oud was. Het 
gezin betrok daar een boerderij 
aan de Zandkant.

Jos hield van ‘boeren’. Dusdanig 
dat, toen er op enig moment te 
weinig werk was voor hem thuis, 
hij zelfs een jaar als knecht in de 
Noordoostpolder ging werken. 
Hij had toen al verkering met 
Antje. Die had niet zoveel last 
van zijn afwezigheid want het 
was in die jaren niet gebruikelijk 

om elkaar alle dagen te zien. “De 
eerste jaren zagen we elkaar al-
leen op zondag. Dan gingen we 
een eindje wandelen of fietsen”, 
zo wordt teruggeblikt.

Op verzoek van zijn ouders 
kwam Jos op enig moment weer 
thuis werken. Na zeven jaar ver-
kering vroeg hij zijn Antje ten 
huwelijk en komt ook zij aan de 
Zandkant terecht. Twaalf jaar 
boerde het echtpaar daar samen 
en toen hield het op. “Om uit te 
breiden moesten we verhuizen 
naar De Bleken. Dat wilden we 

niet. Ik besloot te stoppen met 
boeren en begon met werken 
bij houthandel Molenheide in 
Schijndel”, zegt Jos. Antje zorg-
de thuis voor het gezin met drie 
dochters.

Op enig moment werd de boer-
derij aan de Zandkant verbouwd 
tot een ‘twee onder een kap’ 
voor twee van hun meiden. Antje 
en Jos verhuisden naar het dorp. 
Vooral Jos is nog dagelijks doen-
de aan de Zandkant. Ook be-
zorgt hij de kerkboekjes en hij is 
actief als vrijwilliger op het kerk-
hof. Jos liep vele jaren als collec-
tant. Het echtpaar is opmerkelijk 
fit en vindt het nog steeds leuk 
om samen fietstochten te maken. 
Bij slechter weer wordt er rum-
mikub gespeeld. Het huishouden 
wordt door hen samen bestierd 
en Antje zit nog vaak achter de 
naaimachine. Hun kinderen, aan-
hang én zeven kleinkinderen zijn 
hun grootste trots.

Zondag 20 mei is het stel 60 jaar 
getrouwd. Gevraagd naar het 
recept van een goed huwelijk 
melden ze direct: “Veel geven en 
weinig nemen.” Iets waar bei-
den, gezien de huwelijkse staat 
van dienst, goed in zijn. Het ju-
bileum gaat gevierd worden met 
iedereen die hen lief is.

HEESWIJK-DINTHER - Veel geven en weinig nemen. Dat is volgens Jos en antje van den Besselaar-van 
der Pas uit Heeswijk-Dinther het recept voor een goed huwelijk. Zij weten waar ze het over hebben want 
het echtpaar is op zondag 20 mei maar liefst 60 jaar getrouwd. Een jubileum dat niet stilletjes voorbij-
gaat, maar met al wat hen lief is gevierd gaat worden.

Antje en Jos Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Het echtpaar is 
opmerkelijk fi t en maakt 

samen fi etstochten

60 60 60 60 60 60 60
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Mei
maand Voetenmaand

Praktijk Gabriellic Voetre� exPlus therapeute en Sensikids (HSP) coach
Roestenburgseweg 2 • 5473 XT Heeswijk-Dinther • 06-50435216

gabriellicvoetrefl ex@gmail.com •  www.gabriellicvoetrefl ex.nl

Zondag 1 juli, 30 september 
of 18 november.

Locatie: Praktijk Gabriellic Voetrefl ex 

Aanmelden kan via: gabriellicvoetrefl ex@gmail.com
tot maximaal 2 weken vantevoren.

WORKSHOP
Verkorte 1 daagse

voetre� ex workshop

Deze firma levert al bijna vijftien 
jaar schoenen en pantoffels, zo-
wel voor dames als heren, in veel 
verschillende lengte- en wijd-
tematen. De ideale oplossing 
voor mensen met gevoelige of 
opgezwollen voeten of enkels, 

steunkousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, hallux valgus (knob-
bels), likdoorns, eksterogen, ha-
mertenen, diabetes en reumati-
sche aandoeningen. Nieuw is een 
speciale collectie stretch-schoe-
nen die in zijn geheel bestaan uit 

zacht elastisch materiaal, speciaal 
bedoeld voor mensen met ge-
voelige voeten. Men heeft zich 
toegelegd op brede en zelfs ex-
tra brede schoenen en pantoffels 
voor mensen met brede of opge-
zwollen voeten, maar daarnaast 
kunnen ook de meer courante 
wijdtematen geleverd worden. 

Er is zelfs een speciaal assorti-
ment zogenoemde halve paren 
(tegen speciale prijzen) voor 
mensen met één been. Belang-
stellenden zijn van harte welkom. 
De toegang is gratis en pinnen is 
mogelijk.

moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In Laverhof zal op vrijdag 25 mei een bijeenkomst worden gehouden speciaal be-
doeld voor mensen met moeilijke voeten. In de centrale hal van het complex, gevestigd aan de Zijlstraat 1, 
zal dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen worden gehouden. De bijeenkomst zal worden 
verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel VOF uit het Gelderse plaatsje Wadenoijen.

Zien ♥ Voelen ♥ Ervaren!

Massage ervaring is niet nodig. 
Stap voor stap en voet voor voet 
help ik je op weg. Je leert een 
reflextechniek volgens de richt-
lijnen van de Bond van Europese 
Reflexologen en je ervaart wat 
deze impulsen op je voet met 
jou doen. Na afloop ontvang je 
een informatieboekje, een certi-
ficaat en een paar goed geaarde 
voeten.

Deze workshop is ook heel ge-
schikt om met een eigen groepje 
mensen in te plannen als een ge-
zellig en ontspannen uitje. Heb 
je interesse meld je dan aan op 
www.gabriellicvoetreflex.nl.

Extra informatie:
Van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten € 90,-
Certificaat (Erkend door de Bond 
van Europese Reflexologen)
Koffie, thee met iets lekkers.

Eendaagse workshop is op zon-
dag 1 juli, 31 september of 18 
november. 

Praktijk Gabriellic Voetreflex
Wendy Smits-van de Ven
Roestenburgseweg 2
5473 XT Heeswijk-Dinther 

Voor meer informatie: 
06-50435216 of 
gabriellicvoetreflex@gmail.com
www.gabriellicvoetreflex.nl.

eendaagse voet-
reflexworkshop

HEESWIJK-DINTHER – Wil jij een heerlijke ontspannende voet- 
reflexmassage leren geven aan je dierbaren of aan jouw cliënten? 
Doe dan mee met deze leuke voetreflexworkshop!

Tips voor frisse en gezonde voeten:

•	Draag iedere dag schone, vochtopnemende sokken.
•	Wissel regelmatig van schoenen en laat ze tussentijds goed luchten.
•	Draag schoenen van ventilerend materiaal (bijvoorbeeld leer).
•	 In een openbare ruimte kun je beter op slippers lopen dan op blote voeten.
•	Was de huid niet te vaak met zeep.
•	Droog je voeten goed na het baden of douchen, ook tussen je tenen.
•	Knip nagels recht af.
•	Laat je voeten eens verwennen bij de pedicure.
•	Koop ’s middags schoenen, dan zijn je voeten iets dikker dan ’s ochtends.
•	Koude voeten kun je voorkomen door regelmatig een voetenbad te nemen.
•	Een voetenbad mag nooit 

te heet zijn, lauwwarm 
water is beter voor de huid.

•	Neem niet langer dan tien 
minuten een voetenbad, 
anders gaat de huid 
verweken.

•	Gebruik onder gekleurde 
nagellak een kleurloze 
nagellak, zo voorkom je dat 
de nagels verkleuren.

•	Harde nagels kun je 
gemakkelijker (met 
regelmaat) vijlen dan 
knippen.

Bron: www.gehwol.nl
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf, 
willen wij het beste voor jou

PErSOnEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in dienst 
te nemen? Dan zijn er nogal wat zaken waar je reke-
ning mee moet houden. Wij bieden ondersteuning 
bij loonadministraties en loonbelastingen, maar 

adviseren je ook over zaken als CAO, bedrijfsver-
eniging, het soort arbeidsovereenkomst dat je gaat 
afsluiten, arbeidsreglementen, ontslagprocedures, 
sociale voorzieningen, het aanmelden bij een pensi-
oenfonds, arbodienst en ziekengeldverzekering. En 
we helpen je bij het opzetten of bijhouden van je 
personeelsadministratie. De medewerkers van onze 
speciale loonafdeling blijven continu op de hoog-
te van alle recente personeelsontwikkelingen; met 
hun kennis, ervaring en expertise staan zij graag 
voor je klaar.

OntZOrGEn
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu 
gaat om de complete financiële administratie, het 
samenstellen van de jaarstukken of het opstellen 
van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen 
omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje per-
soonlijke aandacht dat jij en je bedrijf verdienen. 
Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij 

achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen 
met onze partners hebben we alle expertise in huis 
die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceer-
de vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner 
en coach, maar vooral als accountantskantoor met 

een breed en compleet aanbod in professionele 
dienstverlening.

VraGEn?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblij-
vende afspraak. Met een kop koffie erbij bekijken 
we graag wat we voor je kunnen betekenen. Voel 
je welkom!

als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot of 
klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun expertise; dat is wat hen drijft. 
Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belas-
tingen, salarisadministratie en alles wat er nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt overlaten aan 
specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. al ruim veertig jaar zijn wij die 
vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende ge-
dachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
Geffen - Dorpstraat 43
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

‘Ondernemers kiezen voor hun vak, 
hun expertise; dat is wat hen drijft’
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Hollandse 
aardbeien, 
appels en 

peren.

Diverse 
fruitsappen 

en jams. 

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

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

De lente is er weer
en ook onze asperges

en aardbeien

Dagelijks 

verkrijgbaar. 

Ook geschild 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 
asperges

iVn: Slootjesdagen
Doe jij mee met de slootjesdag!?

De IVN Slootjesdag start beide 
dagen om 10.00 uur en duurt 
tot 12.00 uur. Op zaterdag 9 
juni staat er een ontdekkings-
tocht bij het Bomenpark aan de 
Vorsselseweg in Heesch op het 
programma en op zondag 10 
juni bij de avonturentuin aan 
de Aa-kantstraat in Heeswijk 
Dinther.

Er wordt gespeurd met schep-
netje. De beestjes en plantjes 
worden onder de loep genomen 

en via een zoekkaart ontdek je 
wat hun naam is. Voor de ma-
terialen wordt gezorgd en er zijn 
verder geen kosten aan verbon-
den. 
Vergeet niet om je laarzen aan te 
doen!
Ben je nieuwsgierig naar de IVN 
Slootjesdagen? Neem een kijk-
je op ivn.nl/afdeling/bernheze/
slootjesdagen. 
Hier vind je meer informatie en 
kun je je aanmelden tot 1 juni 
om mee te doen!

Over IVn
IVN (Instituut voor natuuredu-
catie en duurzaamheid) is een 
landelijke organisatie die mensen 

op lokaal niveau bij de natuur 
betrekt. Lokaal organiseren bij-

na 25.000 ervaren IVN-vrijwilli-
gers talloze excursies, cursussen, 
wandelingen, lezingen en ande-
re natuur (belevings-) activitei-

ten door heel Nederland.
IVN wil kinderen de leukste na-

tuurlessen van de hele wereld 
geven en vindt het belangrijk 
dat kinderen het op een leuke 
manier leerzaam vinden om de 
natuur te ontdekken. 

Dit is later van essentieel belang 
voor het behoud van onze na-
tuur. Dus: laarzen aan en er-op-
uit!

Heb je nog vragen? 
Stuur dan een mailtje naar:
slootjesdag@ivn-bernheze.nl. 

BERNHEZE - Waterschorpioenen, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal bij jou in de sloot? Je komt het te weten tijdens de IVn Slootjesdagen. Zit jij op de basis-
school dan ben je welkom om op zaterdag 9 of zondag 10 juni samen met je (groot)ouder(s) te ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone vijver in Heesch of 
in Heeswijk-Dinther. Er staan IVn natuurgidsen voor je klaar die helpen om waterdiertjes en planten te vinden en samen met jou te ontdekken wat er in en om het water leeft. 
Wil je ook scharrelen langs de oevers van de vijver?

Zwarte Pepito van een jaar en grijze Amigo van vier jaar zoeken 
samen een huisje. De twee Windhonden zijn apart van elkaar 

gevonden, maar horen overduidelijk bij elkaar.

Pepito moet echt flink kunnen rennen en spelen, want hij 
barst van de energie. Hij is erg hondsociaal en luistert 
goed voor een Windhond! Maatje Amigo is wat rustiger 
van aard en kan de aanwezigheid van andere reutjes niet 
waarderen, behalve van Pepito.
Waarschijnlijk zijn ze het niet gewend om in huis te leven, 

maar we willen ze wel graag als huishonden herplaatsen 
omdat ze het erg gezellig vinden om bij mensen te zijn. Ze 

moeten echter nog wel leren hoe ze zich in huis moeten gedra-
gen, dus daar ligt nog zeker een opvoedkundige uitdaging voor 

  een nieuwe eigenaar. 

De mannen verblijven in een pleeggezin. 
Heb jij interesse? Mail dan snel naar admin@hokazo.nl!

De beestjes en plantjes worden onder 
de loep genomen en via een zoekkaart 

ontdek je wat hun naam is
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praktiSche informatie

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

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

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

GemeenteBerichten

24 mei 2018
19.30 uur
Raadsvergadering
Gemeentehuis Heesch

29 mei 2018
16.00 tot 19.00 uur
Afscheid Jan Glastra 
van Loon
Gemeentehuis Heesch

1 juni 2018
Gemeentehuis gesloten

6 juni 2018
19.30 uur
Infoavond Groene groei 
voor ondernemers
’t Tramstation, Nistelrode
(graag aanmelden)
www.bernheze.org

aGenda

Een duurzame toekomst vraagt 
niet alleen particulieren, maar 
ook bedrijven om werk te maken 
van de eigen energievoorziening. 
Daarom organiseert de gemeen-
te op woensdag 6 juni de in-
foavond ‘Groene Groei voor On-
dernemers’. De bijeenkomst vindt 
plaats in ’t Tramstation in Nistel-
rode, aanvang 19.30 uur (graag 
aanmelden).

Duurzame bedrijfsvoering
De gemeente voert een actief be-
leid om in 2020 30% van de ge-
bruikte energie in Bernheze duur-
zaam op te wekken. Uiteindelijk 
streven we naar een percentage 
van 100% in 2030. Naast ener-
gie opwekken, zetten we ook in 
op energiebesparing. Bedrijven 
verbruiken relatief veel gas en 
elektriciteit en zijn daarmee es-
sentieel om dit doel te bereiken. 
In dit jaar volgt een aantal acties 
om ondernemers te helpen met 
een duurzame bedrijfsvoering. Zo 
fi nanciert de gemeente in 2018 
energie-adviseurs die met de on-
dernemers een energiereductie-
plan maken en hen begeleiden bij 
de uitvoering ervan. 

Groene groei voor ondernemers
We organiseren de bijeenkomst in 
samenwerking met de Samenwer-
kende Ondernemersverenigingen 
Bernheze (SOB). De gemeente en 
SOB willen ondernemers helpen 
bij de uitdagingen en kansen die 
een duurzame energievoorzie-
ning biedt. Tijdens de avond wor-
den voorbeelden gegeven. 

Ook geven we actuele informa-
tie over het activiteitenbesluit en 
wat dit van ondernemers vraagt. 
Daarnaast doet de gemeente on-
dernemers op deze avond een 
concreet aanbod. Een aanbod 
waar ondernemers voor jaren 
voordeel uit kunnen halen, of-
tewel waarmee zij Groene Groei 
kunnen realiseren. Een niet te 
missen avond voor ondernemers 
die op de toekomst voorbereid 
willen zijn!

Graag van tevoren aanmelden
Aanmelden doet u via 
groenegroeibernheze.eventbrite.nl 
vóór 24 mei 2018. U krijgt na uw 
aanmelding meer informatie over 
de avond.

Gemeente helpt ondernemers 
bij duurzaam ondernemen
Informatieavond 6 juni 2018

De gemeente Bernheze voert een stevig beleid om een energie-
neutrale gemeente te worden. De recente koerswisseling van het 
kabinet, waarbij de gaswinning in nederland op termijn wordt stop-
gezet, zet dit extra kracht bij. 

Wie kunt u voordragen?
Iemand kan een Koninklijke on-
derscheiding krijgen 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 vrijwilligers-
werk bij elkaar optellen om tot 
die periode van 15 jaar te ko-
men.

- vrijwilligerswerk doet voor de 
samenleving;

- 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 2019 uiterlijk 
15 juni 2018 aanvragen
U kunt Koninklijke onderschei-
dingen tot 15 juni 2018 aanvra-
gen. Gebruik voor uw aanvraag 
het Aanvraagformulier Koninklij-

ke onderscheiding op 
www.bernheze.org. Bij uw aan-
vraag ontvangen wij graag on-
dersteuningsbrieven 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 gemeen-
te 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 2019
Draag kandidaten vóór 15 juni 2018 voor

De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt, 
dus ook weer in 2019. Kent u iemand die een Koninklijke onder-
scheiding verdient? Iemand die zich op bijzondere wijze inzet of 
heeft ingezet voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voor 
een Koninklijke onderscheiding voordragen. 

automatische incasso aanvragen
Maakt u nog geen gebruik van 
een automatische incasso en wilt 
u dit wel? Dan kunt u een auto-
matische incasso aanvragen via 
het digitaal loket op www.bs-ob.
nl. U logt hiervoor in met uw Di-
giD. Onder ‘Mijn gegevens’ ziet 
u achter automatische incasso in 
groen ‘aanvragen’. U klikt ‘aan-
vragen’ aan en geeft de gevraag-
de informatie. U kunt ook een 
brief sturen naar BSOB. In de brief 
vermeldt u uw naam, de datum, 
het (IBAN) rekeningnummer, uw 
machtiging en uw handtekening. 

Maandelijkse termijnen
BSOB schrijft het te betalen be-
drag in maandelijkse termijnen af. 
Het aantal termijnen is afhankelijk 

van de datum waarop u de mach-
tiging voor automatische incasso 
afgeeft. Geeft u de machtiging 
binnen één, twee of drie maanden 
na dagtekening van het aanslag-
biljet af? Dan vindt de automati-
sche incasso in respectievelijk tien, 
negen of acht maanden plaats. U 
voorkomt hiermee een te late be-
taling. Een automatische incasso 
is mogelijk voor aanslagbedragen 
tot € 5.000,-. 

Wilt u meer informatie 
over BSOB?
U kunt voor meer informatie over 
BSOB kijken op www.bs-ob.nl of 
bellen naar 088 551 0000. Op de 
website kunt u ook zelf snel en 
eenvoudig uw belastingzaken re-
gelen via het digitaal loket.

Betaal uw aanslagbiljet op tijd!

De meeste inwoners hebben eind februari een aanslagbiljet voor ge-
meente- en waterschapsbelastingen ontvangen van BSOB. U moet 
de tweede betaaltermijn van het aanslagbiljet voor eind mei hebben 
betaald. U ontvangt geen herinneringsbrief meer. als u niet op tijd 
betaalt, ontvangt u direct een aanmaning met kosten. Vergeet dus 
niet op tijd te betalen. als u al een machtiging voor automatische 
incasso heeft afgegeven, hoeft u niets te doen.

Op dinsdag 29 mei, van 16.00 
tot 19.00 uur, bent u van harte 
welkom voor een ontmoeting 
met Jan Glastra van Loon en de 
vele mensen met wie hij de ach-
terliggende vier jaar in Bernheze 
en daarbuiten heeft samenge-
werkt. Onder het genot van een 
hapje en een drankje is er dan 
gelegenheid om elkaar nog eens 
te ontmoeten. Op deze manier 
wil Jan graag de wisseling van de 
wacht en de beëindiging van zijn 
loopbaan in Bernheze markeren. 
Uw komst wordt dan ook bijzon-
der gewaardeerd. De locatie is 
het gemeentehuis van Bernheze, 
de Misse 6 in Heesch.

‘niet te vergeten’
Onder deze titel organiseerden 
vier betrokken mensen een sym-
posium en benefi etfestival om 
meer aandacht te vragen voor 
een bijzondere vorm van de-
mentie die vooral bij jonge men-
sen voorkomt (Frontotemporale 
Dementie). Een bijdrage aan dit 
initiatief stelt Jan bijzonder op 
prijs. 

Uw bijdrage kunt u overma-
ken aan de gemeente Bernhe-
ze, rekeningnummer NL38B-
NGH0285060651 onder vermel-
ding van ‘Afscheid Jan Glastra 
van Loon’.

afscheid jan Glastra van loon
Donderdag 24 mei wordt tijdens de raadsvergadering het nieuwe 
college voor Bernheze geïnstalleerd. Dat is ook het moment waarop 
Jan Glastra van Loon als wethouder van onze gemeente het stokje 
overdraagt.

Doe gft-afval niet 
bij restafval.

Gft is gratis.

- aardappelschillen
- gekookte etensresten

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

- notendoppen, eierschalen
- theezakjes, filterzakjes met 

koffiedik
- brood- en kaaskorsten

- klein snoeiafval, gemaaid 
gras, bladeren

- bloemen, kamerplanten
- mest van kleine huisdieren 
(cavia’s en konijnen) met stro
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procedureS
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens 
openingstijden op afspraak inzien in het ge-
meentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens 
openingstijden op afspraak inzien in het ge-
meentehuis in Heesch en raadplegen op www.
bernheze.org of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatieda-
tum met een schriftelijke inspraakreactie aan het 
college van burgemeester en wethouders van 
Bernheze reageren op de stukken. Neem voor 

het indienen van een mondelinge inspraakreac-
tie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
publicatiedatum schriftelijk een zienswijze indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze. Neem voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze contact op met 
de betreffende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatie-
datum een schriftelijke zienswijze indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders 
van Bernheze. Neem voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze contact op met de be-
treffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders 
van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schor-
sende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
publicatiedatum van dit besluit bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
publicatiedatum van dit besluit beroep indienen 

bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
Het beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
publicatiedatum van dit besluit beroep indienen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Graven-
hage. Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een 

ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voor-
zieningenrechter van de rechtbank verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn 
griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een 
ingediend beroepschrift bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, de 
voorzitter van de afdeling verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd. 
reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de da-
tum, de naam en het adres van degene die rea-
geert, een omschrijving van het onderwerp, de 
reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking 
indient en uw handtekening.

GemeenteBerichten

algemene Plaatselijke
Verordening (aPV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
RKSV Prinses Irene, Nistelrode 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 1 
juni 2018. Van deze mogelijk-
heid mag de inrichting maximaal 
6 keer per jaar gebruikmaken. 
Tijdens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 
1 en 2 van de APV, die te vin-
den is op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- BOBZ Nistelrode voor het or-

ganiseren van het Gala voor 
de jeugd van groep 8 van de 
basisscholen op 29 juni 2018. 
De stoet loopt van 18.30 tot 
19.30 uur van Loo, Hoogstraat, 
Kromstraat en Tramstraat naar 
de Lindestraat, 5388 GM Nis-
telrode. Deze wegen zijn ge-
durende dit gala gesloten voor 
alle verkeer behalve voor de 
deelnemers. De beschikkingen 
zijn op 18 mei 2018 verzonden.

- Stichting PerrEvents voor het 
organiseren van Perry Fest op 
15 juni 2018 van 19.00 tot 1.00 
uur en 16 juni 2018 van 14.00 
tot 1.00 uur op een terrein 
naast Droevendaal 2, 5473 BH 
Heeswijk-Dinther. Van 15 juni, 
17.00 uur tot 17 juni 2018, 7.00 
uur wordt Droevendaal en Aa 
Kantstraat in Heeswijk-Dinther 
afgesloten voor alle motorvoer-
tuigen. De beschikkingen zijn 
18 mei 2018 verzonden.

- RSV Vorstenbosch voor het or-

ganiseren van Dressuur/spring-
wedstrijden op 2 juni 2018 van 
10.00 tot 24.00 uur en 3 juni 
2018 van 10.00 tot 19.00 uur 
op het clubterrein van RSV 
Vorstenbosch aan de Brakken-
sedijk, 5476 VL Vorstenbosch. 
Van 2 juni, 9.00 uur tot 3 juni 
2018, 20.00 uur is een gedeel-
te van de Brakkensedijk (van-
af Meuwelweg tot T-splitsing 
Brakkensedijk) in Vorstenbosch 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn op 18 mei 
2018 verzonden.

- Bijenhoudersvereniging Sint
 Ambrosius voor het organise-

ren van een Natuur- en Bijen-
markt op zondag 10 juni 2018 
van 10.00 tot 15.30 uur op 
het Raadhuisplein, 5388 GM 
Nistelrode. Het Raadhuisplein 
(vanaf Laar tot aan het Tram-
plein) is van 8.30 tot 16.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn op 22 mei 
2018 verzonden.

- C.W.F. van Vliet voor het or-
ganiseren van Basis-Men-Trec 
Wedstrijd op 22, 23 en 24 juni 
2018 dagelijks van 10.00 tot 
23.00 uur locatie Watersteeg 1,
5476 KW Vorstenbosch. De 
beschikking is op 22 mei 2018 
verzonden.

rectifi catie
- W.A.A. Rijkers voor het orga-

niseren van AW4D in Vorsten-
bosch van 5 t/m 8 juni 2018 
van 18.00 tot 21.00 uur in de 
omgeving van Vorstenbosch. 
Op 8 juni 2018 is van 18.00 
tot 22.00 uur (een gedeel-
te van) de Kerkstraat (tussen 
de Kapelstraat en de School-
straat), 5476 KB Vorstenbosch, 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn 14 mei 2018 
verzonden.

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:
- Buurtvereniging Klein Rotter-

dam voor het organiseren van 

een BBQ op 23 juni 2018 van 
17.00 uur tot 22.00 uur op het 
schoolplein van de Emmaus-
school, dr. Saal van Zwanen-
berglaan 115, 5384 BV Heesch. 
De toestemming is verzonden 
op 17 mei 2018.

- Brandweer Brabant Noord voor 
het organiseren van een vaar-
digheidstoets op 16 juni 2018 
van 8.00 uur tot 17.00 uur op 
de locatie Kasteel 3, 5473 VA 
Heeswijk-Dinther. De toestem-
ming is verzonden op 18 mei 
2018.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan 
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders ma-
ken de terinzagelegging bekend 
van het ontwerpwijzigingsplan 
‘Kerkstraat 1’ Heeswijk-Dinther, 
artikel 3.9a Wet ruimtelijke or-
dening. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met de code NL.IMRO.1721WP-
Kerkstraat1-ow01.
Het plan betreft het wijzigen van 
de bestemming ‘kantoor’ naar 
‘wonen’ en het realiseren van 8 
appartementen aan Kerkstraat 1 
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan 
Landschappen van allure
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Landschappen van Allure’, 
te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl met IDN-code 
NL.IMRO.1721.BPlandschapal-
lure-ow01). Het bestemmings-
plan regelt de omzetting van een 
aantal ‘agrarische’ percelen naar 
‘natuur’ mogelijk
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Heesch
- Denneboomstraat 10
 Plaatsen erfafscheiding
 Datum ontvangst: 14-05-2018
- De Ploeg 22
 Bouw carport (handhaving)
 Datum ontvangst: 17-05-2018 
Heeswijk-Dinther
- Bakhuys ong.kavel KI02
 Bouw woning
 Datum ontvangst: 14-05-2018
- Duyfhuys ong. kavel KJ03
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 16-05-2018
- Vorstenbosseweg 10
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m.
 huisvesten migranten
 Datum ontvangst: 16-05-2018
nistelrode
- Laar 16
 Uitbreiden winkelpand
 Datum ontvangst: 15-05-2018
- Loosbroekseweg 49
 Nieuwbouw loods
 Ontvangstdatum: 15-05-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Binnenweg ong. sectie B 

nr.4835
 Bouw van een woonhuis
 Verzenddatum: 17-05-2018
- Binnenweg ong., sectie B 

nr.5780
 Bouw van een woonhuis
 Verzenddatum: 17-05-2018
- Binnenweg 16a
 Bouw van een woonhuis
 Verzenddatum: 16-05-2018
- Nistelrodeseweg 53
 Plaatsen carport
 Verzenddatum: 17-05-2018
- Bosschebaan 94
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening (kamer-
verhuur)

 Verzenddatum: 17-05-2018
nistelrode
- Loo 33
 Bouw van een loods
 Verzenddatum: 09-05-2018
- Hoek Het Runneke / 
 Heescheweg
 Vervangen reclamebord

 Verzenddatum: 15-05-2018
Heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 35
 Verbouw woning
 Verzenddatum:17-05-2018
- Kleijne Hove 28
 Bouw woning
 Verzenddatum:14-05-2018
- Plan Rodenburg kavel KF19 

t/m KF26
 Oprichten 8 HSB woningen
 Verzenddatum: 14-05-2018
- Plan Rodenburg sectie 
 C nr.6102
 Plaatsen fi etsersbrug
 Verzenddatum: 15-05-2018
- Plan Rodenburg kavel KA04
 Oprichten vrijstaande woning 

met bijgebouw
 Verzenddatum: 14-05-2018
- Meerstraat 42
 Bouw woonhuis
 Verzenddatum: 15-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 10 dagen. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
- Binnenweg 16a
 Oprichten woonhuis
 Verzenddatum: 14-05-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Vinkel
- Bleekeseweg 3
 Oprichten milieu, handelen 

met gevolgen voor bescherm-
de natuurgebieden

 Verzenddatum: 15-05-2018
Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing.

officiËle BekendmakinGen

Wilt u op de hoogte blijven van de be-
kendmakingen uit uw buurt? Meld u op 
www.overheid.nl aan voor de e-mail-
service. U hoeft alleen uw e-mailadres 
en postcode(gebied) in te vullen. 
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Gemeente stelt onvoldoende 
haalbare doelen
afgelopen commissievergadering van MZ werd het onderzoek van de re-
kenkamercommissie naar de decentralisatie van de Jeugdwet en de WMO 
in Bernheze besproken. Deze commissie heeft gekeken hoe de verschillen-
de wetten door de gemeente worden uitgevoerd. Het document wat hierbij 
hoorde was, in tegenstelling tot vele andere stukken die de revu passeren, 
voor mij als commissielid goed te lezen en te begrijpen. 

Een van de conclusies uit het onderzoek is, dat het de gemeente nog onvol-
doende gelukt is om de doelstellingen SMART te formuleren. Dat wil zeggen 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
In de commissie waren we het unaniem eens dat dit aangepakt dient te 
worden. Echter de manier waarop zorgde voor een discussie. Zo wilde de 
oppositie dat dit meegenomen zou worden in het coalitieoverleg, waar dan 
een lijn uitgezet moest worden hoe we dit probleem 
op zouden gaan lossen. 
Ik ben echter van mening dat we hier onze verant-
woordelijkheid voor moeten nemen en niet weer 
vooruit schuiven. 
Laten we de spreekwoordelijke koe direct bij de 
horens vatten en aan de slag gaan! Wat mij be-
treft staan de doelen voor de decentralisatie van de 
jeugdwet en WMO tijdens het volgende overleg bo-
venaan op de agenda! 

Burgerlid Lokaal, Gwendy Jacobs.

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg

Geld is een lelijk maar noodza-
kelijk kwaad in deze tijden. Ooit 
was het alleen maar een ruilmid-
del, maar tegenwoordig is het 
vooral iets waar enkele mensen 
vooral veel van willen hebben. En 
daar gaat het mis. Het gaat niet 
meer om wat nodig is om in wel-
zijn te leven, maar om te showen 
wat je hebt. 

Toch kun je met geld ook veel 
mooie dingen doen. Een goed 
voorbeeld daarvan is het subsi-
diebeleid van onze gemeente. 
Met dit beleid helpen we ontzet-

tend veel organisaties, waaron-
der sportverenigingen, met het 
organiseren van activiteiten in 
onze dorpen en daarbuiten. Dat 
moeten we vooral blijven doen. 

Tegelijkertijd is ons subsidiebe-
leid gedateerd en kunnen veel 
mensen niet meer uitleggen hoe 
het geld verdeeld wordt. Jaarlijks 
worden bergen met geld verdeeld 
via gemeentelijke subsidies. Op 
dit moment over wel 41 subsi-
dieclusters waar voor eenieder 
andere rekenregels gelden. Wil-
lekeur ligt op de loer. Daarom wil 

Progressief Bernheze, samen met 
D66, VVD en Blanco, het huidige 
subsidiebeleid eens goed onder 
de loep nemen en transparanter 
maken. Zodat gemeente, vereni-
gingen en inwoners weer snap-
pen waar ‘hun’ gemeenschaps-
geld naartoe gaat en waarom. 

Wilt u met ons meedenken over 
het subsidiebeleid? Laat het ons 
weten. Hoe meer mensen mee-
denken, des te beter het toekom-
stige beleid wordt! 

reactie@progressiefbernheze.nl

Zaterdag 19 mei is Progressief Bernheze op bezoek geweest bij de abdij 
van Berne in Heeswijk-Dinther. Dit natuurlijk niet zonder afsluiting met een 
Berne-biertje. tijdens het bezoek kwamen diverse onderwerpen aan bod. We 
hebben het onder andere gehad over iets wat vroeger vaak gezegd werd: 
“geld is lellik”.

Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze.

Geld is lelijk

Bellinda: ‘Je kunt met geld ook mooie dingen doen’

Na een korte toelichting van Peter van Boekel werd de overeenkomst 
door de afgevaardigden van de coalitiepartners ondertekend.

Foto’s: Marcel van der Steen

coalitieakkoord in het 
gemeentehuis

Jan Raaijmakers van Lokaal ondertekent het coalitieakkoord

Bart Pittens van het CDA ondertekent het coalitieakkoord

Rien Wijdeven van de SP ondertekent het coalitieakkoord

Met een heerlijke taart werd het coalitieakkoord gevierd
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Ook in onze gemeente is een 
breed scala aan middelen 
voohanden om mensen te on-
dersteunen, als ze het zelf niet 
redden. 

Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan 
armoedebestrijding, het werk 
van de sociale dienst of hulp 
vanuit de WMO. Toch is er 
soms, ondanks alle regelingen 
die er bestaan, maatwerk nodig 
om concrete problemen direct op 
te kunnen lossen. De gemeente 
Bernheze heeft ook hierin voor-
zien. We hebben een ‘noodpot-
je’ beschikbaar voor mensen die 
dreigen tussen de wal en het 
schip te raken.

Afgelopen week hebben wij een 
bijeenkomst bezocht, waarin de 
voortgang van de Maatwerk 
Aanpak Bernheze (MAB), het 
noodpotje, besproken werd. Aan 
de hand van geanonimiseerde 
praktijkgevallen zijn we bijge-
praat over de ervaringen van het 
actieteam. Wij zijn blij geworden 
van deze bijeenkomst en wat ons 
betreft heeft de MAB zijn nut be-
wezen. VVD-Bernheze juicht ini-
tiatieven zoals deze dan ook toe 
om ervoor te zorgen dat Bernhe-
ze een mooie plek is en blijft om 
te leven, wonen en werken!

Vragen, opmerkingen of tips? 
info@vvdbernheze.nl

VVD: Het noodpotje van 
Bernheze

Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkhe-
den, maar gelijke kansen om jezelf te kun-
nen ontwikkelen en ontplooien zijn een li-
beraal verlangen. De VVD wil ongelijkheid 
zoveel mogelijk opheffen. In het verleden 
waren het dan ook de liberalen die begon-
nen zijn met de opbouw van onze sociale 
wetgeving. De VVD meent dat de over-
heid voor iedereen gelijke kansen hoort 
te scheppen en wanneer nodig hulp moet 
bieden.

Rico van Duijnhoven, raadslid VVD-Bernheze.

Werk aan de winkel in het 
sociaal domein

Zo staat de zelfstandigheid van 
Bernheze voorlopig niet ter dis-
cussie en zal in het sociaal do-
mein een flink aantal zaken 
worden aangepakt. De komen-
de jaren willen we graag 1.150 
woningen bouwen en een netto 
toename van 250 sociale huur-
woningen realiseren. Ook zullen 
we kijken naar vernieuwende 
woonvormen als ‘Tiny houses‘ 
om starters op de woningmarkt 
meer kansen te geven. Verduur-
zaming bij woningbouw en bui-
tengebied wordt verder opge-
pakt en uitgewerkt.

Er komen nieuwe kansen voor 
zowel stoppende als blijvende 
agrarische ondernemers in het 
buitengebied en toerisme en 
recreatie willen we in regionaal 
verband op gaan pakken. Verder 
zal er een nieuwe herinrichting 
gaan plaatsvinden van onder 
andere de Kerkstraat in Vorsten-
bosch, het centrum van Nistelro-
de, de Graafsebaan in Heesch en 
de traverse in Heeswijk-Dinther.

Ook zal het plan voor de aanleg 
van tennisbanen in Loosbroek 
verder worden uitgewerkt en 

gerealiseerd gaan worden.
CDA Bernheze gaat zich hier, sa-
men met anderen, de komende 
jaren voor inzetten.

‘Samen Door’ is de titel van het nieuwe coalitieakkoord voor de ko-
mende vier jaar. CDA Bernheze is blij dat we samen met onze coali-
tiepartners (Lokaal en SP) na enkele weken van goed en constructief 
overleg dit akkoord kunnen presenteren. De komende jaren willen 
we de ambitieuze en uitdagende plannen graag realiseren.

Edwin Daandels, raadslid CDA Bernheze.

cda.nl/bernheze

Eigentijds, Duurzaam en Sociaal
Na het advies, op dinsdag 12 
april uitgebracht door Jan van 
Loon, gingen CDA, Lokaal en 
SP voortvarend aan de slag. De 
ruwe basisversie van het onder-
linge akkoord werd op 7 mei 
voorgelegd aan de rest van de 
gemeenteraad. Input was wel-
kom. Een aantal partijen maakte 
daar op positieve wijze gebruik 
van. Menig punt dat ingebracht 
was, werd overgenomen. Zo is 
een breed draagvlak onder het 
coalitieakkoord mogelijk. De uit-
dagingen die er de komende vier 

jaar liggen, worden benoemd 
met een plan van aanpak. Dat zal 
verder uitgewerkt worden in een 
bestuursakkoord. Daar wordt de 
komende maanden aan gewerkt. 
SP Bernheze gaat alweer de der-
de achtereenvolgende periode als 
coalitiepartij in. Daar zijn we als 
SP best trots op. Meebesturen 
betekent verantwoording nemen 
en besluiten nemen. Dat gaat de 
komende vier jaar gewoon door. 
Samen met de coalitiepartners 
van CDA en Lokaal. De basis van 
vertrouwen is er. De resultaten 
komen er.

SP ondertekent 
coalitieakkoord 
‘Samen Door’

Op vrijdag 18 mei ondertekende SP Bernheze het coalitieakkoord 
‘Samen Door’. SP vormt de komende vier jaar een coalitie met de 
collega’s van CDA en Lokaal. Een stabiele meerderheid en een basis 
van onderling vertrouwen. Informateur Jan van Loon had het goed 
gezien. Tussen CDA, Lokaal en SP was er de duidelijke wens samen 
door te gaan. In het coalitieakkoord staan de zaken genoemd, die de 
komende jaren op de rol staan. Kernwoorden zijn Eigentijds, Duur-
zaam en Sociaal.

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze.

Ik ben

Simpele, heldere subsidieregels voor vereningen

Wij zien verenigingen als een hoeksteen van de gemeente. Daarom is het 
de plicht van de gemeenteraad om goed en duidelijk subsidiebeleid 
te voeren. Verenigingen hebben het recht om inzicht te hebben in dit beleid! 
Daarop kunnen ze hun club of vereniging bouwen. De hoogte van subsidie 
voor verenigingen mag niet afhangen van een goede relatie van jouw 
sportclub met een ambtenaar van de gemeente.

Want dan kan morgen opeens de geldkraan worden dichtgedraaid. Daarom 
dienen we donderdag 24 mei een motie in om helder en duidelijk 
subsidiebeleid te maken. In het belang van al onze clubs en verenigingen!

Met meerdere partijen willen we duidelijkheid voor onze verenigingen: 
simpele, heldere regels. De gemeente gaat zich steeds meer terugtrekken. 
Dus dan worden verenigingen nóg belangrijker. En daar mag best 
subsidie voor uitgegeven worden. Maar wel op basis van transparante 
en heldere regels, vanuit een visie voor Bernheze. Met de motie op 
24 mei gaan wij achter onze verenigingen staan. 
En een advies voor het verenigingsleven: als jullie dit ook vinden, 
spreek je alsjeblieft uit! Want de meningen zijn zeer verdeeld.

Luuk Verstegen uit Heesch
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Tekst?

mei - examentijd Zie oplossing pagina 30

Oplossing
vorige week:
Kitty Jansen 

uit Vorsenbosch

Winnaar:
Ingrid van der Lee-van Dijk

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

te koop

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

Boek ‘de zon achterna, 
15 jaar la colline’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

pioenrozen
in VerSchillende 
kleuren
Richard van Dooren, 
Vorstenbosscheweg 1
Heeswijk-Dinther.

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

aanGeBoden

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

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

proBlemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

uw leVenSVerhaal/
GeBeurteniS/reiS op 
papier? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

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

Gitaar Spelen 
ietS Voor jou? 
Aanbieding: gratis proefles
plus vier introductielessen 
met 50% korting. 
Meer info: Gitaarles Heesch 
Paul Wigchert via mail: 
paul.wigchert@hetnet.nl

te huur

Vakantie appartement
Boulevard Scheveningen.
Maximaal zes personen 
weekend/week.
073-5479542 (vragen naar 
Yvonne tussen 8.00 en 17.00 uur).

GeVraaGd

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

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

oude/kapotte 
computerS en laptopS

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

oude/kapotte moBieltjeS 

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

te huur

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

MooiBernhezertjes

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

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

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
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Je kunt je dagelijks inschrijven 
van 18.00 tot 19.00 uur bij bar 
en eetcafé de Ketel. Drie van de 
vier dagen meewandelen geeft 
recht op het felbegeerde plaatje 
en/of logo; zelf ontworpen en 
gemaakt!
Dat iedereen hier aan mee kan 
doen die nog kan lopen is be-
wezen omdat er al personen 
mee hebben gelopen met zeer 
respectabele leeftijden en de 
jongste deelnemers zitten nog 
in de wandelwagen. En voor het 
geld hoef je het niet te laten. De 
entree voor kinderen die op de 
basisschool zitten is voor vier 
dagen € 2,- en iedereen daarbo-
ven betaalt € 3,-. Het is heel fijn 
om te zien dat met name basis-
schooljeugd ieder jaar weer zo 
fanatiek meeloopt!
Bij de pauzeplaatsen kan er kof-
fie, thee, limonade en een appel 
genuttigd worden en zo kan 
iedereen weer de tocht hervat-
ten. Het eindpunt is bij bar en 

eetcafé de Ketel, hier kun je nog 
lekker nagenieten op het terras. 
Vrijdag, de laatste dag van de 
wandeling, is er weer een lote-
rij. Deze dag is extra leuk voor 
kleintjes die op straat mogen te-
kenen.

wandelvierdaagse
Vorstenbosch 

VORSTENBOSCH - Er wordt weer gewandeld op 5, 6, 7 en 8 juni 
door de mooie omgeving van Vorstenbosch, met als uitgangspunt 
noord, Oost, Zuid en West. De organisatie hoopt zoals andere jaren 
weer op zeer goede weersomstandigheden en waar nodig heeft ze 
het gras gemaaid en struiken gesnoeid. 

Genieten van al het moois tijdens het wandelen

De pauze met verzorging

Klaar voor de afsluiting

Voorlezen is gezellig en leuk, 
zowel voor kinderen als voor 
volwassenen. Maar behalve dat 
het heel gezellig en leuk is, is het 
ook ontzettend belangrijk voor 
de taalontwikkeling van kinde-
ren. Het luisteren naar verhalen, 
maar ook het zingen van liedjes, 
stimuleert de taalontwikkeling 
enorm. 

Zo leren kinderen door voorle-

zen niet alleen heel veel nieuwe 
woorden, maar ook hoe een zin 
opgebouwd is. Bovendien is sa-
men een boekje lezen en bekij-
ken een moment om samen te 
delen. 
Kleuters en hun papa, mama, 
opa, oma of oppas zijn op don-
derdag 24 mei van harte wel-
kom om te komen luisteren naar 
een leuk verhaal in bibliotheek 
Heeswijk-Dinther. Daarna zijn 

jullie elke derde donderdag van 
de maand welkom.

Voorlezen voor kleuters
HEESWIJK-DINTHER - Bibliotheek Heeswijk-Dinther start met voorlezen voor kleuters. Elke derde don-
derdag van de maand wordt er voorgelezen van 15.45 tot 16.15 uur. De eerste keer zal zijn op donder-
dag 24 mei. 

Prentenboekentip van de bibliotheek: 

Dikkertje Dap/Annie M.G. Schmidt
20 mei is de geboortedag van Annie M.G. Schmidt en daarom wordt elk jaar 
rond die datum de Annie M.G. Schmidtweek georganiseerd. Jip en Janneke, 
Beertje Pippeloentje en Pluk van de Petteflet; wie is er niet mee opgegroeid en 
wie heeft niet zijn of haar eigen kinderen voorgelezen uit de vele boeken die 
Annie M.G. Schmidt geschreven heeft? Ze zijn met recht klassiekers te noemen.

Dikkertje Dap is misschien wel haar beroemdste liedje. Sinds de speelfilm, die in 
oktober 2017 uitkwam, staat het weer volop in de belangstelling. En nu heeft 
Noelle Smit er een heel mooi prentenboek van gemaakt.

’s Morgens vroeg om kwart over zeven loopt Dikkertje Dap de dierentuin bin-
nen. Met een trap, want hij gaat de giraffe een suikerklontje voeren. De giraffe blijkt ontzettend aar-
dig. Hij luistert naar alle verhalen van Dikkertje Dap en daarna mag hij van die heel lange nek glijden.

De tekeningen zijn origineel en humorvol. Lezers van alle leeftijden zullen paf staan!

de leukste boekenvlogster van
Bernheze gaat vloggen voor de bieb

Tijdens het bekijken van het boek 
‘Een dagboek van een vlogger’, 
kwam bibliotheekmedewerker 
Caroline Huibers erachter dat 
Britt graag vlogt en enorm van 
lezen houdt. Een gouden combi-
natie, en dus werd het idee ge-
boren om Britt te laten vloggen 
voor de bibliotheek. 

Kinderen en lezen is een combi-
natie die door alle verleidelijke 
(digitale) afleidingen steeds min-
der vanzelfsprekend wordt. 
De vlog van Britt speelt op een 
persoonlijke manier in op de be-
levingswereld en interesses van 
haar leeftijdsgenoten. Want wat 
is mooier dan het jonge publiek 
aan het lezen te houden en het 
leesplezier te laten ervaren door 
het bekijken van de vlogs van 
Britt? 

Daarom gaat Britt vanaf nu 
elke maand een vlog opnemen 
met de bibliotheek, waarin ze 
de leukste boeken bespreekt en 
knotsgekke ‘challenges’ aangaat 
die jullie mogen verzinnen! 

Weet jij een gave challenge 
voor Britt? Laat het weten via 
de Facebookpagina Bibliotheken 
Bernheze of via 
contactheesch@nobb.nl en wie 
weet is de volgende challenge 
wel door jou bedacht.

BERNHEZE - Britt van Vugt is met ingang van 1 mei de eerste echte bibliotheekvlogster van de biblio-
theken Bernheze. Britt is bijna negen jaar, spontaan, enthousiast en gek op dansen, lezen, vloggen en 
slijm. Ze woont in Heesch en zit in groep 6 op basisschool de Kiem.

kinderen

Britts eerste vlog verschijnt de laatste week van mei op 
www.youtube.com/user/BibliotheekBernheze en op Facebook!
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Via de participatiewet komt 
Esther bij Kringloopbedrijven 
Maasland. Esther weet heel goed 
wat ze wil. En ook dat ze er zelf 
verantwoordelijk voor is om dat 
doel te bereiken. Aan inzet dan 
ook geen gebrek; “Ik ben nooit 
klaar met mijn werk. Er is altijd 
nog iets te doen.” 

Na een korte inwerkperiode 
bij de vestiging in Oss stroomt  
Esther door naar de kledingaf-

deling in Heesch. Alles verloopt 
voorspoedig: “Het kringloop- 
bedrijf is een prima plek om weer 
te wennen aan werken. Je krijgt 
hier vertrouwen en steun, dat is 
heel goed voor je motivatie.” 

Tegen het einde van het ge-
meentelijk traject gaat Esther 
dan ook ijverig op zoek naar een 
baan. Alle winkels in Heesch en 
Uden krijgen persoonlijk een 
brief overhandigd met een open 
sollicitatie. Maar ondanks alle in-
spanningen is het resultaat nihil. 

Intussen zien ze bij Kringloop 
Bernheze met lede ogen aan 
dat een fijne collega moet ver-
trekken, zonder dat er een goed 
vervolg voor haar is. Alle geza-
menlijke inspanningen en goede 
wil lijken zo verloren te gaan als 
Esther noodgedwongen weer 
een beroep zou moeten doen 
op de gemeente. Samen met 
de verantwoordelijke wethou-
ders Rien Wijdeven en Rein van  
Moorselaar en de Sociale Dienst 

van gemeente Bernheze gaat het 
kringloopbedrijf op zoek naar 
een oplossing. Ook Esther zit 
niet stil en neemt zelfs persoon-
lijk contact op met wethouder 
Wijdeven! “Ik wil hier heel graag 
blijven werken, dan doe ik daar 
natuurlijk alles aan!” 

Waar een wil is, is een weg. Sinds 
1 april is Esther in vaste dienst bij 
het kringloopbedrijf en kent het 
hele traject enkel winnaars: de 
gemeente, het kringloopbedrijf 
en natuurlijk Esther zelf. 

Het kringloopbedrijf
In de gemeenten Oss, Bernheze 
en Landerd zamelt Kringloop-
bedrijven Maasland gebruikte 
goederen en kleding in. Bruikba-
re spullen worden gesorteerd en 
na eventuele reparatie te koop 
aangeboden in de winkels in Oss 
en Heesch. Het kringloopbedrijf 
heeft geen winstoogmerk; de 
opbrengsten worden gebruikt 
om mensen die om wat voor re-
den dan ook meer afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben, een baan, 
scholing of leer-werk traject aan 
te bieden in een veilige omge-
ving. Op deze manier draagt het 
kringloopbedrijf bij aan het so-
ciale klimaat in de deelnemende 
gemeenten en bovendien wordt 
door het stimuleren van herge-
bruik een substantiële bijdrage 
geleverd aan het milieu.

Meer informatie vind je op 
www.kringloopbernheze.nl of
via 0412-626111.

De mensen bij het kringloopbedrijf
HEESCH - In een serie artikelen worden verschillende mensen aan u voorgesteld die 
op de een of andere manier verbonden zijn aan het kringloopbedrijf. De ene keer 
als medewerker, de andere keer als stagiaire of als vaste bezoeker. Deze keer Esther 
Heljanan, die na een gedwongen werkloosheid van enkele jaren graag weer aan de 
slag wil. 

Esther Heljanan heeft veel ervaring opgedaan bij het kringloopbedrijf

ZONNIGE 
ZATERDAG
ZATERDAG 6 JANUARI BEGINT HET JAAR GOED 
MET 50% KORTING OP ALLE KLEDING, BOEKEN, 
KASTEN, BANKEN, STOELEN, LAMPEN, CD’S, 
ELECTRA, CURIOSA, FIETSEN, SPEELGOED EN 
NOG VEEL MEER!

50%
KORTING
ZATERDAG 6 JAN.

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl

GRATIS

OPHAALSERVICE 

IN OSS EN BERNHEZE. 

BEL 0412 626 111 

VOOR EEN AFSPRAAK 

OF KIJK OP DE 

SITE.

‘Ik wil hier heel graag blijven werken, 
dan doe ik daar natuurlijk alles aan!
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auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Ford C-max 1.0 Ecoboost Titanium 
  80.000 km 2014

Hyundai Tucson 20i active joy 2007 

Mazda CX-3 2.0 sky-activ automaat
   27.000 km 2017

Opel Adam 1.4 23.000 km 
  exclusieve uitvoering 2016

Opel Corsa 1.4 Cosmo airco
  92.000 km  2007

Opel Corsa 1.4 Cosmo navi
  100.000 km 2013

Opel Insignia 2.0 CDTi sports tourer 2015

Renault Captur 0.9 Tce Xmod 
  24.000 km 2016

Renault Captur 1.2 Tce automaat 
  5.000 km iets aparts 2017

Renault Clio 1.2 Tce station 68.000 km 2010

Seat Leon ST 1.2 TSI vol opties 2015

Seat Mii 33.000 km 2015

Suzuki Swift 1.2 airco 79.000 km 2011

Volkswagen New Beetle cabriolet 2003

Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

motortoerrit met een extra randje

Stel je voor, dat je langzaam maar 
zeker al die mooie herinneringen 
van motorvakanties, van het 
halen van je motorrijbewijs en 

de aanschaf van je eerste motor 
kwijtraakt. Toch is het vooruit-
zicht nog verdrietiger. Je raakt je 
dierbaren kwijt, omdat je ze niet 

meer herkent. Je valt in herha-
ling en je vergeet. Onrustig zoek 
je naar een houvast, naar iets 
bekends, maar dat vind je niet 
meer. Toch blijf je zoeken, totdat 
Alzheimer ervoor heeft gezorgd 
dat er niets meer is dan leegte.

Mijn moeder lijdt aan Alzheimer 
en heeft twaalf jaar lang bij mij en 

mijn gezin gewoond in een bijwo-
ning. Als mantelzorgers hebben 
we vooral de laatste twee jaren 
pittige tijden gekend, want deze 
ziekte heeft een 24/7 impact op 
alle betrokkenen. Sinds februari 
2017 wordt ze liefdevol begeleid 
en verzorgd in een woonzorg-
centrum. Hoe moeilijk het losla-
ten ook was, eindelijk konden we 

als gezin weer een normaal leven 
leiden. En ja, onze grote hobby 
weer oppakken: motorrijden!

Toch stopt het gevecht tegen 
deze ziekte wat ons betreft niet 
en het mooie is, dat onze mo-
tortoerclub MTC Nisseroi met 
ons meevecht. Deze club bestaat 
al ruim 25 jaar en in al die tijd 
hebben wij als leden prachtige 
ritten, motorweekenden en an-
dere mooie activiteiten gedeeld. 
Jaarlijks wordt er ook een open 
toerrit gehouden, waar vooral 
vrienden, kennissen en familie 
van onze leden aan deelnemen.

Dit jaar echter wil MTC Nisseroi 
deze activiteit een extra randje 
geven. De motortoerclub heeft 
besloten om het complete in-
schrijfgeld van de open toerrit 
van zondag 3 juni te doneren 
aan Stichting Alzheimer. Deze 
stichting financiert onder andere 
wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van Alzheimer. Er is 
helaas nog steeds geen zicht op 
genezing of het stopzetten van 
deze akelige ziekte. Al het geld is 
meer dan welkom!
 
Omdat we een flink bedrag wil-
len ophalen, hopen we op een 
groot aantal deelnemers, vandaar 
dat we via deze weg motorrijders 
oproepen om mee te doen. Dus 
wil je een prachtige motortocht 
rijden en tegelijkertijd een ont-
zettend goed doel steunen, kom 

dan op 3 juni naar Nistelrode.

Het zou fijn zijn als je vantevoren 
aangeeft of je komt, zodat wij 
ons enigszins kunnen voorberei-
den op hoeveel motorrijders er 
meedoen. Dat kan door je aan 
te melden op de actiepagina van 
Alzheimer Nederland, www.inac-
tievooralzheimer.nl/motortoer-
club_mtc_nisseroi_stop_alzhei-
mer of door een mailtje te sturen 
naar hetisgoed@home.nl. 

BERNHEZE - Stel je voor, je gaat even tanken met je motor en je realiseert je dat je eigenlijk geen idee 
hebt hoe je weer terug naar huis moet rijden. Je navigatie heb je bij je, maar hoe werkt dat ding? Of je 
stelt je netjes voor aan een nieuw lid van de motorclub, maar je merkt aan de reacties van mensen om 
je heen dat er iets niet klopt. Ze lachen een beetje, kijken wat ongemakkelijk, want je geeft een hand 
aan iemand die je al jaren kent. 

Hieronder meer 
informatie over de toerrit:
Lengte tocht: 
circa 200 kilometer
Start: Café ‘t Tramstation 
in Nistelrode
Inschrijving: 
tussen 9.30 en 11.00 uur
Inschrijfgeld: € 10,-
Inschrijfgeld voor 
duo-passagier: € 5,-
Ontvangst met een kop 
koffie en iets lekkers
De route is beschikbaar op 
papier en GPS (Garmin en 
TomTom).

Hopelijk mogen we je 
ontvangen op zondag 3 juni 
aanstaande!

Groetjes,
Marianne Jacobs,
MTC Nisseroi.

Als mantelzorgers
hebben we vooral 

de laatste
twee jaren pittige 

tijden gekend
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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

Citroën C1 1.0 Ambiance 2005 €  2999,-

Citroën C3 1.4 Exclusive 2005 €  2750,-

Citroën C3 1.4 prestige 2005 €  3250,-

Citroën C3 1.6 eHDI 124 Dkm 2013 €  7450,-

Citroen C4 Picasso 1.6 Panorama 2009 €  9250,-

Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-

Citroen Xsara Picasso 1.8-16V 2003 €  1500,-

Ford Ka 1.3i new model 2009 €  4900,-

Fiat Panda airco 2004 € 2999,-

Mercedes C200 cdi combi 2004 €  3650,-

Mercedes C180 Station 1.8i 2006 € 6999,-

Opel Corsa 1.2 2004 €  2999,-

Opel Corsa 1.2 new model 2007 €  3750,-

Opel Corsa 1.3 CDTi 2010 €  4500,-

Opel Meriva 1.6-16V automaat 2005 €  4499,-

Peugeot 107 38.000 km  2012 €  5400,-

Peugeot 307 SW 2.0 HDi 2005 €  1250,-

Renault Twingo 1.2i Airco 2008 €  4499,-

Cabriolet:

BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-

Ford Street Ka 2004 € 3499,-

Peugeot 206 CC 2005 € 5950,-

Wordt verwacht:

Kia Picanto 5 drs zwart 2006

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

IN VERBAND MET DE 
OVERLAST TIJDENS DEZE 
PERIODE, BEZORGEN WIJ 
OP WOENSDAG EN 
ZATERDAG BIJ BESTEDING 
VANAF € 25,- GRATIS AAN 
HUIS IN DE REGIO HEESCH, 
VINKEL, NISTELRODE, 
BERGHEM EN OSS
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prinses irene 4 kampioen!

prinses irene Vrouwen 3 kampioen!

ECHT/HEESCH - afgelopen 
weekend werd er door de judo-
ka’s van Van Buel Sports deel-
genomen aan het Internationale 
Kaizen toernooi in Echt. 

Senn van Buel (9) wist vijf par-
tijen op rij te winnen en werd 
kampioen bij de jongens onder 
de twaalf jaar. 
Zilver was er voor Ziggy To-
masouw en het brons ging naar 
Bente van Vugt, Lola Kemps, 
Laurens Wilms en Rowan van 
Leur!

Senn van 
Buel kampioen in echt

budo

Senn van Buel (2e van Links)

Sterre de Haas nam voor het 
eerst deel aan een toernooi. Zo-
wel op het onderdeel tuls als op 
het onderdeel sparring behaalde 
zij een zeer nette vierde plek. Op 
het onderdeel tuls behaalden 
Niek Landman en Imke van der 
Zande een mooie derde plaats. 
Oscar van der Wielen en Esli van 
Leuken behaalden een tweede 
plek. Het goud op het onderdeel 
tuls was voor Huberto van de 
Wetering.

Op het onderdeel sparring werd 

fenomenaal goed gescoord; in 
elke poule waaraan deelnemers 
van Taekyon Berghem deelna-
men gingen zij met het goud 
naar huis. Bjorn van Krieken, 
Niek Landman, Esli van Leuken, 
Benthe Matthieu, Huberto van 
de Wetering en Imke van der 
Zande wisten allen het goud te 
veroveren.

Met dertien prijzen (acht deelne-
mers) was het dus een geslaagde 
dag voor de leden van Taekyon 
Berghem.

taekyon 
Berghem doet het goed op 
open nw Veluwe toernooi
VELUWE/BERNHEZE - In Elburg vond zaterdag 19 mei het Open 
noord-West Veluwe toernooi, een ItF-taekwondo toernooi, plaats. 
aan dit toernooi nam ook een aantal leden van taekyon Berghem 
deel, met goede resultaten. 

budo

Lagere kosten door
minder ziekteverzuim

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

Foto: Teun Bevers

kampioenen

loosbroek voetbal whV 2 kampioen

kampioenskapsels

NISTELRODE - Zaterdag 19 mei hebben de heren van Prinses Irene 4
een kampioenskapsel gekregen van Danaque van Danaque Haar-
studio.

Als sponsor van dit team heeft ze deze ludieke actie bedacht. Vorige 
week zondag zijn de heren kampioen geworden en belofte maakt 
schuld, dus afgelopen zaterdag hebben zij hun kappersbezoek ver-
zilverd. 

Meer info en 
verslagen op 

www.mooibernheze.nl
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hBV’ers 
blijven ranglijst aanvoeren

In deze laatste tussenstand gaan 
jeugdspelers van de Heesche 
Badminton Vereniging in twee 
onderdelen fier aan kop. In het 
herenenkelspel is het Sjao Ja-
cobs die regionaal de dienst uit 
maakt na een aantal klinkende 
zeges op toernooien, gevolgd 
door clubgenoot Marnix Reijs op 
de tweede plaats. In het dames-
enkelspel verovert Mirne Hoeks 
in navolging van haar zus, re-
gerend kampioen Tessa Hoeks, 
toernooi na toernooi. 

Laatstgenoemde mag ook in een 
ander onderdeel nog dromen 

van de regionale titel. Want ook 
in het damesdubbelspel is Mirne, 
samen met dubbelpartner Anne 
Ruijs, nog volop in de race voor 
de prijzen. Ten opzichte van de 
vorige uitslag heeft het Heesche 
duo na een teleurstellend ver-
lopen toernooi in Schaijk een 
kleine stap terug gemaakt op de 
ranglijst. 
Maar met nog twee toernooien 
voor de boeg wordt de weg om-
hoog vast snel weer gevonden. 
Meer informatie over de regi-
onale ranglijst en de Heesche 
Badminton Vereniging is te vin-
den op www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - afgelopen week is de laatste nieuwe tussenstand van 
de Hebris Junior tour ranking gepubliceerd door de Bossche Bad-
minton Federatie. De Hebris Junior tour behelst diverse badmin-
tontoernooien in de regio waar jeugdspelers het in verschillende 
onderdelen tegen elkaar opnemen om dagprijzen en punten voor 
een ranglijst. 

badminton

Sterk optreden van Glenn 
coldenhoff met zevende plaats 
DUITSLAND/HEESCH - Glenn 
Coldenhoff van het red Bull 
KtM Factory team is in de 
Grand Prix van Duitsland op een 
zevende plaats geëindigd. 

In de eerste manche ging de start 
niet volgens plan, maar toch wist 
hij als negende te finishen. In de 
tweede manche mengde hij zich 
in de strijd net buiten de top vijf 
en wist hij er een goede zesde 
plaats uit te halen. Glenn: ”Voor 
aanvang van het weekend wis-
ten we dat de start hier heel 
belangrijk zou zijn. In de eerste 
manche bewoog ik een aantal 
keren achter het starthek en ik 
kwam slecht weg. Ik had veel 
werk te doen en kwam terug 
naar een negende plaats. In de 
tweede manche zat ik er beter 
bij na de start. In de beginfase 
ging het er flink op en wissel-
den we vaak van positie. Na een 

aantal ronden kwam ik in het 
juiste ritme en reed ik constant 
op een zevende plaats. Toen ik 
in de slotfase een paar keer bijna 
ten val kwam, heb ik gas terug-
genomen en de wedstrijd rustig 
uitgereden. Omdat ik Romain 
Febvre nog kon pakken finishte 

ik op een mooie zesde plaats.” 

In de tussenstand om het we-
reldkampioenschap staat Glenn 
nu zevende. Over twee weken 
staat de volgende Grand Prix op 
de kalender in het Britse Matter-
ley Basin.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis
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1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

DUITSLAND/HEESCH - raivo 
Dankers van rD10 heeft in de 
vierde wedstrijd om het Euro-
pees Kampioenschap 125cc in 
het Duitse teutschenthal een 
top vijf plaats weten te behalen. 

De crosser uit Heesch kwam in 
de tweede manche sterk voor de 

dag door op het verraderlijke cir-
cuit op een vierde plaats over de 
finish te komen. 

In de eerste manche kwam hij 
slecht weg, maar vocht zich van 
buiten de twintigste plaats toch 
nog terug naar een dertiende 
positie.

raivo dankers
scoort vierde plaats 

motorcross
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Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

hein langens matchwinner 
voor rkSV prinses irene
NISTLRODE - al zo’n tien jaar 
speelt Hein Langens in het eer-
ste van Prinses Irene. als stoere 
verdediger heeft hij er al ruim 
200 wedstrijden opzitten. 

Na dit seizoen stopt hij, mede 
vanwege veel blessureleed de 
afgelopen twee seizoenen. Nog 
nooit was het hem gelukt te sco-
ren in competitieverband  voor 
de mannen van Van Tilburg 
Mode & Sport. 
In de uitwedstrijd tegen Emplina 
deed hij dat wel, het was ook 
meteen de winnende. In een 
matige vertoning was Prinses 
Irene de ploeg met de meeste 
kansen, maar de spitsen stonden 

duidelijk niet op scherp. Emplina 
wist erg weinig te creëren waar-

door er niets viel op te merken 
over de eindstand.

voetbal

hVch blijft ondanks neder-
laag in race voor nacompetitie
HEESCH - Ondanks het nipte 
verlies van 2-1 in de derby te-
gen sv tOP blijft HVCH in de 
race voor een plek in de nacom-
petitie voor promotie. 

HVCH begon sterk aan de wed-
strijd en drong sv TOP direct te-
rug op eigen helft. Met verzorgd 
spel kwamen er kansen en in de 
10e minuut bracht spits Lars van 
Lee met een fraaie treffer de 0-1 

op het scorebord. Verdediger 
Yannick van den Berg zorgde 
hierbij voor de assist. Er leek voor 
HVCH niets aan de hand totdat 
er op het middenveld slordig bal-
verlies werd geleden. 

SV TOP schakelde snel en eigen-
lijk uit het niets kon Aram Pus-
ters van de Ossenaren met een 

laatste tikje de 1-1 maken, dit 
was tevens de ruststand.

Na rust zette sv TOP de Hee-
schenaren direct onder druk, 
want ook zij wilden hun kans op 
de nacompetitie niet vergooi-
en. In de 52e minuut was het al 
raak toen de bal op wat gelukki-
ge wijze bij spits Pusters terecht 
kwam. Die staat niet toevallig 
altijd op de juiste plek en miste 

ook nu niet: 2-1. HVCH moest 
nu echt vol aan de bak, maar 
kon de wedstrijd niet meer laten 
kantelen. 
Trainer Van Vugt bracht nog 
drie wisselspelers en er kwam 
wel veel meer vaart in het spel, 
maar de beste kansen waren 
toch voor sv TOP. Het was aan 
keeper Brian Vialle te danken dat 
de rood-witten niet verder uitlie-
pen deze middag.

voetbal

de BeSte kanSen 
Waren toch Voor 
SV toP
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aan de slag voor een lach bij 
tennisvereniging de Broekhoek

toernooi met een missie
Natuurlijk staat tennis centraal. 
Maar in en rondom de feestelijk 
versierde kantine van de ten-
nisvereniging is het niet alleen 
voor de tennissers zelf, maar ook 
voor de supporters een feestje. 
Er zijn heerlijke broodjes, gebak 
en drankjes en er kunnen heel 
veel leuke potjes tennis gekeken 
worden. 

Als afsluiting van het toernooi 
vindt er een grote loterij plaats 
met heel veel mooie prijzen. En 
dat alles met één hoofddoel: 
zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor Stichting CliniClowns. 

Geweldige bijdrage
Voorgaande jaren zijn er al vele 
fantastische bijdrages geschon-
ken aan genoemde stichting. 
Dit dankzij alle sponsoren, de 
fanatieke deelnemers én de vrij-
willigers die tijdens dit sportieve 
toernooi hun beste beentje voor 

hebben gezet. Het zou natuur-
lijk fantastisch zijn als dat dit jaar 
wordt overtroffen en dat kan 
niet zonder jouw deelname. Ho-
pelijk ben jij er dus ook bij tijdens 
het CliniClowns Eendagstennis- 
toernooi op vrijdag 29 juni! 

Doe mee!
Inschrijven kan tot en met 17 
juni via www.toernooi.nl. Alle 

dames kunnen zich inschrijven, 
ook als je niet aangesloten bent 
bij een tennisvereniging. En heb 
je geen tennispartner? Geen 
nood, dan zoekt de organisatie 
er een voor je. 

Vragen? Mail naar 
cliniclowns@tvdebroekhoek.nl 
of bel/app met Ilse: 
06-38895752.

HEESCH - aan de slag voor een lach. Dit jaar wordt bij tennisvereniging De Broekhoek in Heesch het 
leukste damesdubbeltoernooi gehouden: het CliniClowns Eendagstennistoernooi. Op vrijdag 29 juni 
wordt er getennist, gekletst en gegeten, maar bovenal geld ingezameld voor Stichting CliniClowns. 

Het kamp begon op Hemel-
vaartsdag met een sport- en spel-
dag. ’s Avonds was er een heuse 
‘HDL has got talent-show’. De 
jury werd verrast met spetteren-
de optredens. 
Daarna was het nog lang gezel-
lig met muziek en bij het kamp-
vuur en natuurlijk tijdens het 
spannende avondspel. Vrijdag 

stond in het teken van hockey. 
In speciaal samengestelde teams 
hebben de kinderen wedstrijden 
gespeeld. Het was een geslaagd 
kamp! 

Ben je benieuwd of hockey ook 
iets voor jou is? Je mag altijd 
een keertje mee komen trainen. 
Meld je aan via tc@hdlhockey.nl.

hdl hemelvaart hockeykamp

HEESWIJK-DINTHER - Bij hockeyclub HDL begon donderdag 10 mei 
een tweedaags hockeykamp. Zo’n 85 kinderen hebben twee fantas-
tische dagen beleefd die niet alleen in het teken van hockey stonden. 

nisserois Golfkampioenschap

Om 11.00 uur werd gestart op 
de prachtige baan van The Duke. 
Toen de zon zich in de loop van 
de dag toch nog vertoonde was 
het plaatje compleet en barstte 
de strijd los in de verschillende 
categorieën. 
Een recordaantal birdies werd 
geslagen en de scores werden 
beter en beter. Een spannende 
strijd ontspon zich. Nadat de 
kruiddampen waren opgetrok-
ken werden onderstaande win-
naars bekend.

Strokeplay Heren:
1e plaats: Jos Exters
2e plaats: Tonny Smits 
Stableford Heren
1e plaats: Ton van der Heijden
2e plaats: Joeri Beek

Dames
1e plaats: Elly van Tilburg
2e plaats: Lisette de Groot
Longest drive Heren
Jeroen de Laat

Longest drive Dames
Toos de Veer
neary Heren
Cees van Wichen
neary Dames
Anneke van Nuland

NISTELRODE - Een klein beetje regen aan het begin van de dag kon de pret niet drukken voor de in gro-
ten getale opgekomen golfliefhebbers vorige week woensdag voor het nisserois Golfkampioenschap 
2018, dat alweer voor de 28e keer plaatsvond.

golf

V.l.n.r: Elly van Tilburg, Jos Exters en Ton van der Heijden

HEESCH - Het is zover! De nieu-
we accommodatie van HVCH 
wordt geopend. We zijn als club 
erg trots op het resultaat en wil-
len dit dan ook graag met ieder-
een delen. 

Ben je erg benieuwd geworden 
naar het resultaat? Dan ben je 

van harte welkom op zondag 27 
mei tussen 11.00 en 14.00 uur 
om een kijkje te komen nemen 
in het nieuwe complex. Tijdens 
ons Open Huis zullen er rondlei-
dingen gegeven worden.
Je bent van harte welkom op 
sportpark De Braaken aan Bin-
nenweg 1.

uitnodiging open huis hVch

HEESWIJK-DINTHER - In een 
bliksemsnelle start van de gas-
ten was er binnen een paar mi-
nuten al een 0-1 achterstand. 

Met een strafworp werd de 
stand gelijkgetrokken. Hierna 
ging het aan de kant van Altior 
nogal moeizaam en de zuiver-
heid liet ook te wensen over. 

Dit resulteerde in een 1-4 ach-
terstand alvorens Altior met een 
afstandsschot en doorloopbal de 
schade probeerde te beperken. 
Dit waren de laatste scores voor 
de pauze, maar de tegenstander 
deed er een schepje bovenop 
en bracht de stand op 3-7 voor-

dat de tactiek besproken werd. 
Het duurde even voordat Altior 
echt iets voor elkaar kreeg maar 
door de snelheid een beetje op 
te voeren lukte het tegen het 
einde van de wedstrijd dan toch 
om daadwerkelijk te scoren. Met 
een gelijkspel in de tweede helft 
waren de beide teams beter aan 
elkaar gewaagd maar dit was 
te laat om de wedstrijd naar de 
hand van Altior te zetten en Al-
tior verloor de partij dan ook met 
5-9. Volgende keer toch maar 
met een coach aantreden, dan 
gaat het wellicht makkelijker om 
van spel te veranderen!

Altior B1-De Peelkorf B1: 5-5
Altior C2-Flamingo’s C1: 5-3
Flamingo’s C2-Altior C3: 4-3
De Korfrakkers E3-Altior E2: 8-4
Celeritas E1-Altior E3: 5-3

altior mw1 
voert snelheid te laat op

korfbal
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Volgende keer toch maar 
met een coach aantreden
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Aangenaam, ik ben nancy de Wit

“Mennen doe ik al jaren met mijn 
oom als leermeester. In 1996 heb 
ik mijn enkelspan koetsiersbewijs 
gehaald en wat later heb ik ook 
mijn tweespan menbewijs ge-
haald. Samen met mijn oom ben 
ik een huifwagenverhuurbedrijf 
begonnen. In 2012 zijn we ge-
stopt; de paarden werden te oud 
en zelf wilden we graag onze 
energie in andere zaken steken. 
De huifwagens en paarden wer-

den verkocht, met uitzondering 
van onder andere Storm. Met 
hem ben ik serieus aan de slag 
gegaan en al vrij snel een echt 
team geworden! 

Op het gebied van mijn gezond-
heid ging het steeds op en af. 
Longontstekingen, antibiotica- 
kuren, vermoeidheid en be-
nauwdheid. Uiteindelijk werd 
geconcludeerd dat ik aan chroni-

sche vermoeidheid lijd en ik ben 
daarvoor begonnen met Cogni-
tieve Gedragstherapie.”

Vanaf die tijd is het leven van 
Nancy drastisch veranderd. Ze 
moest opnieuw beginnen met 
haar dagen in te delen en alles 
heel rustig oppakken en opbou-
wen. “Gelukkig kon én kan ik 
tijdens het mennen mezelf goed 
ontspannen en ik bouwde onder-

tussen mijn conditie op door elke 
dag een minuut langer te wande-
len. Aan de psychische kant van 
het verhaal heb ik veel mindfull-
nestraining gehad en ook geleerd 
hoe ik met mijn sociale angsten 
moet omgaan. Toen ik er klaar 
voor was ben ik begonnen met 
het rijden van enkele wedstrijdjes 
en... het ging steeds beter en ik 
wilde stiekem meer!”

Nu Nancy haar ‘way of life’ en 
een vaste groom, Monique, ge-
vonden heeft, wil zij graag door-
gaan zoals zij nu bezig is, maar 
liever nog een stapje verder 
gaan. “We willen actiever gaan 
rijden, hoger in de klasseringen 
proberen te komen, ons mooi 
presenteren én een andere kar! 
Mijn huidige kar is enorm stug en 
schokkerig waardoor ik elke hob-
bel voel en dus klachten aan mijn 
rug krijg. Omdat we de middelen 

niet hebben willen we proberen 
om mensen en bedrijven actief 
te krijgen en ons te sponsoren. 
Denk hierbij aan geld voor een 
andere kar, maar bijvoorbeeld 
ook voor nieuwe caps, mooie 
jacks en bodywarmers. Uiteraard 
ga ik zelf ook niet stilzitten! Ik ga 
proberen mijn negende medaille 
binnen te halen tijdens mijn tien-
de Vierdaagse van Nijmegen. 

Wil je me sponsoren? Neem dan 
contact met me op via www.geef.
nl/nl/actie/nijmeegse-4daag-
se-voor-een-andere-kar/dona-
teurs en heb je andere vragen 
mail dan naar 
pc.dewit72@gmail.com. 
Kijk ook een op Facebook: 
www.facebook.com/menteam937. 

Alvast bedankt!

HeeSCH – Nancy de Wit werd geboren als ‘zorgenkind’ maar dit heeft haar nooit belemmerd om volop 
van het leven te genieten en dingen te doen waar zij blij van wordt zoals saxofoonspelen, lange afstand 
wandelen en mennen.

Groom en Nancy

‘We willen actiever 
gaan rijden, ons 
mooi presenteren 

én een andere kar’

HeeSWIjK-DINTHer - Vooraf-
gaand aan het treffen tussen 
Heeswijk en WSC draaide het 
op een zonovergoten Sportpark 
de Ballendonk maar om één 
persoon, Camiel van Doorn. 

Heeswijk koestert dit clubicoon, 
die voor de 500e keer zijn op-
wachting maakte in Heeswijk 1. 
Naast het ruim toegestroomde 
publiek werd Camiel onthaald 
door een imposante erehaag van 

jeugdspelers met fakkels en vlag-
gen. 90 Minuten nadat de rook 
was opgetrokken en de bloemen 
uitgereikt zaten de 3 punten 
echter in de tas naar Waalwijk, 
voornamelijk dankzij een ontke-
tende Soufiane Bakkali. 

De overige uitslagen zorgden 
ervoor dat Heeswijk na een be-
wogen seizoen ook volgend jaar 
weer verzekerd is van een plek in 
de 2e klasse.

500ste Wedstrijd Camiel van 
Doorn eindigt in doelpuntrijke 
nederlaag

Imposant onthaal voor Camiel van Doorn bij 500e wedstrijd in Heeswijk 1 
 Foto: Hans Heesakkers

voetbalDressuur en springen op concours hippique 
bij rijvereniging De Valianten

Op vrijdag starten de spring-
wedstrijden voor paarden, op 
zaterdag en zondag worden 
selectiewedrijden gereden voor 
de regionale kampioenschap-
pen van de hippische sportbond 
KNHS. Op zaterdag voor paar-

den springen en dressuur en op 
zondag pony’s springen en dres-
suur. 

Zaterdagavond is er een avond 
voor sponsors met barbecue, 
waarbij ook spectaculair sprin-

gen te zien is. Deze drie dagen 
is er genoeg te zien voor bezoe-
kers, met dressuur van het ‘laag-
ste’ B-niveau tot het ‘hoogste’ 
ZZ-licht. 
en springen van B tot Z. De toe-
gang voor bezoekers is gratis. 

HeeSWIjK-DINTHer - Rijvereniging De Valianten houdt een driedaags concours hippique op het club-
terrein aan de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther. De club verwacht op 25, 26 en 27 mei een paar 
honderd ruiters en hun paarden en pony’s voor springen en dressuur.

hVCh-Jo9-2 in het nieuw gestoken door 
spierings spuitwerken en spuit-tex
HeeSCH - Spierings Spuitwer-
ken en Spuit-tex heeft HVCH 
JO9-2 in nieuwe tenues ge-
stoken. JO9-2 is afgelopen za-
terdag bovenaan geëindigd en 
mag zich kampioen noemen. 

Spierings Spuitwerken is op ver-
schillende gebieden gespecia-
liseerd in onder meer muur- en 
schilderwerk binnen en buiten, 
dak- en gevelbeplating, stu-
ken en pleisteren, groene/brui-
ne dakplaten zolder, container 
constructies en units, coating, 
reiniging en onderhoud. Spie-
rings Spuitwerken is gevestigd in  
Heesch en te bereiken via 
06-16962169. Proficiat jongens 
van jO9-2 met de overwinning 
en een dank aan johnny en Nan-
cy Spierings voor de sponsering!
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DonDerDag 24 mei
Workshop Honingmassage
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Voorlezen voor kleuters
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 24

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

inschrijving KVK HDL
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

openluchtmis gilde
Gildenhof Nistelrode

Workshop 
Werken met de biotensor
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Benoeming wethouders
Gemeentehuis Heesch

Locatieraad: geloofs-
gemeenschap Heeswijk
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

muzikale talkshow 
over Pink Floyd
CC De Pas Heesch

VrijDag 25 mei
reiki 1
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

asperge Proeverij
Restaurant Het Sentiment 
Heeswijk-Dinther

Discover WjD
Parade 11 ‘s-Hertogenbosch

Pubkwis
CC De Pas Heesch

Brigitte Kaandorp 
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

moeilijke voeten
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Concours Hippique
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther
Pagina 31

ZaTerDag 26 mei
Fanfare aurora: oud ijzer
Heesch

inschrijving KVK HDL
Zaal Kerkzicht Loosbroek & Willi-
brordcentrum Heeswijk-Dinther

activiteit voor tieners
Parochie De Goede Herder Heesch 
Nistelrode & Vorstenbosch

Workshop Hart met Bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode

Concours Hippique
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther
Pagina 31

Heerlijk Heesch
De Misse Heesch
Pagina 15

jett rebel
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

mariaviering
Petrus’ Banden kerk Heesch
Pagina 6

mega outlet Sale
Hedi Meubelen en Number3 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

ZonDag 27 mei
mTB cup Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

Concours Hippique
Heibloemsedijk Heeswijk-Dinther
Pagina 31

KBo-Dinther fietstocht 
Bloedprocessie
Start CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Tocht met een missie
De Eijnderic Heesch
Pagina 5

Straat Speel & Sale dag
Willebrordstraat Heeswijk-Dinther

Fanfare St Lambertus: 
optreden leerlingen
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 10

open Huis HVCH
Sportpark De Braaken Heesch
Pagina 30

eerste communie
Petrus’ Banden kerk Heesch

open jeu de Boules Toernooi 
Raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 6

Theaterwandeling 
efkes anders
CC Nesterlé Nistelrode

Heerlijk Heesch
De Misse Heesch
Pagina 15

HKK voorjaarstentoon-
stelling: bakker/café
Heemkamer Nistelrode

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Cabaret: arnout van den 
Bossche
CC De Wis Loosbroek

open zondag
Van Tilburg Nistelrode
Pagina 13

maanDag 28 mei
Badminton jeugdclinic
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Start goede DoelenWeek
Loosbroek
Pagina 4

DinSDag 29 mei
Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

afscheid jan glastra van Loon
Gemeentehuis Heesch
Pagina 18

KBo dag
Heesch
Pagina 8

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur Fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Spelletjes kleuters
Altior Heeswijk-Dinther

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoenSDag 30 mei
Start Bevolkingsonderzoek 
borstkanker
Nistelrode
Pagina 4

Walk&Talk
Bibliotheek Heesch

Workshop orakel- 
& inzichtkaarten
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DonDerDag 31 mei
Workshop Celzouten & 
Bloesems
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ViP Shopping night
DIO/The Read Shop/Prima
Sparkling Nistelrode

Workshop werken met de 
biotensor
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Three Billboards 
outside ebbing, missouri
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 11

VrijDag 1 juni
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 10

Kaartavond KBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

infloyd
CC De Pas Heesch

ellen ten Damme 
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-DintherEv
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Fotograaf: 
Hans Heesakkers 

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


