
De tuin is versierd, haar huis staat 
vol bloemen en in de feestroes 
na de huldiging is zij haar keu 
vergeten. Het kan haar allemaal 
niet schelen. Ria van de Ven mag 
zich Nederlands Kampioen Dag-
biljarten PK Libre 5e klasse noe-
men. Een prestatie van formaat 
omdat ze als enige dame ooit 
alle mannen achter zich liet. “Ik 
vind het gewéldig”, geniet ze 
vrolijk na en vervolgt: “Het was 
de afsluiting van een hele serie 
wedstrijden die al maanden eer-
der zijn begonnen. Ik heb eerst 
voorrondes gespeeld. Nadat ik 
die gewonnen had waren er dis-
trictwedstrijden. Ook die ben ik 
doorgekomen waarna het ge-
west volgde. Na met succes ook 
die hobbel genomen te hebben, 
moest ik drie wedstrijden spelen 
in de finale.” Ze straalt: “Ik heb 
ze allemaal gewonnen!” 

Hoewel de intussen 74-jarige als 
jong meisje wel eens een biljart-
keu in haar handen had was het, 
zeker in die tijd, toch meer een 
mannensport, laat Ria weten. Na 
haar trouwen speelde ze nooit 
meer. Negen jaar geleden liet 
ze zich echter door een vrouwe-

lijke plaatsgenoot verleiden lid 
te worden van biljartvereniging 
Na Arbeid Leven (NAL) in Hees-
wijk-Dinther. 
Een nieuwe passie werd daar-
mee geboren. “Ik vond het van 
meet af aan geweldig. Ik ben al 
na een jaar buiten de onderlinge 
competitie ook wedstrijden gaan 
spelen voor de KNBB”, vertelt 
ze enthousiast. Naast liefhebbe-
rij en interesse voor het spel is 
het, volgens de biljartster, zaak 
er feeling voor te hebben en 
goed na te denken voor je een 
bal stoot. 
“Als het fout gaat, ligt het niet 
aan de ballen, maar aan dege-
ne die speelt”, weet ze en lacht: 
“Soms gaan mannen wel eens 
vloeken tijdens een wedstrijd, 
maar dan denk ik: Dan moet je 
beter spelen.” 

Zenuwen had Van de Ven nu en 
bij eerdere wedstrijden niet. “Ik 
ben altijd rustig. Ik kan me heel 
goed afsluiten van mijn omge-
ving. Dan hoor ik niks, gaat alles 
wat er om me heen gebeurt vol-
ledig langs me heen en concen-
treer ik me volledig op het spel; 
dat doe ik altijd.” Om vervol-

gens te constateren: “Ook dan 
lukt het niet altijd om de ballen 
goed te raken, maar nu wel. Het 
ging geweldig.” 

Ondanks hun verlies namen de 
heren het allemaal sportief op. 
“Ze waren allemaal blij voor 
me”, zegt Van de Ven. 
Ze voegt toe: “De onderlinge 
sfeer was goed. Natuurlijk wil-
den we allemaal winnen, maar 
het was ook gezellig.” 
Dat werd het uiteraard ook nadat 
zij als winnaar uit de bus kwam. 
Van de Ven: “Het Wilhelmus 

werd zelfs voor me gespeeld. 
Het was best emotioneel.” Dan: 
“Ik heb wel vaker iets gewon-
nen. Dit is echter tot op heden 
de mooiste prijs.” Soms wordt 
geopperd te stoppen op het 
hoogtepunt, maar dat is in dit 
geval nergens voor nodig. “Vol-
gend jaar ga ik weer mijn best 
doen. Als ik ergens voor ga zet ik 
me niet 100% maar 200% in”, 
klinkt het strijdlustig om tot slot 
tevreden te melden: “Ik ben ver-
slaafd geraakt aan biljarten. Ik 
kan het niet meer missen. Ik vind 
het echt zó geweldig.”
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Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

• Rolluiken • Raamdecoratie
• Overkappingen • Horren 

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Ria van de Ven laat trots haar prijs zien Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Eerste dame ooit die deze prijs won

Ria gaf de mannen het nakijken
‘Ik vind het echt zó geweldig’

HEESWIJK-DINTHER –
Je doet haar tekort 
als je stelt dat ze blij 
is. Gewéldig is het 
woord dat vaak viel 
in het gesprek dat 
DeMooiBernhezeKrant 
had met de 74-jarige 
Ria van de Ven-Luijten 
uit Heeswijk-Dinther, 
daags nadat zij als eerste 
dame ooit, onder de 
vlag van de Koninklijke 
Nederlandse Biljart Bond 
(KNBB) de finale won 
van het Dagbiljarten PK 
Libre 5e klasse, en zich 
daarmee Nederlands 
Kampioen mag noemen. 

DeMooiBernhezeKrant 
wenst

SamenLoop voor 
Hoop Heesch

10 en 11 juni

Zie pagina 
23, 24 en 25

organisatie, 
deelnemers 

en vrijwilligers 
een succesvolle

editie!
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Onze assortiment bestaat 
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet, 

Kippendijen, Kipgehakt, 
Kiprollade en veel meer!

De lekkerste kip, 
voor een eerlijke 
betaalbare prijs

OOk 
vOOr de 

BBQ

Onze assortiment bestaat
o.a. uit Drumsticks, Kipfilet,

Kippendijen, Kipgehakt,
Kiprollade en veel meer!

50 Jaar na dato, op 1 juni 2018, 
organiseert CC De Pas een speciaal 
evenement om 50 jaar Pink Floyd 
in Heesch muzikaal te vieren. De 
bekende Nederlandse tributeband 
INFLOYD treedt dan letterlijk in de 
voetsporen van hun voorbeelden 
en komt met een avondvullende 
live-show.

In 1968 was het concert van Pink 
Floyd niet eens uitverkocht, want 
de band was toen nog niet zo be-
kend. Naar schatting waren er toen 
zo’n honderd mensen getuige van 
het concert. Legendarisch was het 
concert wel, want er wordt tot op 

de dag van vandaag nog over gesproken.

Het is bijzonder dat zo’n toonaangevende band als Pink Floyd in De 
Pas heeft gespeeld. Pas later, na succesalbums als ‘Dark Side of the 
Moon’, ‘Animals’ en ‘The Wall’, speelde Pink Floyd in de grote con-
certzalen en stadions. De laatste keer dat Pink Floyd in Nederland op-
trad was in 1994 in de Kuip in Rotterdam.

De organisatie is blij om 50 jaar later ‘Infloyd’ 
op het podium te hebben staan. De band is in 
hun relatief korte bestaan opgeklommen tot 
de top van de wereldwijde Pink Floyd tribute 
bands.

Vrijdag 1 juni 2018, CC De Pas
Info en tickets via www.de-pas.nl.

50 jaar Pink Floyd
HEESCH - Op 2e Pinksterdag 1968 gaf niemand minder dan 
Pink Floyd een concert in wat toen nog CC De Pas was. 

Om het succes van CC Nesterlé 
ook in de toekomst te garanderen 
zijn zij voortdurend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers en bestuurs-
leden die geïnteresseerd zijn om 
een bijdrage te leveren aan de 
organisatie van sociaal-culturele 
activiteiten. 
In overleg worden vrijwilligers in-
gedeeld voor begeleiding van ac-
tiviteiten in lijn met hun persoon-
lijke interesse en beschikbaarheid. 
De beheerders van CC Nesterlé 
geven dagelijkse ondersteuning 
om alles naar wens te laten ver-
lopen. 
De bestuursleden zijn verant-
woordelijk voor alle beleidsaspec-
ten, de daaruit voortvloeiende 

operationele procedures en de 
bijbehorende financiële aspecten. 
De taakverdeling wordt in goed 
onderling overleg vastgesteld op 
basis van interesse en ervaringen.
Mede naar aanleiding van het 
vertrek van ons gewaardeerd be-
stuurslid Arnold Kuipers, eind juli, 
is CC Nesterlé actief op zoek naar 
kandidaten voor het bestuur van 
Stichting Cultureel Centrum Nes-
terlé (SCCN). Geïnteresseerden 
kunnen zich per mail aanmelden 
via jan@nesterle.nl.

Ook kunnen potentiële nieuwe 
vrijwilligers zich aanmelden via 
beheerder@nesterle.nl.

Tijdens de Nesterlé Uitsmijter 
op zondag 18 juni, zie hiervoor 
www.nesterle.nl, geven de men-
sen ‘achter’ CC Nesterlé je graag 
meer mondelinge informatie. 
Zij horen graag van je!

NISTELRODE – Sinds de start op 1 juli 2013 is Nesterlé een begrip 
geworden in Nistelrode en omgeving. Verenigingen, stichtingen en 
incidentele gasten maken graag gebruik van alle faciliteiten. Ook 
de theaterfunctie geniet een toenemende belangstelling: de (film-) 
voorstellingen worden steeds vaker door jong en oud bezocht. De 
beheerders, vrijwilligers en bestuursleden van CC Nesterlé, meer dan 
35 mensen, zetten zich met toewijding en plezier in om het de gasten 
naar de zin te maken.

Nesterlé op zoek naar meer 
vrijwilligers en bestuursleden

TipVerse koemelk uit de melktap
Wat is er nog lekkerder dan verse, onbewerkte, gekoelde, natuurlijke koemelk…
Om er van te maken:* MILKSHAKE * SMOOTHIES * PUDDING * PANNEKOEKEN *
MET MUESLI * of om zo op te drinken.

Fietsers, wandelaars of andere voorbijgangers zijn van harte welkom op Koffiestraat 6 
te Heeswijk-Dinther om zelf een fles melk te komen tappen.
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Kater
Die dinsdagavond op de kermis heeft me echt genekt. Niet 
de ‘barathons’ van zaterdag en zondag, maar die vervloekte 
dinsdagavond. Ik zou echt maar een paar uurtjes gaan om netjes de 
kermistraditie af te sluiten, maar ik ben er weer ingetrapt. Het was 
veel te gezellig en het werd wederom veel te laat. Wie heeft het ooit 
verzonnen dat zo’n kermis vier dagen moet duren?

In mijn jongere jaren kon ik het makkelijk aan de volgende dag, als 
ik een keer goed was doorgezakt. Paar keer voorzichtig schudden 
met mijn hoofd en ik kon er weer tegen. Paracetamol vond ik 
vergif dat alleen werd gebruikt door mensen die zich aanstelden 
of ondrinkbare borrels hadden samengesteld en daarvoor nu echt 
moesten boeten. Ik werkte liever een goede uitsmijter naar binnen 
de volgende ochtend en ik was weer aanspreekbaar. Ik kon ook best 
in de ochtend een sportieve activiteit gepland hebben staan, waar 
ik vlot mijn bed voor uit kwam. Dat centje pijn dat ik voelde tijdens 
de warming-up zou ik wel overleven.

Nu is dat wel anders. Als ik tegenwoordig een paar keer voorzichtig 
schud met mijn hoofd, heb ik het gevoel dat mijn hoofd in duizend 
stukken breekt. Mijn voorraad paracetamol is al bijna opgebruikt 
deze kermis en ik heb echt niet het gevoel dat ik me aanstel. Laat 

staan dat ik gisterenavond ondrinkbare 
borrels naar binnen heb gegoten. 
Ik heb het gewoon netjes bij 
bier (vooruit, en een paar baco’s) 
gehouden, maar zelfs daar kan 
ik niet meer tegen. En als ik nu 

aan de geur van een uitsmijter 
denk, moet ik al wankelend naar het 

toilet. Waarschijnlijk onderweg 
twijfelend of ik moet gaan zitten 
of blijven staan om mijn maag 
te legen.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Ook Nistelrode start met een 
Goede Doelen Week

Hieruit kwam naar voren dat 
iedereen het er wel mee eens 
was dat zoiets ook in Nistelro-
de moest kunnen. Tijdens deze 
informatieavond is besloten dat 
er met een werkgroep van vier 
personen verder gegaan werd 
om een en ander vorm te gaan 
geven. Er is intussen veel werk 
verzet en met hulp van de coör-
dinatoren is men nu zover dat er 
daadwerkelijk gestart kan wor-
den. De Goede Doelen Week 
vindt plaats tussen 12 en 18 juni.

Werkwijze
Voorafgaand aan deze week krij-
gen de inwoners van Nistelrode 
van de collectanten een grote 
envelop, met daarop het logo en 
de tekst ‘Goede Doelen Week’ 
erop. In deze envelop zit een be-
geleidende brief met uitleg over 
wat te doen, er zit een inteken-
kaart bij met daarop vermeld de 
deelnemende goede doelen en 
een kleine envelop. Op de inte-
kenkaart kun je achter elk goed 
doel dat je wilt steunen een be-
drag invullen. Deze kaart stop je 
met het geld in de kleine envelop 
die aan het eind van de collecte-

week wordt opgehaald door de 
collectanten. Wordt er niets in-
gevuld op de kaart, dan wordt 
de gift evenredig verdeeld over 
de deelnemende goede doelen. 
Mocht je een collectant gemist 
hebben bij het ophalen dan kun 
je de envelop deponeren in de 
collectebus die staat bij de Jum-
bo supermarkt in Nistelrode. 

De deelnemende goede doelen 
zijn:
Brandwondenstichting
Epilepsiefonds
Hartstichting
Hersenstichting
KWF
Longfonds
MS Collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp
Nierstichting
Reumafonds
Rode Kruis

Het voordeel van de Goede 
Doelen Week is dat er nu een 
veel groter bereik is en er wordt 
nog maar één keer per jaar ge-
collecteerd voor bovenstaande 
landelijk erkende doelen. De 
organisatie wil graag dat Nistel-

rode dit initiatief net zo omarmt 
en waardeert als de omringen-
de dorpen waar de week al ge-
houden is. De organisatie en 
de coördinatoren van de goede 
doelen hebben hun uiterste best 
gedaan en geloven er in!
Natuurlijk is de organisatie af-
hankelijk van alle collectanten 
die de komende tijd op pad 
gaan. Hiervoor alvast hartelijk 
bedankt!

De organisatie;
Ton Willemse
Annemiek Broeksteeg
Lenny Wolsky
Alfred de Bree.

NISTELRODE - In navolging van enkele andere kernen van Bernheze, krijgt ook Nistelrode een Goede 
Doelen Week. Een aantal maanden geleden is op initiatief van Ton Willemse een eerste aanzet gegeven 
door het beleggen van een informatie-avond voor de coördinatoren van de goede doelen waarvoor in 
Nistelrode gecollecteerd wordt.

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

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

Het gevoel dat mijn hoofd in 
duizend stukken breekt

Eerste Goede Doelenweek 
Heeswijk-Dinther groot succes!

Enthousiast gingen de ruim 120 
collectanten op pad met hun 
groene emmers waarin de en-
veloppen met geld en het in-
gevulde intekenformulier kon-
den worden gedeponeerd. Op 

het intekenformulier kon een 
keuze aangegeven worden uit 
twaalf goede doelen die mee-
deden aan De Goede Doelen-
week Heeswijk-Dinther. Uit de 
meeste inzamelformulieren was 
ook duidelijk op te maken dat de 
inwoners bewust kiezen welke 
goede doelen zij graag steunen. 
Ondertussen is al het ingezamel-

de geld geteld en zijn de inza-
melformulieren verwerkt. In to-
taal is er € 22.435,05 opgehaald 
en dit wordt op verzoek van de 
inwoners van Heeswijk-Dinther 
als volgt verdeeld:
- Stichting Nationaal Fonds 

Kinderhulp: € 1.743,98
- Hartstichting: € 2.522,46
- Nierstichting Nederland: 
 € 1.736,87
- Nationaal MS Fonds: 
 € 1.601,81
- Maag Lever Darm Stichting:

€ 1.815,86
- Diabetes Fonds Nederland:
 € 1.557,08
- Fonds Verstandelijk 

Gehandicapten:
 € 1.455,67
- Rode Kruis: € 1.679,70
- KWF Kanker Bestrijding:

 € 3.174,18
- Hersenstichting Nederland:
 € 1.944,43
- Stichting Nationaal 

ReumaFonds: € 1.797,81
- Nederlandse Brandwonden-

stichting: € 1.405,20.
Een grote dank aan alle inwo-
ners van Heeswijk-Dinther voor 
hun financiële bijdrage. Natuur-
lijk ook bij deze een dank aan 
alle collectanten die zich enorm 
hebben ingezet. Dit succes is 
zeker een stimulans om in 2018 
wederom een Goede Doelen-
week Heeswijk-Dinther te orga-
niseren. Wil jij volgend jaar ook 
graag collecteren? Neem dan 
contact op met Ardith Manders; 
06-51263021.

HEESWIJK-DINTHER - In de week van 15 tot en met 18 mei is in 
Heeswijk-Dinther voor het eerst een Goede Doelenweek gehouden. 
Er kan al in het eerste jaar gesproken worden van een groot suc-
ces. Nagenoeg alle goede doelen hebben een hogere opbrengst dan 
voorgaande jaren.

DUIDELIJK DAT DE 
INWONERS BEWUST KIEZEN
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Loyaal, altijd te vroeg, zeer ge-
dreven en een groot gevoel 
voor humor; zo omschrijven de 
directe collega’s van Netty haar. 
Voor Netty is varen met de boot 
een grote passie waar zij, naast 
haar drukke werkzaamheden in 
de apotheek, gelukkig ook nog 

tijd voor heeft. Hopelijk kunnen 
de klanten van Benu Apotheek 
Heesch nog een hele tijd van de 
deskundige adviezen van Netty 
gebruik maken.

Proficiat Netty met dit bijzonde-
re jubileum!

Netty van Sonsbeek 
al 40 jaar in dienst bij 
Benu Apotheek Heesch
Gedreven en altijd te vroeg; 
zo omschrijven collega’s de jubilaris! 

HEESCH - Voor wie regelmatig de apotheek in Heesch binnenloopt 
is Netty geen onbekende. Zij is 40 jaar geleden in dienst getreden 
bij de apotheek en werkt daar tot op de dag van vandaag nog met 
veel plezier. Inmiddels heeft de apotheek al heel wat naamsveran-
deringen ondergaan en is er in de loop der jaren veel veranderd 
maar… Netty is altijd een vertrouwd gezicht gebleven!

De medewerkers van de apotheek

Netty

Als je een van deze vragen met 
ja kunt beantwoorden, dan mag 
je de informatie-avond over pro-
biotica op dinsdag 13 juni niet 
missen. Orthomoleculair advi-
seur Brenda Eijt geeft op deze 
avond een presentatie over pro-
biotica en de gezondheidsef-
fecten hiervan op onder andere 
bovenstaande klachten. Niet al-
leen het bestrijden van de symp-
tomen, maar óók het aanpakken 
van de oorzaak; probiotica, goe-
de bacteriën, kunnen hierin een 
belangrijke rol spelen.

Tijdens deze avond, die van 
19.00 tot 20.30 uur duurt, krijg 
je een presentatie met algemene 
informatie over probiotica, maar 
er is ook ruimte om vragen te 
stellen. Uiteraard respecteren wij 
je privacy en kun je met je indi-
viduele vraag ook na afloop bij 
Brenda Eijt, of bij Kristel van DIO 
Sparkling, terecht. Hierbij krijg je 

advies op maat. Aanmelden kan 
door een mailtje te sturen naar 
nistelrode@readshop.nl, waarin 
je aangeeft dat je graag aanwe-
zig wilt zijn en met hoeveel per-
sonen. Bellen kan natuurlijk ook: 
0412-201202. Je ontvangt altijd 
nog een bevestiging.

Deelname is gratis
Er staat een hapje en een drank-
je klaar. Tijdens deze avond ont-
vang je 10% korting op het pro-
biotica assortiment van Orthica.
Locatie: DIO/The Read Shop/
Prima Sparkling, Parkstraat 8 
Nistelrode.
Datum en tijdstip: dinsdag 13 
juni van 19.00 tot 20.30 uur.
Er is een beperkt aantal zitplaat-
sen beschikbaar, eventueel wor-
den er statafels neergezet.

Vergeet niet om je aan te mel-
den! Wij hopen je op deze avond 
te mogen begroeten!

Informatie-avond over 
probiotica

NISTELRODE - Herken je een van de volgende klachten? Last van 
verstopping of juist diarree, heeft je baby eczeem of darmkrampjes, 
is je weerstand, of die van jouw, niet zoals het zou moeten zijn, heb 
je last van een allergie of schimmelinfectie of heb je de zoveelste 
antibioticakuur gekregen waardoor ook de goede bacteriën in het 
lichaam gedood worden?

Opnames in Heeswijk

Mannen in pakken, vrouwen 
in mantelpakjes, (nep)rook van 
dikke sigaren, die in die jaren bij 
elke belangrijke zakelijke bijeen-
komst hoorden, en spanning die, 
na een mysterieus telefoontje 
tijdens de vergadering aan de 
hoofdrolspeler, te snijden was.
De figuranten in de zaal kwamen 
deels uit HD. De meesten had-
den al de nodige ervaring omdat 

ze in diverse producties van De 
Kersouwe  een rol(letje) hebben 
gespeeld. Bij de heren werden 
de haren keurig in de gel gezet, 
geheel naar de mode van toen. 
Telefoons uit, moderne horloges 
en armbandjes af. Alles graag in 
stijl! 
Het resultaat van een paar uur 
filmopnames zal in de film die in 
november in première gaat, te 

zien zijn. Dan wordt ook de do-
cumentaire getoond met inter-
views met mensen die verhalen 
over de jaren 1944-1965 willen 
laten optekenen. Heeft u die, of 

ken je mensen wiens herinnerin-
gen de moeite van het vastleg-
gen waard zijn, neem dan s.v.p. 
contact op via 
www.regiofilmproductie.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Zondag vonden filmopnames voor speelfilm 
‘De ondergrondse vergeet niet…’ plaats. In het tot een vergaderzaal 
anno begin jaren 60 omgetoverde Willibrordcentrum vond de jaar-
lijkse vergadering van aandeelhouders van een groot concern plaats.
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Enkele maanden geleden hield 
feestband The Basement op te 
bestaan. Mick van Haaren en 
Dirk van Kronenburg wilden 
graag doorgaan met een nieuwe 
coverband. Het duo vond ge-
schikte bandleden in Kees Duyts, 
Thijs Bedeaux en Ravéreau Paal, 
die Mick alle drie kent van zijn 
muziekopleiding in Arnhem.

Kees, Thijs en Ravéreau komen 
uit Arnhem en omstreken, maar 
reizen iedere woensdag trouw 
naar Heesch voor de repetitie 
bij Mick thuis, waar de kelder is 
omgetoverd tot een heuse repeti-
tieruimte. “Ons repertoire is heel 
breed, want we spelen van alles 
wat”, vertelt Mick. “Van stevige 
rock tot André Hazes en van Elvis 

Presley tot De Dijk. We zorgen 
voor een mooi feestje!”

Het coveren van nummers heeft 
volgens Mick veel voordelen. “Je 
bepaalt zelf de sfeer op een feest 
en je zorgt voor vele muziekstij-
len op een avond”, zegt Mick, 
die zelf graag naar rock ‘n roll en 
Americana luistert. Bovendien is 

de muziek van een coverband be-
kend bij het publiek. Eigen num-
mers heeft The Velvet Roses niet. 
“Maar dat zou ook gek zijn, als 
een coverband eigen nummers 
speelt die het publiek niet kent”, 
zegt Mick, die op zijn opleiding 
onder andere zangles krijgt van 
Merijn van Haren, de zanger van 
Navarone.

Mick is opgegroeid met muziek. 
Maar muziek is niet alleen zijn 
hobby, want hij hoopt er zijn 
werk van te maken. 
Na zijn muziekstudie in Arnhem 
hoopt Mick toegelaten te worden 
op de rockacademie in Tilburg. 

Mick weet precies wat hij later wil 
doen in de muziek. “Ik wil mijn 
geld verdienen met spelen in 
bands en door les te geven. 
Ik zal er alles aan doen om het 
hoogst haalbare eruit te halen”, 

zegt de zanger, die ook in Arn-
hem in enkele bandjes speelt. 
Voor een groot publiek staan als 
artiest zou tof zijn, maar Mick 
heeft nog geen doelen. Andere 
coverbands hebben wel bewezen 
dat je succesvol kunt zijn met het 

spelen van covers. “We gaan kij-
ken hoe ver we met onze band 
kunnen komen. Ik ben blij dat we 
zaterdag de kans krijgen om op 
te treden”, besluit Mick.

Feestband The Velvet Roses
debuteert op SamenLoop voor Hoop Heesch

HEESCH - De nieuwe feestband The Velvet Roses treedt aanstaande 

zaterdag op voor SamenLoop voor Hoop Heesch. Een bijzonder optreden 

voor de coverband, want het wordt haar eerste optreden. “We hebben de 

afgelopen maanden als een malle gerepeteerd”, zegt de 20-jarige Heesche 

zanger Mick van Haaren.

The Velvet Roses speelt zaterdag 10 juni om 17.30 uur op 

de Misse in Heesch voor SamenLoop voor Hoop. De entree 

is gratis en de opbrengsten van het evenement komen ten 

goede aan onderzoek naar kanker. Voor meer informatie of 

boekingen kijk op www.facebook.com/thevelvetroses.

Mick en zijn band

Ik zal er alles aan 
doen om het hoogst 
haalbare eruit te halen 

Mick?

‘Het coveren van 
nummers heeft 
volgens Mick veel 
voordelen’
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging  
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het 

medeleven na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, 
oma en overgrootmoeder

An Elschot-ten Have
Uw aanwezigheid en de vele kaarten hebben ons veel 

kracht en warmte gegeven.

Ben Elschot
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

  Nistelrode, mei 2017

ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

LEVATIO wordt gevormd door 
een team van mensen die 
via een zeer persoonlijke 
benadering, een sterke 

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

Hoogstraat 108, Berlicum
06 - 83 53 07 40
06 - 51 41 91 67

info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Onze handen zijn:
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK

Wij staan dag en nacht voor u klaar!
Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  

Heesch - Nistelrode
Voor u, naast u, met u

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

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

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

PAROCHIENIEUWS
Verdieping in de Domstad

Museum Catharijneconvent is 
het kloppend hart van deze dag. 
De bijzondere, tijdelijke tentoon-
stelling Maria wordt bezocht en 
er zijn diverse lezingen en work-
shops ter plekke te volgen. 

De Zandtovenaar laat live zijn 
kunsten zien. “Is jouw interes-
se gewekt? Geef je dan recht-
streeks bij de KRO-NCRV op 
voor deze Inspiratiedag; 
www.kro.nl/doen/inspiratiedag, 

en laat ons daarna weten of je 
dit evenement vanuit parochie 
De Goede Herder wilt bezoeken. 
Wij zorgen dan voor het vervoer 
vanuit Geffen, Heesch, Nistelro-
de, Nuland, Vinkel en Vorsten-
bosch naar Utrecht.” Je kunt je 
hiervoor tot maandag 19 juni 
opgeven bij pastoraal werkster 
Annemie Bergsma, 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - De KRO-NCRV Inspira-
tiedag is een gloednieuw ledenevenement waar parochie De Goede 
Herder graag met jou op zaterdag 24 juni naar toe wil. Er is een 
inspirerend programma samengesteld waarin geloof, bezinning en 
cultuur centraal staan. 

Met parochie De Goede Herder naar 
het Hof van Lof
HEESCH/NISTELRODE/VOR-
STENBOSCH - Je tuin herschep-
pen tot een klein paradijs, wie 
zou dat niet willen?! In Megen 
lijkt zo’n tuin te bestaan: het 
Hof van Lof. 

Het is een siertuin bij het klooster 
van de Franciscanen waarin het 
kerkelijk jaar te volgen is en de 
planten en bloemen die er groei-
en en bloeien doen dat ter ere 
van bijzondere mensen, waaron-
der Franciscus van Assisi, de hei-
lige die de schepping bezingt in 
al haar schoonheid. Naast de li-

turgietuin en de gedachtenistuin 
is er ook een kruidentuin en een 
Bijbelse plantenborder. In deze 
hemelse tuin gaat het niet alleen 
om mooie planten, maar vooral 
om planten die te maken heb-
ben met de Bijbel. Het zijn plan-
ten die daarin worden genoemd 
of om planten die met religieuze 
legendes verbonden zijn. 
In het nieuwe seizoen hopen 
deze Minderbroeders weer vele 
mensen te mogen begroeten 
in hun tuin. Op vrijdag 23 juni 
zijn dat parochianen uit Geffen, 
Heesch, Nistelrode, Nuland, Vin-

kel en Vorstenbosch. Zij kunnen 
daar om 14.00 uur terecht voor 
een uitleg over en een rondlei-
ding door het Hof van Lof. Je 
kunt je hiervoor opgeven, ook als 
je geen kerklid of dorpsgenoot 
bent, bij pastoraal werkster An-
nemie Bergsma; 0412-451215 
of a.bergsma@parochiedgh.nl. 
Vooraf aanmelden is noodza-
kelijk omdat het aantal deelne-
mers beperkt is. Je bent van har-
te welkom om op deze vrijdag 
naar Megen te komen om daar 
samen met belangstellenden te 
genieten van Gods schepping.

Angela van Liempd- van den Boogaart

í 17 december 1957                              † 23 mei 2017

lieve echtgenote en mama van

Appie en Zoë van Liempd

Op dinsdag 30 mei jl. hebben wij afscheid genomen van Angela 
op haar geliefde plek bij ons in de tuin.

Alle lieve aandacht, mooie woorden en medeleven in welke vorm 
dan ook, hebben ons goed gedaan en geven ons de kracht 

om weer door te gaan! Dank daarvoor.

Appie en Zoë

“Duizenden fijne herinneringen gaan er door ons heen. 
Jouw mooie lach is er ook zo een”

Achter elke traan van verdriet
schuilt de glimlach van herinneringen

20170407_PLAFOND.indd   1 10-4-2017   11:36:44

SpanjerS voor Dier en Tuin
Schoonstraat 2a   5384 AN   Heesch   0412-47 44 45
Bossestraat 65   5374 HS   Schaijk   0486-46 13 86

info@spanjersvoordierentuin.nl   www.spanjersvoordierentuin.nl

t.w.v. b €159,-t.w.v € 159.-

KOOP EEN ZAKTOTAL BITEHONDENVOEDINGEN MAAK KANS OPEEN FIETSKAR

20170407_PLAFOND.indd   1 10-4-2017   11:36:44

Wereldwinkel op School
NISTELRODE - Dit jaar is We-
reldwinkel op School op basis-
school de Beekgraaf. Dit wordt 
voor de 15e keer gehouden, 
door groep 8. 

Wethouder Jan Glastra van Loon 
zal ook een woordje komen 
zeggen. Yolanda van de Broek 
komt vertellen over haar project 

in Kameroen. En weer, zoals elk 
jaar ,gaat 10% van het geld dat 
wordt verdiend naar een goed 
doel. Dat is nu Kameroen. En 
natuurlijk zijn alle spullen fair 
trade, dus de mensen in arme 
landen krijgen daar een eerlijke 
prijs voor. We hopen dat u al-
len zult komen zodat we dit jaar 
weer een goede omzet zullen 

hebben voor de arme landen. De 
opening is op 12 juni. De hele 
week van 12 t/m 16 juni, tussen 
de middag en na school is onze 
winkel open in de aula. Tot dan!
Groeten van het bestuur van de 
Wereldwinkel op School: Fleur, 
Fieke, Job, Jesse, Jurn en Thijs.

Regenboogviering in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Binnen-
kort vindt alweer de laatste Re-
genboogviering van dit school-
jaar plaats. 

Het thema van deze viering is: 

Welkom thuis! Wat gaan we 
doen zondag 11 juni? We ne-
men weer onze lichtjes mee en 
dan gaan we samen zingen en 
bidden, luisteren naar het Bijbel-
verhaal en een leuke knutsel ma-

ken. Na de viering is er koffie/
thee en ranja voor iedereen en 
een leuke kleurplaat. 
De viering begint om 11.00 uur 
in de Willibrorduskerk in Hees-
wijk.
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OOvB presenteert 
‘De Avond van de Ondernemer’
DONDERDAG 22 JUNI – CC DE PAS – HEESCH

HEESCH - Op donderdagavond 
22 juni organiseert OOvB advi-
seurs en accountants in CC De 
Pas een bijeenkomst onder de 
naam ‘De Avond van de Onder-
nemer’.

Tijdens deze ondernemersavond, 
die om 20.00 uur begint, zal in-
terviewer Mathieu Bosch twee 
interviewsessies houden met een 
tafel met een aantal mannelijke 
ondernemers én een tafel met 
vrouwelijke ondernemers. 

Het onderwerp? Bedrijfsoverna-
me en bedrijfsoverdracht.

Na de interviewsessies is het po-
dium vrij voor een drietal starten-
de en innovatieve ondernemers 
die een ‘pitch’ houden voor het 
ondernemerspubliek. De pitch 
wordt geleid door Maddy Goos-
sens, voorzitter Contactgroep 
Veghelse Ondernemers, inves-
teerder en voormalig eigenaar 
van Goossens Wonen en Slapen.

OOvB’s Avond van de Onder-
nemer is gratis toegankelijk voor 
alle ondernemers in de regio. 
Inschrijven kan via www.oovb.nl. 

De tafelgasten zijn: 
Jasper Exters – vennoot OOvB 
adviseurs en accountants
Bert Zonnenberg – 
manager Grootzakelijk 
Rabobank Oss-Bernheze
Paul van Tilburg – 
Van Tilburg Mode en Sport
Remon Dijkhoff – 
Gebr. Dijkhoff BV
Bert-Jan van Dinter – VDS Semo
Marjon van de Ven – manager 
MKB Rabobank Oss-Bernheze
Ilse Lamers – De Bakkers Lamers
Marion Bongers – 
Marion Beautysalon
Mariëlle Heerkens – 
Heerkens Groente & Fruit

Sandra Malka van Uden – 
Rosco Bouw

Het programma ziet er als volgt 
uit:
-  19.30 uur ontvangst in de 

bar / foyer van het café van 
CC De Pas

-  20.00 uur Aanvang 
programma

-  20.10 uur Start 
interviewsessies

-  21.00 uur 
Ondernemerspitches

-  21.30 uur Welkom in de bar 
voor een drankje

-  23.00 uur Afsluiting van de 
avond.

De Ganzers winnen 32e 
editie Dorpszeskamp HDL

De 24 teams begonnen ’s och-
tends om 9.30 uur aan de zeven 
veldproeven, waaronder de nieu-
we RVH-proef, het vertrouwde 
waterbassin en enkele loodzwa-
re stormbanen. ’s Avonds werd 
proef acht, de playbackshow, in 
een sfeervol ingerichte sporthal 
De Zaert gehouden. 

De deskundige jury genoot vol-
op, maar had samen met het 
publiek de ontzettend moeilijke 
taak om te kiezen uit vele acts 
van hoog niveau. Tot winnaar 
werd met ruime voorsprong 
VEBA Elektro verkozen met 
een spetterende vertaling door 
het voltallige team van de Dis-

ney-klassieker ‘Diep in de zee’ 
uit ‘De kleine zeemeermin’. 
In de pauze van de playback-
show werd ook de uitslag van de 
loterij bekend gemaakt. 

Na een sportieve en uiterst ge-
zellige dag en avond was het net 
voor middernacht tijd om de uit-
slag van de 32e Dorpszeskamp 
HDL bekend te maken. De Puin-
brekers hadden in de ochtend 
de leiding in het klassement ge-
pakt, maar moesten deze positie 
in de middag afgeven aan team 
Stanserhorn. Met een mooie 7e 
plaats bij de playbackproef wist 
het team van De Ganzers echter 
de koppositie over te nemen en 

mocht daarom bij hun 31e deel-
name voor het eerst in hun be-
staan de 1e prijs voor het totaal 
klassement in ontvangst nemen. 
Deze overwinning werd uitbun-
dig gevierd door het hele team! 
De organisatie bedankt alle 
teams, sponsors en vrijwilligers 
voor hun enthousiaste inzet 
tijdens de 32e Dorpszeskamp 
HDL! Dankzij jullie kijkt de orga-
nisatie terug op een fantastische 
dag! Graag tot ziens bij de vol-
gende editie van de dorpszes-
kamp!

Voor de volledige uitslag inclu-
sief loterij staat op 
www.mooibernheze.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Op 1ste Pinksterdag heeft de 32e editie van één van de grootste eendaagse 
evenementen van HDL weer plaatsgevonden, de Dorpszeskamp. Onder een heerlijk zonnetje maakten 
alle teams, vrijwilligers, sponsoren en toeschouwers er een gezellig en hoogstaand spektakel van, zodat 
iedereen terug kan kijken op een fantastische dag!   

VEBA Elektro winnaar playback 2017De Ganzers winnaar 2017
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KBO Bernheze
KBO Heeswijk 
deed een dagje 
Rotterdam

HEESWIJK-DINTHER - KBO Hees-
wijk bracht op 30 mei een bezoek 
aan deze grote havenstad en het 
was echt een succes.

Er was een groot aantal deelnemers 
en het was prima weer die dag om 
te reizen. Na de gebruikelijke stop 
voor koffie met gebak ging de 
tocht verder naar Rotterdam. Daar 
werd ingescheept bij de aanlegstei-
ger van Spido en begon een mooie 
vaartocht door een deel van de ha-
vens. Rond de middag werden de 
deelnemers door de bus naar hun 
lunchadres gebracht, op een boot! 
De verwachtingen werden hier 
overtroffen door het ruime aanbod 
dat hun geboden werd. 
De reis ging weer meteen verder 
met een gids in de bus, die iedereen 
kriskras door de stad allerlei gebou-
wen liet zien en de geschiedenis van 
de stad vertelde. Een waar kunst-
stukje van de chauffeur, die met 
zijn extra grote bus overal doorheen 
kon. De rondrit werd beëindigd bij 
de, inmiddels bij veel mensen be-
kende, Markthal. Dit was een waar 
genoegen voor met name de da-
mes... Binnen bleek het een prach-
tige hal met muurschilderingen en 
met de meest exotische producten 
en buiten de Markthal was er ook 
nog een markt met kleding en der-
gelijke. Daarna was het weer tijd 
om Rotterdam te verlaten en op 
weg te gaan naar het diner-adres in 
Terheijden. Het was gezellig met z’n 
allen aan tafel. Na een interessante 
dag zonder problemen ging ieder-
een weer voldaan naar huis.

Seniorenkoor 
Cantando

HEESWIJK-DINTHER - De voor-
zitter van seniorenkoor Cantando 
roept KBO leden op om zich ook 
aan te melden als lid van dit en-
thousiaste koor. 

Iedere dinsdagochtend is de repe-
titie in CC Servaes van 10.00 tot 
11.00 uur, uitgezonderd de school-
vakanties. Vaak is iedereen aanwe-
zig, want er wordt niet alleen flink 
gezongen, maar ook veel gelachen 
en na afloop bij de koffie is het al-
tijd erg gezellig. Dat komt zeker 
niet in de laatste plaats omdat het 
koor zo’n geweldige dirigent heeft 
in de persoon van Peter van Raak. 
Hij weet er bij allen op een fijne, 
stimulerende en humoristische ma-

nier het maximale uit te halen. Het 
resultaat daarvan is te horen bij de 
uitvoeringen tijdens de KBO-bij-
eenkomsten. En het leuke is dat je 
helemaal niet zo’n bedreven zan-
ger(es) hoeft te zijn. De dirigent 
zorgt ervoor dat iedereen mee kan 
doen. Natuurlijk heeft het koor ook 
enkele keren per jaar feestelijke 
bijeenkomsten samen met part-
ners, zoals het Ceciliafeest en ook 
het zomerse verrassingsuitje. Is je 
belangstelling gewekt? Kom dan 
op een dinsdagochtend eens vrij-
blijvend luisteren. Lijkt het je nu al 
iets? Meld je dan aan bij een van de 
bestuursleden; Annie Oosterholt, 
Ardy Rooijmans of Riet Willems. 
Het bestuur hoopt op nieuwe aan-
meldingen, want het voortbestaan 
van dit geweldige koor is zeker de 
moeite waard. En dat vindt zeker 
ook het KBO-bestuur.

De computer 
helpdesk

HEESCH - De vrijwilligers van 
de KBO staan voor je klaar! Elke 
donderdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur is er vrije inloop in de 
Pas. Je kunt vrij en zonder afspraak 
met een vraag binnen lopen. Soms 
is het handig om je laptop of tablet 
mee te brengen.

Wilt je een persoonlijke instructie: 
van begin september tot medio mei 
worden er op maandag computer- 
en tabletinstructies gegeven. De tij-
den zijn van 9.00 tot 11.30 uur en 
van 14.00 tot 16.30 uur. Ook be-
ginnelingen zijn van harte welkom. 
Je wordt echt stap voor stap op 
gang geholpen. Tegen een kleine 
vergoeding krijg je in vijf lessen van 
één uur uitleg. Wil je leren met Ons 
platform (Cubigo) om te gaan? 
Ook dat kun je aangeven. Je zult 
merken dat er een wereld voor je 
open gaat. Wanneer je wordt aan-
gesloten op het glasvezelnet van 
Efiber en je hebt problemen met je 
mailadres of je zit met andere vra-
gen dan ben je ook welkom op ge-
noemde tijden. Wil je als vrijwilliger 
helpen om genoemde vragen op 
te lossen dan ben je van harte wel-
kom. Neem voor vragen contact op 
met Jeannie Bevers, telefoon 0412-
454438 of mail naar 
bevers-craane@kpnplanet.nl. 
KBO=KOM BIJ ONS.

Verkoop hand-
werkspullen

NISTELRODE - De dames van de 
KBO handwerkgroep hebben weer 
veel mooie werkstukken klaar. 

De verkoop hiervan vindt plaats 
op zaterdag 10 juni van 10.00 tot 
13.00 uur in de foyer van CC Nes-
terlé. Iedereen is welkom om een 
kijkje te komen nemen. Ook wil de 
groep zich graag versterken. Gezel-
lig met elkaar handwerken en een 
babbeltje maken! Lijkt je dit wat? 
Neem dan contact op met Ria van 
den Hanenberg, 0412-612497.

Bedankt 
namens de 
Zonne-
bloem
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK/VORSTENBOSCH - 
Zonnebloemafdeling Hees-
wijk-Dinther, Loosbroek en 
Vorstenbosch wil iedereen, die 
ook dit jaar weer loten heeft 
gekocht, hartelijk bedanken. 
Met het geld dat opgehaald is 
kan de vereniging voor men-
sen met een lichamelijke be-
perking weer mooie activitei-
ten organiseren. Natuurlijk ook 
een woordje van dank voor de 
vrijwilligers die langs de deur 
gingen voor het verkopen van 
de loten. Zonder deze mensen 
kan de Zonnebloem geen acti-
viteiten organiseren voor deze 
doelgroep. Bedankt!

Maar er zijn niet alleen maar Me-
genaren die lid zijn van de Me-
gense Harmonie. Ook Heesch 
is goed vertegenwoordigd bin-
nen de Harmonie. Mark van 
der Leest (euphonium) en zijn 
kinderen Janneke (dwarsfluit) 
en Noud (slagwerk), Thomas 
Jansen (slagwerk) en Paul van 
Nistelrooij (slagwerk) komen ie-
dere week vanuit Heesch op en 
neer gereden om lekker muziek 
te maken. 

Het jubileum wordt muzikaal 
gevierd en wel op vrijdag 23 en 
zondag 25 juni. Dan speelt de 
harmonie op vrijdag samen en 
afwisselend met twee andere 
Megense bands de avond vol in 

een promsconcert op de Maas-
dijk in Megen. Onder het mot-
to ‘Brass meets bands’ biedt de 
Megense Harmonie een spette-
rende avond aan als kado aan ie-
dereen in de omtrek die muziek 
een warm hart toedraagt. 

Ook is er weer een slagwerk-
groep opgericht. Deze is er dan 
uiteraard op vrijdagavond ook 
bij. Op zondag 25 juni echter, is 
deze groep gastheer van diverse 
slagwerkgroepen voor een echt 
slagwerkspektakel. Ook slag-
werkgroepen vanuit de directe 
omgeving, zoals slagwerkgroep 
Nistelrode, laten van zich horen. 
Het begint om 11.00 uur, ook 
weer op de kop van de Maasdijk.

Harmonie viert 
50ste verjaardag!
MEGEN/HEESCH - Medio 1967 vond een aantal muzikanten in Me-
gen dat er een harmonie moest worden opgericht. Zo geschiedde en 
daarom staat dit jaar in het teken van het 50-jarig jubileum. 

Missie geslaagd 

Omdat hun eerste tocht tien jaar 
geleden was viel deze rit zwaar-
der uit dan Frans, André, Toos, 
Bernadette en Ewald verwacht 
hadden. Opgeven was er niet 
bij, want ze kregen er veel voor 
terug zoals prachtige natuur en 
de ontmoetingen met andere 
pelgrims, zoals een Japanner die 
enkele dagen met hen optrok. 
Niettemin hebben ze in die tien 
jaar individueel meerdere verre 
tochten per fiets gemaakt, maar 
dit jaar was het de wens om met 
zijn vijven als familie te gaan en 
hebben ze hun missie op 30 mei 
volbracht. Op donderdag 1 juni 
waren ze weer op Heesche bo-
dem.

HEESCH - Voor de tweede keer zijn Frans, André en Toos Smits en Bernadette en Ewald Terra op zater-
dag 6 mei per fiets vertrokken vanuit hun woonplaats Heesch naar Santiago de Compostella in Spanja. 
Voor velen een bekende pelgrimsstad en om er fietsend naar toe te gaan is dit een rit van ongeveer 
2.500 km.

V.l.n.r.: Bernadette, André, Toos, Ewald en Frans

Successen Gilde Heeswijk 
VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - 
Het Sint-Willebrordusgilde be-
haalde mooie prijzen tijdens de 
kringdag voor de gilden van Gil-
denkring Hoge Schuts.

Groepsvendelen 1e prijs
Korpsschieten 1e prijs
Groepstrommen 2e prijs
Trommen A klasse Ruud van 
Daal 2e plaats
Trommen B Klasse Gerard Os-
kam 2e plaats
Trommen C Klasse Raymond van 
der Cammen 3e plaats
Bazuinblazen jeugdklasse Nien-
ke Oskam 1e prijs
Groepsbazuinblazen 3e plaats.

Vendelen klasse zonder acroba-
tiek Richard Vermeulen 2e prijs,
Vendelen klasse zonder acroba-
tiek Dré van de Wijgert 4e plaats
Vendelen jeugdklasse Nicolle 
Broeren 1e prijs en Janne Oskam 
2e prijs
Vendelen Klasse C Raymond van 
der Cammen 3e plaats
Wisselschild 3e plaats.

Graag feliciteert de overheid van 
het gilde voor deze geweldige 
vangst aan zilveren schilden. Er 
wordt wel eens gezegd “oefe-

ning baart kunst” en daarom 
ook veel dank aan de instruc-
teurs die de leden op zo’n hoog 
niveau weten te plaatsen.
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Hij speelt nu twee jaar bij de ju-
nioren van The Dukes, de rug-
byclub die gevestigd is in Den 
Bosch. Omdat hij al twee jaar 
met dit team traint en wedstrij-
den speelt, is het team goed op 
elkaar afgestemd. En dat was ook 
wel te merken. “Ons team is als 
een goed geoliede machine”, 
vertelt Stein. 

Vorig jaar was het al een sterk 
team, maar toen kwam het in 
een moeilijke poule terecht. Dit 
jaar was de poule gunstiger en 
had de coach Stein en zijn team 
aan het begin van het seizoen 

een belangrijke vraag gesteld. 
Stein: “Onze coach vroeg ‘Willen 
jullie dit jaar kampioen worden, 
of als derde of vierde eindigen?’ 
En natuurlijk wilden wij voor het 
kampioenschap gaan.” 
Het team heeft hard getraind en 
nam dit ook serieus. Zelfs de bes-
te spelers van de club kwamen 
trainingen geven, om er zo voor 
te zorgen dat de juniorenclub de 
beste van Nederland zou wor-
den. En dat is gelukt. 

De kampioenswedstrijd tussen de 
nummer een en twee wordt ieder 
jaar gespeeld in Amsterdam, op 

een veld dat ‘de Arena’ van 
het rugby is. “Het was 
gaaf om daar eens te 
mogen spelen. Ik 
ging met tranen 
het veld op en 
kwam met tra-
nen het veld af.” 
Tijdens de wed-
strijd waren de fa-
milies van alle spe-
lers meegereisd om 
aan te moedigen en er 
hing een gemoedelijke sfeer in 
het publiek. En ook in het team. 
“We waren wel zenuwachtig 
toen we het veld opstapten, maar        

d a t 
 was 

 gezonde 
spanning. Ons team 

heeft het super goed gedaan met 
een fantastisch resultaat.”

Volgend jaar gaat Stein over naar 
de ‘Colts’ (17-19-jarigen), waar 
zijn broer Niels ook in speelt. De 
broers hopen allebei dat zij sa-
men met hun team Nederlands 
Kampioen ’17-’18 worden. 

Rugby is volgens Stein niet alleen 
een mooie sport maar verbroe-
dert ook. “Wanneer je op het 
veld staat, vecht je ook echt voor 
elkaar”, vertelt hij. Zijn teamge-
noten zijn zijn kameraden, waar 
hij alles voor doet op het veld. En 
dat zorgt ervoor dat deze sport 
Stein, naast het Nederlands kam-
pioenschap, ook mooie vriend-
schappen heeft opgeleverd. 

“Maar het is wel heel gaaf om te 
kunnen zeggen dat je Nederlands 
kampioen bent”, sluit Stein glun-
derend af.

compleet in 
autobelettering

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Wij plakken stickers op auto’s, bussen, borden, ramen, deuren, vloeren, 

lichtbakken, noem maar op. Compleet met een goed ontwerp. 

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

DE JEUGD heeft de toekomst Stein van Dongen
             #RUGBY #KAMPIOEN #TALENT 

Stein van Dongen  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers
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kampioen rugby

HEESCH – Al vanaf zijn zevende jaar speelt Stein rugby. Via een vriendin van 
zijn moeder heeft hij samen met zijn broer wat proeflessen gevolgd en sinds-
dien is hij verkocht. En met succes, want dit seizoen is Stein samen met zijn 
team Nederlands Kampioen geworden bij de junioren, 15-16-jarigen. 

‘Maar het is wel heel gaaf om te 
kunnen zeggen dat je Nederlands 
kampioen bent’
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Hip, chic, draagbaar en betaalbaar
bij Number 3

De boetiek is gevestigd aan Laag 
Beugt 1A. Het is een ruime win-
kel met voldoende gratis par-
keergelegenheid recht voor de 
deur. Lisa staat op dinsdag tot en 
met zaterdag voor je klaar, om 
samen met jou op zoek te gaan 
naar die ene outfit. 

Met merken als Ydence, Milla 
Amsterdam en Tramontana kun 
je bij Number 3 een outfit scoren 
voor iedere gelegenheid. 
In de boetiek vind je niet de stan-
daard kleding, maar mode die je 
ook kunt dragen op een door-
deweekse dag. Het is chic, hip, 
draagbaar en betaalbaar. 

Samen met jou gaat Lisa graag op 
zoek naar dat ene jurkje, shirtje 
of rokje dat past bij jouw wensen, 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Omdat de mer-
ken wat exclusiever zijn, weet je 
zeker dat je niet snel iemand te-
genkomt met dezelfde outfit. En 
om ervoor te zorgen dat het ook 
exclusief blijft, heeft Lisa van al 
haar producten van iedere maat 
maar één stuk op voorraad. 

Naast de mode staat service ook 
hoog in het vaandel. Lisa helpt je 
graag in de winkel, maar ook on-
line kun je bij Number 3 terecht. 
Wil je het kledingstuk toch liever 
in de winkel passen? Dan kun je 
dat in de webshop ook aange-
ven! Heb je een kledingstuk ge-
kocht, maar is het bij thuiskomst 
toch niet wat je zocht? Ook daar 
hoef je je geen zorgen over te 
maken, want als je het binnen 

zeven dagen terug brengt krijg je 
je geld gewoon terug. 

Alle modebewuste vrouwen met 
een eigen stijl kunnen slagen bij 
Number 3, of je nou 22 of 60 jaar 
oud bent. 

Bij Number 3 vind je de outfit 
die net wat anders is dan de rest, 
zodat jouw stijl goed naar voren 
komt. Ben je benieuwd naar de 
collectie? Op www.number3.nl 
vind je alle kleding die Lisa ook in 
haar winkel heeft.

HEESWIJK-DINTHER – Lisa Heerkens runt al vijfeneenhalf jaar met veel plezier boetiek Number 3. 
Zij is de derde generatie Heerkens met een eigen zaak, waar de naam op gebaseerd is. 

In haar boetiek verkoopt ze draagbare én betaalbare damesmode. 

Lisa in haar winkel
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Laag Beugt 1a

5473 KB Heeswijk-Dinther

info@number3.nl

www.number3.nl

Op archeologische verwachtingskaarten 
zijn natte gebiedsdelen zoals beekdalen 
vaak aangegeven als gebieden met een 
lage archeologische verwachting. Vele 
gemeentelijke verwachtingskaarten ge-
ven voornamelijk informatie over het 
kwantitatieve aspect van het archeolo-
gisch bodemarchief. 
Met andere woorden: in vergelijking met 
de hoger gelegen, drogere gebiedsdelen 
scoren de beekdalen inderdaad laag in 
het voorkomen van bepaalde typen vind-
plaatsen zoals nederzettingen en grafvel-
den. Dergelijke landschappen met een 
lage archeologische verwachting worden 
doorgaans niet archeologisch onder-
zocht, waardoor het beeld dat beekdalen 
archeologisch lege zones zijn, versterkt 
wordt.

Uit recent onderzoek blijkt echter dat 
beekdalen en andere natte gebieden een 
schat aan archeologische gegevens kun-
nen bevatten met betrekking tot voor-
werpen en vindplaatsen die niet of nau-
welijks in droge gebieden voorkomen. De 
lezing is rijkelijk gevuld met filmbeelden 
en reconstructietekeningen. Tijdens de le-
zing word je meegenomen in de archeo-
logische zoektocht in het beekdal.

Ook de eerste resultaten van de archeolo-
gische begeleiding van de werkzaamhe-
den in het dal van de Aa komen aan bod. 

Het belooft een natte avond te worden, 
zwemdiploma is verplicht! 

De lezing is op donderdag 15 juni en be-
gint om 20.00 uur.

Voor leden is het gratis, aan niet-leden 
wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd.

Lezing HKK De Wojstap:  
Archeologie langs de Aa
HEESWIJK-DINTHER - In de heemkamer in Dinther vindt de presentatie ‘Archeologie 
langs de Aa’ plaats die wordt verzorgd door Jan Roymans. Hij is hoofdarcheoloog bij 
Bureau Raap uit Weert en is intensief betrokken geweest bij het onderzoek van de 
meandering van de Aa van Heeswijk-Dinther tot Berlicum. 

Putspoor zijbed richting Verkuijlen

Rotonde Laag- Beugt
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Uw huis verkopen?
DAT KAN!

Plaats uw advertentie in DeMooiBernhezeKrant 
op deze huizenpagina. De advertentie wordt om 

de week herhaald totdat het huis verkocht is 
(maximaal 1 jaar), waarvoor u

éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt.
Wij maken de advertentie GRATIS voor u op.

Informeer naar de voorwaarden en de 
mogelijkheden en bel 0412-795170 of mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl

Huizen in Bernheze

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

… je moet er 20 jaar mee doen
Van overhaast ’n hypotheek afsluiten kun je later spijt 
krijgen. Maar als jouw droomhuis plots te koop komt  
en de kopers staan in de rij, moet je snel zijn.  
Gelukkig staan wij klaar om je te helpen.

PAS OP
VOOR ’N SNELLE

HYPOTHEEK

Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. Opp.: 2.050 m²

Van der Krabben Makelaardij Uden B.V.
www.krabben.nl

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Vatenstraat 23 in Nistelrode

Geschakelde vrijstaande woning
Inhoud: 360 m3 Perc. opp.: 222 m2

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Woontrend:

BOHEEMSE PRINTS 
EN PATRONEN
Je hebt vast wel eens van de interieurstijl 
bohemien gehoord. Een stijl die zeer 
uitgesproken is en waar beleving bij 
centraal staat. Bij deze stijl combineer je 
Oosterse elementen, bloemen, etnische 
prints en uitgesproken kleuren met 
elkaar. Je kunt het ook wat ingetogener 
houden door te kiezen voor een bloemen 
of etnische print in een natuurlijke kleur 
zoals groen of bruin. Dan is het iets 
minder heftig meteen.

KINDEREN

Groep 7 De Bolderik
werkt aan 
positief zelfbeeld
HEESWIJK-DINTHER - Wie ben ik? Wat kan ik? Wat 
doe ik? Wat wil ik? Wat heb ik nodig? Uitdagende 
vraagstukken om antwoord op te vinden in deze (ge-
haaste) maatschappij. Hiervoor moet je immers jezelf 
én anderen durven te voelen. En daar is LEF voor no-
dig! Onder professionele begeleiding startte groep 
7 van basisschool De Bolderik uit Heeswijk-Dinther 
een pilot ‘bewustwordingslessen’ van tien weken. 
Tijdens een expositie werden de resultaten afgelopen 
woensdag gepresenteerd.

Bewustwordingslessen 
Ubavka Jovanoska en 
Kitty Beekmans wer-
ken dagelijks met kin-
deren en hebben als 
wens de mens te la-
ten schitteren vanuit 
een mooie verbinding 
tussen hoofd, hart en 
buik. De Bolderik wil 
haar leerlingen een 
goede basis meege-

ven waar ze hun leven lang op kun-
nen staan. Margot van Uden, directeur de Bolderik, 
vertelt: “Onze gedeelde wens heeft te maken met het 
zoeken naar je eigen verantwoordelijkheid, je eigen 
bestaansrecht en je eigen prachtige kwaliteiten. Deze 
mogen nooit verloren gaan. We vinden het belangrijk 
dat elke leerling hier antwoord op kan geven.”

Leerling, ouder en docent vormen één team
Ubavka vult aan: “Een positief zelfbeeld en een ge-
zond leven; daar dragen wij graag aan bij. Levensge-
luk is niet afhankelijk van wat je krijgt, juist je kracht 
hoe je ermee om durft te gaan bepaalt je geluk.” Onze 
bewustwordingslessen zijn gebaseerd op drie pijlers: 
1) de leerling - alles wordt op maat aangeboden. 
2) de ouders – zij zijn de aanjager van de groei van 

hun kind en krijgen huiswerkopdrachten om samen 
met hun kind te doen.

3) de docent van groep 7: Hij doet mee met de lessen. 
Hij tekent mee, ervaart mee en voelt mee.

LEF
Het is mooi als kinderen hun eigen binnenkant zien, 
horen en voelen. Door verschillende creatieve metho-
des te gebruiken werd daar handen en voeten aan 
gegeven. Veel LEF was nodig om dit te willen ontdek-
ken. Maar de ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar, 
hoorbaar en tastbaar. De prachtige kunstwerken en 
verhalen op de expositie zijn het tastbare resultaat. 
Alle betrokkenen zijn positief. Er wordt gekeken hoe 
in de toekomst verder invulling wordt gegeven aan de 
bewustwordingslessen. Foto´s van de expositie staan 
op www.obsdebolderik.nl
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Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch 
viert 50-jarig jubileum

Zowel de spelenkermis als het 
feest in de avond vinden plaats 
bij het jeugdgebouw in Vor-
stenbosch. “Het is een gezellig 
samenzijn, zowel voor ouders 
als voor kinderen”, zeggen be-
stuursleden Tanja van Heeswijk 
en Mariska Vogels. Op het ter-
rein is op zaterdagmiddag van-

af 13.30 uur van alles te doen 
voor kinderen uit Vorstenbosch. 
Er staat een springkussen, een 
stormbaan en er komt een clown 
die ballonnen opblaast en kinde-
ren schminkt. 
Ook kunnen kinderen voetballen 
in een bubbelbal en ligt er een 
zandbak. In een tent, voor als het 

weer tegenvalt, liggen kleurpla-
ten en stiften. 
Al deze activiteiten zorgen voor 
veel honger, maar daar is aan 
gedacht. Met onder andere pop-
corn, een broodje hamburger en 
ijs van Cleefshoeve IJsboerderij 
zullen de kinderen geen honger 
lijden. ‘s Avonds is er voor de 
oudere jeugd gezellige muziek 
tussen 18.30 en 21.00 uur. De 
stormbaan blijft ‘s avonds staan 
en ook dan kan er ‘gebubbel-
voetbald’ worden. Bovendien is 
er een barbecue.

Op de spelenkermis is er dus voor 
ieder wat wils. “Het is leuk om 
te zien als kinderen het gezellig 
hebben”, zegt Mariska, die zelf 
als kind meedeed aan activiteiten 
van Stichting Jeugdbelangen in 
Vorstenbosch. Met veel plezier 
kijkt ze terug op de vele activi-
teiten, waaronder het jaarlijks 
uitstapje naar Bedaf. Vandaag de 
dag bezoekt de stichting die plek 
nog steeds ieder jaar. “We hoe-
ven nooit iets mee te nemen. De 
kinderen vermaken zich daar zelf 
wel”, vertelt Tanja.

Het bestuur van de SJB Vorsten-
bosch hoopt op een mooi jubi-
leum vol gezelligheid en vertier. 
De dag wordt mogelijk gemaakt 
door de inzet van vele vrijwilli-
gers, die allemaal welkom zijn om 
het jubileum van de SJB te vieren. 

Ook kan de stichting rekenen op 
vrijgevige sponsoren. Aanmelden 
voor de feestdag is niet nodig. 
De activiteiten zijn alleen bedoeld 
voor kinderen en hun ouders uit 
Vorstenbosch.

VORSTENBOSCH - Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch bestaat 
dit jaar vijftig jaar en dat wordt gevierd! Op zaterdag 10 juni is er 
voor de jeugd tot en met groep 7 een zogenaamde spelenkermis met 
attracties en lekkernijen. In de avond is er voor de jeugd tot vijftien 
jaar een feest met muziek.

Tekst: Matthijs van Lierop

Ze is leerkracht 
op de school 
waar ze zelf als 
kind ook al zat:
’t Maxend; de school waar juf 
Elly Oosterholt met veel passie 
en toewijding voor de klas staat, 
nu al vijfentwintig jaar lang  

Vijfentwintig jaar onderwijs
Hoewel er veel is veranderd bin-
nen het onderwijs, is er ook veel 
hetzelfde gebleven. Elly: “We 
hebben nog steeds hetzelfde 
doel. We proberen zoveel mo-
gelijk een leersituatie te creëren 
waarin kinderen de kans krijgen 
vanuit hun eigen authentieke ‘ik’ 
het beste uit zichzelf te halen. 
Bovendien willen alle kinderen 
graag lief gevonden worden. 

Als ze ‘ander’ gedrag vertonen, 
dan heeft dat altijd een reden. 
Het is aan ons om erachter te 
komen waar het gedrag vandaan 
komt. Kinderen én ouders zijn 
mondiger geworden, en daar-
mee is ook de relatie tussen kin-
deren, leerkracht en ouders toe-

gankelijker en laagdrempeliger 
geworden: je komt tot diepere 
gesprekken. Verder zijn het de 
omstandigheden die zijn veran-
derd, de middelen en de weg er-
naartoe. De lat ligt hoog, zowel 
voor de leerkrachten als voor de 
leerlingen, met een vol rooster 
en normen die gehaald moe-
ten worden. Maar het blijft een 
prachtig vak waar ik veel voldoe-
ning uithaal!” 

Uiteenlopende leeftijden
Elly heeft in die vijfentwintig 
jaar leerlingen van álle groepen, 
van 1 tot en met 8, onder haar 
hoede gehad. “Door die afwisse-
ling blijf je gefocust en scherp,” 
lacht ze. “Ik heb zoveel mooie 
herinneringen aan zoveel kinde-

ren. En mooie uitspraken! Zoals 
die keer in groep 3 waarin ik 
vroeg naar woordjes met een ‘n’. 
“Hónd!” riep er eentje. Met als 
uitleg: “Ons oma zegt altijd: ‘nèn 
hond.” Naast die mooie herinne-
ringen zijn ook de collega’s me 
dierbaar. Ik deel veel mooie en 
waardevolle momenten met hen. 
Weet je, het onderwijs is gewoon 
élke dag anders. Dat is en dat 
blijft!”

Feest
Op donderdag 8 juni viert juf 
Elly samen met alle leerlingen en 
leerkrachten haar 25-jarig jubile-
um. Om daarna graag nog veel 
jaren met net zoveel enthousias-
me klaar te staan voor haar leer-
lingen!

NISTELRODE - “Dat gaf best een bijzondere situatie toen ik begon,” vertelt Elly. “Ik zat als kind bij Dory 
van der Lee in de klas, en bij mijn benoeming zat Dory in de sollicitatiecommissie. Daarnaast had ik bij 
Ria van den Akker in de klas gezeten, en Ria weer bij Annie Heesakkers, toen allebei nog werkzaam op 
‘t Maxend. We vormden dus drie generaties leerkrachten binnen dezelfde school.”

Juffrouw Elly samen met haar klas Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Jos van den Bogaart

Naast die mooie 
herinneringen zijn 
ook de collega’s 
me dierbaar. 
Ik deel veel mooie en 
waardevolle momenten 
met hen.
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BERNHEZE BOUWT

Het groene imago van een bedrijf vraagt mede om zakelijke redenen steeds meer aandacht. Dat is ook de 
opvatting van Corné van der Steen van TechnoConsult in Heeswijk-Dinther. Na een verhuizing begin dit jaar 
naar een kantoorpand aan de Brouwersstraat werd het bedrijf lid van BECO en wordt er duurzame groene 
energie van BECO afgenomen. “Met het gebruik van 100% duurzame energie van eigen bodem toon je ook 
dat je als bedrijf niet alleen duurzaam maar ook maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen.” 

Corné (54) is directeur/eigenaar 
van Technoconsult en woont 
met partner Ellen, leraar op 
gymnasium Bernrode, in Hees-
wijk-Dinther. Ze hebben drie 
zonen waarvan er nog een thuis 
woont. Thuis en zeker ook op het 
bedrijf proberen ze bewust met 
energie om te gaan. “Recent zijn 
zonnepanelen aangebracht en er 
zijn plannen om via zogenoemde 
heat-pipes warm water te gene-
ren”, zegt Corné. “We schakelen 
geen onnodige verbruikers in en 
gebruiken ook zoveel mogelijk 
zuinige verlichting.” De stap naar 
BECO was eenvoudig volgens 
Corné: “Een goed lokaal initia-
tief, niet per sé de goedkoopste, 
maar wel 100% duurzaam en we 
konden snel schakelen omdat er 
geen log apparaat achter zit.” 

De keuze past ook bij het werk 
van TechnoConsult dat als bouw-
technisch en bouwfysisch ingeni-
eurs adviesbureau ook bezig is 
met energetische vraagstukken 
zoals isolatie en dergelijke. “Wij 
houden ons bezig met schade-
onderzoek aan bouwwerken, 
zowel woningbouw, utiliteit als 
civiele werken (bruggen en der-
gelijke). Er wordt veel onderzoek 
gedaan naar comfortklachten, 
binnenmilieu, vochtklachten en 
meer bouwfysisch gerelateerde 
aspecten. We beschikken over 
de nodige meetapparatuur en re-
kensoftware om bijvoorbeeld het 
effect van isolatie te berekenen. 
Ook verzorgen we publicaties in 
vakbladen. Kortom: veel op het 
gebied van duurzaamheid en bo-
vendien ook het verstrekken van 

informatie hierover”, aldus een 
enthousiaste Corné. 

Een belangrijke opmerking die 
Corné nog meegeeft aan BECO 
is dat er zeker nog meer aan 
voorlichting en kennisoverdracht 
gedaan kan worden. “Denk bij-
voorbeeld aan bijeenkomsten 
waar de voor- en nadelen van 
alternatieve bronnen van ener-
gieproductie worden besproken. 
Wellicht ook het organiseren van 
bijeenkomsten met voorlichting 
hoe je energie kunt besparen. 
Denk ook aan boeiende acties 
die in samenwerking met bedrij-
ven opgezet kunnen worden. 
Dat zou toch mooi zijn?”

Ook voor bedrijven duurzame 
energie van BECO

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

www.humstijl.nl

• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Archeologisch 
grondonderzoek 
HEESCH - In de Kerkstraat, tegenover de kerk, is men bezig met ar-
cheologisch grondonderzoek als voorbereiding op de bestemmings-
planprocedure. Het plan is om hier achttien levensloopbestendige 
huurwoningen te bouwen en maximaal zes koopwoningen. Het is 
nog niet bekend wie de woningen gaat bouwen.

Foto’s: Ad Ploegmakers

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

VOORJAARS 
ACTIE

Benzine Heggenscharen

HS 45  45 cm
 van 329,- nu 249,-
HS 45  60 cm
 van 349,- nu 269,-
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

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

AGENDA

23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org

29 juni 2017
Ontmoetingsavond 
voor vrouwen
‘Hoge hakken in de politiek’
19.30 uur
Gemeentehuis, Heesch

In vroegere tijden hadden de in-
woners van Nistelrode en Heesch 
een sterke relatie met De Maas-
horst voor levensonderhoud en 
gebruiksvoorwerpen. 
Diverse projecten herstellen de 
verbinding met De Maashorst. 
Door de (her)inrichting van het 
waardevolle landschap tussen de 
kernen en De Maashorst halen we 
de banden met het omliggende 
landschap aan. Hierbij worden ka-
rakteristieke landschapselemen-
ten die meerwaarde hebben voor 
natuur, landschap en recreant 
weer teruggebracht. Zo treft u 

in het gebied bij Nistelrode knot-
berken aan.

Knotberken
Er waren geen winkels om spul-
len te kopen, dus maakte men 
gebruik van wat de natuur te 
bieden had. Zo ook van bomen 
die hier zelfs voor werden aange-
plant. In dit gebied plantte men 
met name berken aan als zoge-
naamd gebruiks- of geriefhout. 
De takken van de berken ge-
bruikte men voor bezems. Om-
dat deze met regelmaat werden 
‘geoogst’ zijn knotberken karak-

teristiek voor dit gebied gewor-
den. Daarnaast gaat het verhaal 
de ronde dat de berken - met 
hun witte stammen - dienden als 
straatverlichting, door refl ectie 
van het maanlicht.  

Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt met steun van de pro-
vincie Noord-Brabant. 

Dynamisch landschap Heesch en Nistelrode 
De gemeente Bernheze werkt, net als de andere vier Maashorstgemeenten, aan een dynamisch land-
schap. We verdubbelen De Maashorst door de schil van dynamische landschappen bij het Provinciaal 
Landschap van Allure te trekken. Hierdoor liggen de dorpen en steden niet meer aan De Maashorst maar 
óp De Maashorst. Hoewel dit werk nog niet klaar is, leggen wij u graag al wat uit over het gedachte-
goed achter deze ingrepen. In deze krant presenteren wij een reeks korte artikelen, waarin we steeds 
één thema uit dit project toelichten.

In samenwerking met VOV 
(Vrouwen Ontmoeten Vrouwen) 
Bernheze nodigen de vrouwen 
uit de Bernhezer politiek u dan 
ook uit voor een ontmoetings-
avond voor vrouwen op donder-
dag 29 juni om 19.30 uur in het 

gemeentehuis van Heesch.

Wat beweegt vrouwen om in de 
politiek te gaan en hoe vergaat 
het ze? Wat vinden ze moeilijk? 
Waar zijn ze trots op en wat wil-
len ze bereiken? Maar ook… wat 

moet je kunnen en laten om als 
vrouw iets te bereiken in dit we-
reldje? Onze politica delen graag 
hun ervaringen.

Programma
U maakt op een informele ma-
nier kennis met het werk van 
de gemeenteraad. We delen in-
teractief kennis met u over de 
lokale politiek. Vervolgens gaan 
vijf vrouwen die politiek actief 
zijn, waaronder burgemeester 
Marieke Moorman, met elkaar in 
gesprek. Ze worden daarover ge-
interviewd in de stijl van DWDD. 

Er is daarna voldoende ruimte om 
met elkaar in gesprek te gaan, 
vragen te stellen en te netwer-
ken. De vrouwen die actief zijn 
in het raadswerk vertellen graag 
over hun werk en ervaringen. 

Aanmelden
Wilt u deze ontmoetingsavond 
bijwonen? Aanmelden kan via 
VOV Bernheze, via de website 
www.vovbernheze.nl of via 
griffi e@bernheze.org. U kunt zich 
ook telefonisch aanmelden bij de 
griffi e van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 12.

Ontmoetingsavond voor vrouwen ‘Hoge hakken in de politiek’
29 juni 2017

Vrouwen in de politiek. Dit jaar bestaat het vrouwenkiesrecht hon-
derd jaar maar wat heeft dat gebracht voor de (lokale) politiek? Er 
is geen evenwicht tussen het aantal vrouwen en mannen die poli-
tiek actief zijn en vooral in de lokale politiek is het aantal vrouwen 
laag. Komt dat door de onbekendheid over wat speelt in de lokale 
politiek? De gemeenteraad van Bernheze biedt vrouwen graag de 
mogelijkheid om eens achter de schermen mee te kijken en vrouwen 
uit de politiek te ontmoeten.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Jaarstukken 2016

Op 24 mei 2017 zijn de (voorlo-
pige) jaarstukken over 2016 aan 
de gemeenteraad aangeboden.
Deze jaarstukken bestaan uit het 
jaarverslag en de jaarrekening 
over 2016. Deze stukken zijn 
voor iedereen ter inzage vanaf 
9 juni 2017 via de gemeente-
website (onder Vergaderingen) 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer J.P.M. 
Nooijen, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- Stichting De Pas voor het orga-

niseren van ‘Gekkenhouse’ op 
3 november 2017 van 21.00 
tot 3.00 uur in Cultureel Cen-
trum de Pas, De Misse 4, 5384 
BZ Heesch. De beschikkingen 
zijn verzonden op 2 juni 2017.

- M. van Dijk voor het organise-
ren van ‘Kantjepop’ op 17 juni 
2017 van 15.00 tot 1.00 uur 
op de locatie Klein Kantje 13, 

5388 XD Nistelrode. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
2 juni 2017.

- L.R. Ruiters van Pater Van den 
Elsen voor het organiseren van 
Jumping Heeswijk op 12 juli 
2017 van 14.00 tot 22.00 uur 
en van 13 tot en met 16 juli 
2017 van 9.00 tot 1.00 uur 
op locatie Busselsestreeg 2, 
5472 PT Loosbroek. Van 12 
juli 2017, 14.00 uur tot 17 juli 
2017, 12.00 uur wordt Ach-
terdonksestraat (tussen Voor-
straat en Groeneveldsestraat) 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 2 juni 2017.

- Walters Total Event voor het 
organiseren van een jubileum-
feest van Cranen Autoschade 
op 23 juni 2017 van 19.00 tot 
1.00 uur en op 24 juni 2017 
van 12.00 tot 16.00 uur op 
locatie De Dageraad 19, 

 5473 HD Heeswijk-Dinther. 
 De beschikkingen zijn verzon-

den op 2 juni 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- De Toren Exploitatie B.V. voor 

het organiseren van een par-
ticulier feest op 24 juni 2017 
van 16.00 tot 1.30 uur op lo-
catie Jonkerstraat 5, 5388 VR 
Nistelrode. De toestemming is 
verzonden op 1 juni 2017.

- De Toren Exploitatie B.V. voor 
het organiseren van een huwe-
lijksfeest op 24 juni 2017 van 
13.00 tot 1.30 uur op locatie 
Derptweg 15, 5476 VX Vors-
tenbosch. De toestemming is 
verzonden op 1 juni 2017.

- Buurtvereniging De Molenhoe-
ven voor het organiseren van 
een buurtfeest op 8 juli 2017 
van 12.00 tot 17.00 uur op het 
speelveldje naast D’n Hoek, 
Molenhoeven 34a, 5472 PZ 
Loosbroek.

 De toestemming is verzonden 
op 1 juni 2017.

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

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 1 juni 
2017 besloten een standplaats-
vergunning te verlenen aan De 
Kipkoning, Melodiehof 13, 5245 
BP Rosmalen voor het verkopen 
van kipproducten op woens-
dag in Heeswijk-Dinther (Plein 
1969) en donderdag in Heesch 
(Hoogstraat tegenover De Misse, 
achter rij bomen).
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther

- Vorstenbosseweg 7
 Plaatsen overkapping tussen 

varkensstal en loods
Datum ontvangst: 30-05-2017
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
- Beellandstraat 6

Aanbouwen mantelzorgappartement
 Verzenddatum: 30-05-2017
Heeswijk-Dinther

- N279 Noord sectie E nr.2956
 Plaatsen uitkijktoren
 Verzenddatum: 30-05-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke Vergunning
Vorstenbosch

- Peelstraat 12
 Tijdelijk bewonen woonunit
 Verzenddatum: 01-06-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BERNHEZE.ORG

•  Op de foto met de orginele KNVB-beker gewonnen door Vitesse  

•  Barbecue specialist Ralph de Kok, bekend van ‘Ik BBQ Voor Jou’ op RTL4  

•  Demonstraties en proeverijen van o.a.: Outdoorchef, Boretti, Exota 

    en Puur Brabant & Grate Goods 

•  Win: een Cadac skottelbraai of Petrol slippers

SEATZAC ZITZAK

•  Barbecue specialist Ralph de Kok, bekend van ‘Ik BBQ Voor Jou’ op RTL4  

•  Demonstraties en proeverijen van o.a.: Outdoorchef, Boretti, Exota 

•  Demonstraties en proeverijen van o.a.: Outdoorchef, Boretti, Exota 

BIG GREEN EGG
ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE

IN DE WINKEL

SEATZAC ZITZAK
SEATZAC ZITZAK

© Paul Meima | Vitesse
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
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Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

De spreekuurlocatie in De Hille 
aan de Looveltlaan in Oss komt 
per 30 juni te vervallen. Het laat-
ste spreekuur in Oss is op dins-
dag 27 juni. De locatie in Heesch 
ligt tegenover de kerk, daar is 
voldoende parkeergelegenheid. 
Het spreekuur is vanaf 28 au-
gustus elke maandag en dinsdag 
van 19.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de zomervakantie, van 1 
juli tot en met 27 augustus, is er 
geen spreekuur. 
Mocht je tijdens de vakantiepe-
riode kwesties hebben die niet 
kunnen wachten, bel dan met 
de landelijke ledenservice; 

088-3680368 of kijk op 
www.fnv.nl.
Ook kun je ons volgen via 
www.lokaalfnv/maasland en
wij zijn te bereiken per mail via 
maaslandlokaalfnv@gmail.com.

Verhuisbericht FNV
BERNHEZE - Het spreekuur van FNV verhuist per 28 augustus naar 
de locatie aan ’t Dorp 142 in Heesch. Hier is nu reeds het vakbonds-
centrum van Lokaal FNV/Maasland gevestigd.

Ik benIk ben

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Ruimte doorgeven
LOOSBROEK - Hannie Roefs-van den Boom uit Loosbroek stortte 
zich na haar professionele danscarrière op een opleiding tekenen en 
schilderen en bekwaamde zich in het portretschilderen. Die kennis 
geeft ze nu op haar beurt als vrijwilliger weer door. 

“Omdat ik graag mijn steentje bijdraag aan de maatschappij help 
ik elke dinsdag een groep mensen bij Laverhof in Heeswijk-Dinther 
om samen creatief bezig te zijn. Ik geef er, samen met een aantal 
andere vrijwilligers, teken- en schilderles aan mensen met en 
zonder beperking. Het is een feest om ze te leren kleuren te 
mengen, en samen met hun ideeën, vaak intuïtief, een schilderij 
te maken. Daardoor ontstaat er altijd iets nieuws en verrassends, 
elke week opnieuw en dat is ongelofelijk leuk en dankbaar werk. 
Om juist díe mensen die het vaak niet zo makkelijk hebben zo zien 
te genieten of te ontspannen, dat is heel fijn om te doen. 
Schilderen geeft me ruimte, dat geef ik graag door.”

Zorgen voor kinderen
Het Kindpakket is een verzame-
ling van regelingen, die kunnen 
helpen bij het gezond en veilig 
laten opgroeien van kinderen. 
Kinderen kunnen met deze re-
gelingen bijvoorbeeld sporten, 
hun verjaardag vieren of naar 
school fietsen. In Bernheze wil 
de SP dat kinderen gezond en 
veilig opgroeien. Soms is daarbij 
een helpende hand nodig. Een 

Kindpakket biedt financiële on-
dersteuning voor meerdere acti-
viteiten, zoals sporten, vrije tijd, 
verjaardag, openbaar vervoer, 
peuterspeelzaal. Alle mogelijke 
vergoedingen kunnen handig 
verzameld worden in het Kind-
pakket. Op die manier hebben 
hulpverleners samen met de ou-
ders één loket waar ze terecht 
kunnen. De kinderen uit de ge-
zinnen met een laag inkomen, 

worden zo optimaal geholpen. 
Men hoeft niet langs verschillen-
de loketten, met het risico iets 
te missen wat van groot belang 
is voor een kind. Kinderen kan-
sen ontnemen door armoede is 
het laatste wat de SP Bernheze 
wil. Kinderen zijn kwetsbaar en 
door tijdig te helpen wordt een 
uitzichtloze situatie voorkomen. 
Laten we er snel werk van maken 
in Bernheze.

SP: Kindpakket Bernheze onmisbaar

De SP Bernheze heeft op 1 juni opnieuw het Kindpakket aan de orde ge-
steld. Wat is het Kindpakket? Het Kindpakket betreft een loket waar alle 
regelingen voor kinderen, die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, 
aangevraagd kunnen worden. Opgroeien in armoede verlaagt kansen van 
kinderen op een goede opleiding. Zij lopen het risico om later ook gecon-
fronteerd te worden met armoede. Een cirkel die doorbroken moet worden, 
vindt de SP Bernheze. Dat kan door te gaan werken met het Kindpakket. 

Cor van Erp, SP Bernheze

Laag-Beugt 1A 
Heeswijk-Dinther

Deze avond 
is in 

samenwerking 
met Et-Toi & 

Blézi make-up

Vorig jaar steunden alleen de op-
positiepartijen een voorstel om 
de snelfietsroute van Oss naar 
Veghel op het Bernhezer grond-
gedeelte aan te leggen. Dit jaar 
gingen uiteindelijk alle partijen 
akkoord met het voorstel dat 
mede namens Politieke Partij 
Blanco werd ingediend. Geld 
moet niet uitgegeven worden 
aan nog meer onderzoeken en 
het maken van lijstjes, daarvan 
hebben we er inmiddels wel ge-

noeg. Nu is het de hoogste tijd 
voor uitvoeren van plannen, de 
daad bij het woord voegen.

Vorig jaar dienden wij bij de 
woonvisie al een voorstel in om 
te komen tot de eerste gasloze 
wijk in Bernheze. De Heeswijkse 
Akkers wordt dankzij ons voor-
stel straks die eerste wijk. Wij 
riepen toen tevens op om het 
niet bij één wijk te laten. Onze 
fossiele brandstoffen zijn eindig 

en daarom moeten we langzaam 
maar zeker overschakelen. Bij de 
perspectiefnota werd ons eerde-
re voorstel nog eens dunnetjes 
overgedaan en unaniem werd 
het college verzocht om voort-
aan waar mogelijk duurzaam te 
bouwen.

We kunnen in ons eentje de we-
reld niet verbeteren, maar we 
kunnen wel het goede voorbeeld 
geven!

Blanco: Geen Parijs, wel Bernheze

Terwijl in Amerika president Trump het akkoord van Parijs opzegt, wordt in 
Bernheze gelukkig wel aandacht geschonken aan het milieu en het klimaat. 
Dit mede dankzij een aantal aanpassingen aan de perspectiefnota, de plan-
nenlijst van de gemeente voor het komend jaar. Onder andere het gebruik 
van de fiets wordt gestimuleerd, en bij de bouw van nieuwe woningen wor-
den meer nul-op-de-meter-woningen en woningen zonder gasaansluiting 
gerealiseerd. 

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

wij 
doen 
meemeemeemee

KERMISSEN

B

ERNHEZE

DE KERMISSEN VAN 
BERNHEZE KOMEN ER AAN: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie, 
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag 
een kermismunt t.w.v. €1,-. 
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor 
geld.)

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf, 
gewoon als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je 
besteden op alle kermissen in de gemeente, bij alle attracties 
en kramen! 
Deelnemende winkeliers zijn  te herkennen aan de poster.

De motie verzoekt het college 
te onderzoeken hoe vluchtelin-
genwerk het best geholpen kan 
worden en daar zo nodig ex-
tra geld voor vrij te maken. De 
VVD-Bernheze heeft deze motie 
gesteund onder voorwaarde dat 
er geen blanco cheque wordt 
uitgeschreven. Wij willen dat sta-
tushouders vanaf dag 1 de Ne-
derlandse taal gaan leren.

Voor het inburgeren gelden na-
melijk ook een aantal regels:
- een statushouder is niet ver-

plicht een traject te volgen bij 
een school, maar heeft wél de 

verplichting om binnen 3 jaar 
het inburgerings-examen be-
haald te hebben;

- een statushouder kan de kos-
ten zelf betalen of bij DUO 
een lening krijgen van maxi-
maal € 10.000,-; de asiel-sta-
tushouder hoeft deze lening 
niet terug te betalen, als het 
diploma op tijd behaald is;

- voor maatschappelijke bege-
leiding ontvangt de gemeente 
van het COA € 2.370,- per 
inburgerings-plichtige status-
houder;

- de gemeente ontvangt 
daarnaast van het Rijk nog 

€ 4.430,- per gehuisveste sta-
tushouder (voor 2 jaar);

- in 2017 en 2018 is er subsidie 
voor werkgevers, die aange-
sloten zijn bij het Taalakkoord 
voor taal op de werkvloer.

De VVD-Bernheze wil dus graag 
inzicht in de wijze waarop deze 
middelen worden ingezet, vóór-
dat wij er als gemeente extra geld 
aan toevoegen. Want, wij willen 
dat er zorgvuldig met gemeen-
schapsgeld wordt omgegaan.

Reageren:
bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Vluchtelingenwerk

In de raadsvergadering van 1 juni werd een motie aangenomen over het gro-
te aantal statushouders in onze gemeente dat de Nederlandse taal nog niet 
spreekt. Hierdoor raakt de organisatie overbelast, wat ten koste gaat van de 
integratie van statushouders.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

EHBG: Eerste Hulp 
Bij Glasvezel

In Bernheze wordt glasvezel aangelegd. Iedereen kan zich aanslui-
ten. Dat doe je door een abonnement te nemen bij TriNed of bij 
Tweak. Als je meedoet, dan kán het zijn dat je moet overstappen 
op een nieuw mailadres. 

Vrij mailadres: niets doen
Als je nu een vrij mailadres hebt, hoef je niets te doen. Een vrij mail-
adres eindigt op gmail.com, op hotmail.com of op outlook.com.
Bij Apple is dat iCloud.com. Het kan ook eindigen op je eigen 
naam:  info@mijnnaam.nl. Ook dan hoef je niets te doen. 

Anders: actie 
Als je mailadres nu eindigt op home.nl, op ziggo.nl, op KPNmail.nl,
op hetnet.nl, op xs4all.nl, of op planet.nl dan moet je nu wél overstap-
pen. Het advies is om dan nu een vrij mailadres te kiezen. Dan ben je 
in de toekomst ook vrij. Je kunt natuurlijk ook weer kiezen voor een 
mailadres van TriNed of Tweak. Maar ons advies is: kies nu vrij.     

Nu beginnen
Glasvezel werkt nog niet. Ze zijn in je buurt misschien nog niet aan 
het graven. Toch kun je beter nú al beginnen. Dan kun je je stap voor 
stap voorbereiden. Begin met je te oriënteren op een nieuw mail-
adres. Kijk bij Google, Microsoft en Apple. Als je met een eigen naam 
wilt communiceren, kijk dan bij www.strato.nl of www.one.com,
of die naam nog vrij is.
Volgende week meer informatie. Ook de mailadressen van men-
sen die in jouw dorp de Eerste Hulp Bij Glasvezel gaan leveren. 
Voor het geval je er zelf niet uit komt.

Vraag? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl, 
krijg je antwoord. Glashelder.  
Aanmelden: e-fiber.nl of TriNed.nl.

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 
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We willen doelen bereiken. Niet 
door rechten, plichten en tus-
senlagen in te stellen, maar door 
te signaleren en het creëren van 
mogelijkheden, daar waar de 
behoefte van de inwoners van 
Bernheze ligt. Zodoende moet er 
ruimte zijn voor de inwoners om 
wensen gerealiseerd te krijgen. 

Een helpende hand
We hebben samen met de an-
dere raadsleden nagedacht over 
de rol van de gemeente en de 
raadsleden daarbinnen. Daarbij 
vinden wij dat onze bereikbaar-
heid belangrijk is. De inwoners 
moeten  de weg kunnen vinden 
en weten waar zij terecht kunnen 
met vragen en wensen.

CDA Bernheze wil zelf ook zicht-
baar zijn en zoveel mogelijk er-
varen in onze eigen rol als inwo-
ner. Daarnaast blijven we naast 
het individuele belang ook de 
algemene belangen beschermen, 
ondanks dat dit wel eens tegen 
elkaar indruist. Dat zijn uitdagin-
gen voor de gemeenteraad. 

Samen met onze inwoners
CDABernheze wil ervoor zorgen 
dat Bernheze een helpende hand 
biedt in plaats van overhead 
dropt. De inwoners zijn daarbij 
het middelpunt. De mens staat 
centraal. Bekijk en lees de alge-
mene beschouwingen en meer 
over dit onderwerp op onze site: 
www.cda.nl/bernheze.

CDA: De mens centraal

In de afgelopen raadsvergaderingen hebben 
we onze kijk op de perspectiefnota middels 
de algemene beschouwingen laten zien en 
horen. Daarbij hebben we laten weten dat 
voor ons de mens centraal staat en dat we 
af willen van het in hokjes denken. 

Lidy van der Valk, burgerlid CDA Bernheze

Hannie: ‘Omdat ik graag mijn steentje bijdraag aan de 

maatschappij help ik elke dinsdag een groep mensen bij 

Laverhof in Heeswijk-Dinther om samen creatief bezig te zijn’
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Tekst?

WEER? BLIJF DE ZON ZIEN! Zie oplossing pagina 30

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

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:
Toon van Dijk
uit Nistelrode

Winnaar:
Ria v.d Akker

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Zoek: MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG, 
ZONDAG, WEEK, MAAND, WEEKEND, JAAR, ZOMER, WINTER, HERFST, LENTE

WOORDZOEKER

MOOIBERNHEZERTJES

TE KOOP

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

GEPANEERDE SCHNITZEL
€ 1,50 per stuk
KOUDE SCHOTEL 

€ 4,98 per kilo 
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.

PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak 
500 vel € 4,99. Hele jaar door 
5 pakken € 19,99. 
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

VLEESTOMATENPLANTEN 
vanaf € 0,20 per stuk. 
Nistelrode. 06-16336533.

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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

EEN AVONDJE UIT
Schietvereniging ‘t Koskojjer. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.
Inschrijvers ontvangen in 
verband met 50-jarig jubileum 
een verrassing.

STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en 
workshops. Retsel Heeswijk-
Dinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.

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

UW LEVENSVERHAAL/
GEBEURTENIS/REIS OP 
PAPIER? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

TE HUUR

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

OPSLAGUNITS 
IN NISTELRODE
Afmeting unit:
24 m2 voor € 90,- per maand,
48 m2 voor € 150,- per maand.
Geschikt voor inboedel, opslag, 
camper, boot, motorstalling,
et cetera. Eigen toegang.
Informatie: 06-46111667 
of www.opslagunit.eu.

OVERIG

UW VIDEOBANDEN OP 
DVD, OP USB-STICK OF OP 
EEN HARDE SCHIJF? 
Op een deskundige wijze ver-
zorgd! Mail naar:
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06-11355477.

EVENEMENT

SCHRIJVERSCOLLECTIEF 
MEIERIJSTAD 
Open Poëzie Podium, 
18 juni van 13.00-15.00 uur 
Casa del Arte, Wijbosch.

GEVRAAGD

VLUCHTELINGENWERK 
ZOEKT TUINGEREEDSCHAP, 
zoals riek, schoffel, schep, 
hark, voor vluchtelingen die 
starten met een volkstuintje. 
Inlichtingen bij Bert Wijnen, 
T 0412-455234, 
E wijnen23@hotmail.com.

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

Wie kan mij helpen aan 
ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK?
Dick van de Leest 06-55325484.

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

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

20% korting 
op bece raam decoratie*

speciale acties in juni:

 15% korting 
op alle modestoffen

 10% korting 
op gordijnen incl. confectie

al  
weer een 

half jaar open!

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

*uitgezonderd RAAM collectie
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Herinnering in glas - Irma van Tilburg, Portret urn - Nadia  Gonegaï, 

Loopkoets - Erik van Zoest, Polleke Creatief & Bloem Styling, 

Zang door Kyra Haerkens

Levatio Uitvaartzorg breidt uit met een vestiging in Veghel. 
Het zal de naam ‘Huîs van Troost’ dragen. 

Een samenvattende naam voor alles wat Levatio belangrijk vindt.
Door persoonlijke verliezen en inmiddels veel ervaring als uitvaartondernemers 
ondervonden Marjan Danen-van de Groenendaal en Chantal Terneusen dat er bij 
afscheid regelmatig een gebrek aan tijd is. Vaak zijn er meerdere uitvaarten per 
dag, geleid door strakke tijdschema’s. Tijd is een factor die bij afscheid nemen 
geen rol mag spelen.

Op 12 juni, opent het uitvaartcentrum in Veghel, Meierijstad haar deuren. Een 
centrale plek tussen vele kerkdorpen in. In ons ‘Huîs van Troost’ geven we mensen 
de tijd om afscheid te nemen op een manier die bij hun past. Er kan gekozen 
worden voor een dagdeel; ochtend, middag of avond. Zo kunnen naasten in alle 
rust een ceremonie houden en vervolgens een passend arrangement of drankje 
gebruiken in het horeca gedeelte genaamd Zaal ‘Coire’, wat in handen is van 
Eethuis ‘De Reiger’. Aansluitend kan de familie in besloten kring hun dierbare 
begeleiden naar het crematorium of begraafplaats. 

In de tijd voorafgaand aan de uitvaart kan men gebruik maken van onze faciliteiten: 
een familiesuite en de 24-uurs kamer die persoonlijk ingericht kunnen worden en 
waar de naasten zelf een sleutel van krijgen. Er is ook een huiselijke verzorgings-
kamer en een ruime aula. Deze beschikt over 152 zitplaatsen 
aangevuld met comfortabele staanplaatsen,maar de aula is ook 
te verkleinen voor een kleiner gezelschap. Er zijn optimale beeld- 
en geluidsfaciliteiten, streaming, ringleiding en een perfecte 
akoestiek. 

Open dagen 10 & 11 juni
11.00 - 16.00

Prins Willem Alexander Sportpark 1  
5461 XL  Veghel  

www.huisvantroost.nl

085 - 33 01 005

Op zaterdag 10 juni, van 11.00 tot 12.00 is Otto Deddens van 
Actor Notarissen aanwezig voor al uw vragen en informatie.

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de open
dagen in ons uitvaartcentrum, aan het Prins 
Willem Alexander Sportpark 1 te Veghel.
Zaterdag 10 en zondag 11 juni, tussen 
11.00 uur en 16.00 uur

Onder ons dak biedt Levatio troost door een huiselijke, 
warme en toegankelijke sfeer.                                                

“Want voor afscheid nemen is tijd nodig.’’

Al 39 jaar een vertrouwd gezicht
‘IK DOE DIT WERK NOG STEEDS MET LIEFDE EN PLEZIER’

Al op de middelbare school koos 
Gerry bewust voor een winkelop-
leiding. “Dan heb je doorlopend 
contact met mensen en het werk 
is divers”, motiveert ze haar keu-
ze. Een waar ze nooit spijt van 
kreeg, want hoewel er in verloop 
van tijd veel veranderde, bleef 
dát altijd overeind staan. “Ik heb 
intussen vele bazen gehad en ben 
mee verhuisd van de ene naar de 
andere locatie. Het gemoedelijke 
is echter altijd gebleven en het 
werk is nog steeds ontzettend 
leuk”, meldt ze en voegt toe: 
“Het is ook een sociaal gebeuren. 
Je leert veel mensen kennen en 
biedt ze ook een luisterend oor 
en helpende hand.” 

Ze zag in bijna vier decennia 
veel veranderen. “Ik begon als 
17-jarige in 1978 bij de Spar in 
Dinther. Ik was allround opgeleid 
en deed er alles. Van het brood, 
de groente, vleeswaren, zuivel 

tot de kassa en poetsen. Voor 
een pond gehakt ging je naar de 
slager en suiker en bloem moest 
ik afwegen”, blikt ze terug. In 
1987 fuseerde de Spar met een 
supermarkt in Heeswijk om als 
C1000 op een locatie in het cen-
trum verder te gaan. Het perso-
neel van beide zaken verhuisde 
mee. “De winkel en het assorti-
ment waren veel groter. Ik deed 
nog steeds alles, maar geleidelijk 
aan zat ik wel steeds meer aan de 
kassa. Daar zit ik nu nog”, vertelt 
Gerry. 

Ook ‘haar’ kassa ging met de tijd 
mee. “Ik begon met bedragen 
intikken. Toen kwamen er kassa’s 
waarbij je de PLU-code van elk 
artikel erin moest zetten. Die van 
de hagelslag weet ik nog steeds”, 
lacht ze. Tegenwoordig is er de 
scankassa. Ook de tijden van 
het zelf innemen van flessen en 
statiegeld uittellen waren voorbij 
en na verloop van tijd werden de 
openingstijden verruimd. 

Enkele jaren geleden sloot de 
C1000 en opende de Coop in een 
nieuw en groter pand. De talloze 
vernieuwingen maakten het, zo 
stelt Gerry, juist leuk. “Het is al-
tijd even wennen, maar je moet 
met de tijd mee”, stelt ze reso-
luut. Ze concludeert: “De om-
vang van een winkel maakt niets 
uit. Het is en blijft dorps omdat 
je zoveel mensen kent.” Dat dit 
vice versa is bleek onlangs toen 

ze door velen letterlijk in de bloe-
metjes werd gezet vanwege haar 
25-jarige dienstverband. Gerry 
genoot echt van de waardering 
maar; “Ik doe het niet alleen, 
maar samen met een team van 
fijne collega’s.” 

Dan tevreden: “Alles opgeteld, 
maakt dat ik dit werk nog steeds 
met liefde en plezier doe.”

HEESWIJK-DINTHER - Als de tijdelijke werkonderbreking 
van twee maanden er niet geweest was, had de teller 
intussen op 39 jaar gestaan. Die was er begin jaren ’90 
echter wel en dus werd Gerry van Zutphen-van Padua 
uit Heeswijk-Dinther als vertrouwd en in het hele dorp 
gekend medewerkster van een plaatselijke supermarkt 
vanwege haar 25-jarig aaneengesloten dienstverband door 
haar baas, collega’s en vele klanten in het zonnetje gezet. 

Gerry van Zutphen-van Padua Tekst en foto: Wendy van Lijssel

De ta� oze 
vernieuwingen 
maakten het jui�  
leuk
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Boerenroomijs
2,5 liter

Diepvriesspecialist

BBQ Worst 
Mexico of tuinkruiden 
5 stuks

Diepvriesspecialist

Hamburger
Bistrokwaliteit
12 stuks

Diepvriesspecialist

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 7 juni t/m dinsdag 13 juni 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
spaarkaart

artikel

Duchesse of 
aardappelkroket oven

1 kilogram

Lutosa

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Vanille ijstaart
met cacaolaagjes

650 ml

IJsco

Croissants
10 stuks

Diepvriesspecialist

€ 2,99

2,19

€ 3,19

1,99

€ 5,69

3,99 1,99

5,49

Ook voor
 BBQ

€ 2,69

2,19

Gepelde garnalen
400 gram

Epic
Normaal 7,99

€ 4,99

3,99

2 voor
9,99

Ook voor 
BBQ

Vanaf 9 juni kun je in de bibliotheken van 
Bernheze (Heesch, Heeswijk-Dinther en 
Nistelrode) weer een vakantietas lenen. 
Houd je van stoere rechercheurs die in-
gewikkelde moordzaken oplossen, wil je 
de bestsellers van afgelopen jaar lezen, of 
droom je op jouw strandlaken liever weg 
met een romantisch verhaal? We hebben 
verschillende tassen samengesteld met 
de vijf mooiste, indrukwekkendste of 
spannendste boeken in elk genre. In elke 
tas zit ook een extraatje.
De tas mag je vier weken lenen. De va-
kantietas is gratis voor leden van de bi-

bliotheek. Als je geen lid bent van de 
bibliotheek, kun je voor € 7,50 een va-
kantietas lenen. De vakantietassen staan 
vanaf 9 juni tot en met 31 augustus voor 
je klaar.

Laat je verrassen en kom langs in de bi-
bliotheek om je vakantie goed te begin-
nen!

Laat je op vakantie verrassen 
door de bibliotheek!
BERNHEZE - De zomervakantie is voor veel mensen dé tijd om ongestoord een goed 
boek te kunnen lezen. Ga je bijna op vakantie maar weet je nog niet welke boeken 
je mee wilt nemen? Of laat je je graag inspireren door de keuze van de bibliotheek?

MAASHORST - De Venloop ten zuiden 
van Slabroek heeft een metamorfose on-
dergaan. Van een saaie afwateringssloot 
is het nu een slingerende beek gewor-
den. 

Hierbij is ook het brongebied van de Ven-
loop en het aangrenzende wijstgebied 
versterkt. Tegelijk zijn aanliggende gron-
den ingericht als natuur. Op woensdag 
31 mei hebben Ernest de Groot (dage-

lijks bestuurslid waterschap Aa en Maas), 
Matthie van Merwerode (wethouder 
gemeente Uden), Marc Poulussen (me-
dewerker beheer Staatsbosbeheer) en 
Petra Souwerbren (directeur ARK Na-
tuurontwikkeling), samen met een aantal 
inwoners van Slabroek, de heringerichte 
Venloop op feestelijke wijze ‘geopend’. 

Dit moment werd gemarkeerd door de 
gezamenlijke aanplant van een boom.

Opening slingerende Venloop
Ven-, beek- en wijstherstel in de Maashorst

VOV Bernheze geeft stress alle aandacht
EEN TABOE? GEWOON OVER PRATEN! 

Op vrijdag 23 juni nemen Tanja 
Crabeels en Elles van Dinteren ie-
dereen die geïnteresseerd is mee 
in de wondere wereld van ons 
lichaam. 
Ze leggen uit wat stress met je 
doet en leren de aanwezigen hoe 
je zelf het heft in eigen handen 
neemt, waardoor stress en de 
gevolgen hiervan verdwijnen. Je 
leert het beste uit jezelf te halen 
door naar je alarmbellen te luiste-
ren en actie te ondernemen. 

Tanja
Tanja is holistisch- en allergie-
therapeut. Zij verdiepte zich in 
Sensi-therapie en is de opleiding 
gaan volgen. Inmiddels heeft 
Tanja een groot aantal opleidin-
gen gevolgd en studeert ze nog 
steeds. 

Elles
Elles is integraal therapeut die de 
mens achter de ziekte belangrijk 
vindt. Zij leert haar cliënten niet 

alleen om inzicht te krijgen op 
het vlak van lichaam en geest, 
maar ook op het gebied van soci-
aal welbevinden, omgevingsfac-
toren en voeding. 

Programma 
Om 12.30 uur begint de middag 
in CC Nesterlé in Nistelrode met 
een welkomstwoord gevolgd 
door een netwerklunch. Vervol-
gens gaan Tanja en Elles hun pre-

sentaties houden en om 15.30 
uur is er de mogelijkheid om te 
netwerken. Om 16.00 uur is de 
bijeenkomst ten einde.

De kosten bedragen € 15,- inclu-
sief lunch. Pinnen is niet mogelijk 
dus graag contant betalen. 

Graag tot ziens op vrijdag 23 juni 
in CC Nesterlé!
www.vovbernheze.nl 

BERNHEZE – Voor velen is stress een taboe terwijl iedereen er wel 
eens mee te kampen heeft. Dus… laten we het er gewoon eens wél 
over hebben. Want stress ligt immers aan de basis van erg veel aan-
doeningen. Hoe kunnen we met stress omgaan? 

De bijeenkomsten van VOV Bernheze zijn laagdrempelig, 
informeel van karakter en voor alle vrouwen die interessante 
andere vrouwen willen ontmoeten.
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www.ondernemersverenigingheesch.nl

Ondernemersvereniging Heesch wenst 
‘SamenLoop voor Hoop Heesch’ en alle betrokkenen 

een mooi weekend toe. Met ‘HOOPelijk’ een top-opbrengst.

‘t Dorp  60b  Heesch
www.facebook.com/levillagebv / Instagram: le_village_heesch

www.levillagebv.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag  9.30-17.30 uur
Woensdag  9.30-17.30 uur
Donderdag  9.30-17.30 uur
Vrijdag  9.30-21.00 uur
Zaterdag  9.30-17.00 uur

Le Village  ‘t Dorp 60B Heesch
www.facebook.com/levillagebv

instagram: le_village_heesch
www.levillagebv.nl

Let’s be friends and follow us!

Openingstijden
Ma:   13:00-17:30
Di:    09:30-17:30
Wo:   09:30-17:30
Do:   09:30-17:30
Vr:   09:30-21:00
Za:   09:30-17:00

Extra lange 
openingstijden tijdens 
Samenloop voor Hoop
Za 10 juni 09:30-22:00
Zo 11 juni 10:00-14:00

Let’s be friends and follow us!Le Village  ‘t Dorp 60B Heesch
www.facebook.com/levillagebv

instagram: le_village_heesch
www.levillagebv.nl

Let’s be friends and follow us!

Openingstijden
Ma:   13:00-17:30
Di:    09:30-17:30
Wo:   09:30-17:30
Do:   09:30-17:30
Vr:   09:30-21:00
Za:   09:30-17:00

Extra lange 
openingstijden tijdens 
Samenloop voor Hoop
Za 10 juni 09:30-22:00
Zo 11 juni 10:00-14:00

Extra lange openingstijden tijdens 
SamenLoop voor Hoop

Zaterdag 10 juni 9.30-22.00 uur
Zondag 11 juni 10.00-14.00 uur

Bibliotheek Heesch 
actief voor 
SamenLoop voor Hoop

De verkoop van afgeschreven 
boeken is natuurlijk niet nieuw 
voor de bibliotheek. Wat wel 
anders is dan voorheen, is dat 

de bibliotheek de volledige op-
brengst aan SamenLoop voor 
Hoop schenkt.
Vrijdag 2 juni is dit bedrag door 
middel van een cheque overhan-
digd aan bestuurslid Petra van 
Teeffelen. Zij heeft een bedrag 
van  250,- in ontvangst mogen 
nemen.

De bibliotheek draagt de organi-
satie en alle actieve vrijwilligers 
een warm hart toe en wenst hen 
nog veel succes met het behalen 
van alle doelen.

HEESCH - Bezoekers en leden van de bibliotheek, snuffelend door 
een enorme collectie afgeschreven boeken. Dat was één van de 
beelden die de afgelopen twee maanden dagelijks voorkwamen bij 
de bibliotheek in Heesch. Niets is fijner dan zoeken en snuffelen 
naar leuke boeken, dvd’s en tijdschriften die je voor een klein prijsje 
mee kunt nemen. Vele volle dozen zijn er naar buiten gedragen.

DressUp-InStyle leeft mee

HEESCH - SamenLoop voor Hoop; wat 
een prachtig initiatief. Dressup-InStyle 
draagt een steentje bij! Supertrots is zij 
op het loopteam De Doorzetters dat 
meedoet aan deze 24uurs loop in een 
prachtig, door DressUp-InStyle ge-
sponsord, shirt. Ze zetten DOOR! 

Team DressUp-InStyle

SAMENLOOP VOOR HOOP

V.l.n.r.: Caroline Huibers, Petra van 
Teeffelen en Ellen Kamp

OPBRENGST AFGESCHREVEN 
BOEKEN NAAR 

SAMENLOOP VOOR HOOP

Tijdens SamenLoop voor Hoop 
op 10 & 11 juni zijn wij extra 

geopend.

Zaterdag 10 juni tot 22.00 uur
Zondag 11 juni tot 15.00 uur.

Dames via deze weg wenst team DressUp-InStyle jullie heel veel succes... TOI TOI TOI.

Kanjers voor SamenLoop 
voor Hoop
HEESCH - Deze kanjers uit Heesch
laten zien dat het altijd loont 
je best te doen voor het goede 
doel. Dit zijn Lars en Luuk die 
geld inzamelen voor SamenLoop 
voor Hoop. Ook de dames Roos, 
Imke en Amber zijn superdruk 
geweest en zij hebben geld in-
gezameld met cupcakes en pan-
nenkoekjes voor SamenLoop 
voor Hoop.

‘Van groot tot klein, iedereen draagt bij’
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Eindelijk is het zover: over een paar dagen start 
de SamenLoop in het centrum van Heesch. 

PROGRAMMA ZATERDAG 10 JUNI

PROGRAMMA ZONDAG 11 JUNI

PODIUM DE MISSE

PODIUM DE MISSE

PODIUM ’T DORP

PODIUM ’T DORP

ONDERWEG

ONDERWEG

TERRAS ’T OUDE RAADHUIS

TERRAS ’T OUDE RAADHUIS

13.00 The Click

13.45 OPENINGSCEREMONIE

 Presentatie: Meike de Jong

14.15 Koor Koraal 

15.15 Double 5   

17.15 The Velvet Roses   

19.15 Co-Incidental  

21.15 Get the Groove  

22.30 Dana van Bergen &  Arthur P. Levyssohn

23.00 KAARSENCEREMONIE

 Een verhaal over strijd, afscheid en hoop

 Presentatie: Meike de Jong

 met o.a. Lisanne Spaander

23.35 Get the Groove  

01.00 Einde muziekprogramma

Krulkapel

14.10  &  15.00  &  16.00

Koor MengelmOeSS 

14.30  &  15.30  &  16.30

Blue Band

17.00  &  18.15

Smartlappenkoor Goei Volluk 

17.30  &  18.45

Popkoor Enjoy 

20.00  &  21.00

15.30

Blue Band @ fontein ’t Dorp

19.30  &  20.30 Terrasconcert door Dana van Bergen &  Arthur P. Levyssohn 

09.00 KINDERPROGRAMMA

 o.a. D.V. Dancing Kids & Robin Lucassen

10.00 KINDERLOOP VOOR HOOP 

 Met deejay Sjoerd Lamers

11.00 Dik Uit

11.30 Aurora Con Brio  

12.00 Robin Borneman

12.30 Djonina Mulder 

13.00 Thompson Bridge Big Band

13.45 LAATSTE RONDE MET AANSLUITEND 

 DE SLOTCEREMONIE

 Aansluitend Thompson Bridge Big Band 

15.00 Einde SamenLoop voor Hoop Heesch

11.30  Terrasconcert door Djonina Mulder 

12.00  &  13.00 Gevelconcert door Koor La Orféon

Popkoor Noiz

10.30  &  11.30

De Sluiszangers

12.30  &  13.30

12.00

Dik Uit @ kruising Stricklaan

12.30

Krulkapel @ fontein ’t Dorp

13.00

Dik Uit @ kruising Stricklaan

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch

Het programma is in
mid dels bekend. Wat 
in ieder geval duidelijk 
is: er staat ons veel 

moois te wachten. Zo mag u ze
ker de drie hoogtepunten niet 
missen: de Ope ningsceremonie, 
de Kaarsen ceremonie en de Slot
ceremonie. Maar er is ook veel 
pra chtigs te beluisteren voor de 
muziekliefhebbers. Fanfares, pop, 
rock en ballads: er is voor ieder 
wat wils. Op De Misse vindt u op 
zaterdag vooral regionale en lo
kale coverbands; op ’t Dorp zijn 
de regionale en lokale koren en ka
pellen te beluisteren. En na tuurlijk 
is er van alles te doen voor de 
kinderen: op zondag ochtend staan 
zij centraal op De Misse, en het 
speciale Kinderplein is zowel op 
zaterdag als op zondag geopend.

 NACHTLEVEN 
Tijdens de SamenLoop wordt er 
24 uur, dus dag én nacht, ge

wan  deld. Overdag is er volop ver  
tier en muziek, maar om ie dereen 
tijdens de nacht goed wakker te 
houden, wordt er een spel ge
speeld: Star light Scrabble. Bij dit 
spel krijgt elk team tien let ters 
uit gedeeld om een woord te ma
ken met zoveel mogelijk punten. 
Of doe mee met de Slaap    wan del
tocht: kom tussen 06.00 en 07.00 
uur verkleed in de meest originele 
spectaculaire pyjamacreatie. 
Teams, doe je best! De winnende 
teams winnen een volledig verzorgd 
ontbijt of lunch met het hele team 
op een nader te bepalen datum.

 24 UUR LANG  
 IN DE LUCHT 
Ook de mensen die slecht ter been 
zijn of thuis even op adem willen 
ko men, kunnen de SamenLoop 
blij   ven volgen. Maasland FM ver
zorgt 24 uur lang updates vanaf 
De Misse. 

Het terrein van de SamenLoop is niet bereikbaar voor auto’s en 
fietsers. Het verkeer wordt dus tijdig omgeleid, zodat alles optimaal 
verloopt. De Hoogstraat is afgesloten vanaf de splitsing met de 
Schoonstraat. Aan de andere kant kunt u vanaf de Stricklaan niet 
verder in westelijke richting. Bij de fontein (Labrys) is ‘t Dorp af ge
sloten. Aan de oostkant kunt u ter hoogte van huisarts Van Cruch ten 
de weg ook niet meer vervolgen. U wordt dan teruggeleid naar het 
kruispunt of de Grenadiersstraat. De wegen worden afgezet met af
zetborden en hekbewakers. Is er iets niet duidelijk over de omleiding? 

Stel gerust uw vragen 
aan de vrijwilligers bij de 
om lei din gen.

Tijdens het evenement zal het 
erg druk zijn in de kern van 
Heesch. Ga dus zoveel mo 
ge lijk te voet of per fiets 
naar de Sa men Loop. Buiten 
het dorp is voldoende par keer 
ge legen heid (aan de Ce res  laan). 
Ge duren de het even e  ment is er 
een gra tis p endel     dienst om u 
naar het eve ne ment en weer 
terug naar uw auto te bren gen. 
De pen del dienst rijdt van zater
dag  ochtend 9.00 uur tot zon dag mid  
dag 17.00 uur. Be halve zon dag nacht van 
01.30 tot 6.30 uur; dan 
rijdt deze op afroep.

PARKEREN MET GRATIS 
PENDELDIENST

AFSLUITING WEGEN IN HET CENTRUM

 
Er zijn twee bewaakte fiet sen
stallingen: bij basisschool De 
Toer malijn en bij Het Hoog
huis. De stallingskosten zijn 1 
euro per fiets. Ook deze op
brengst komt uiteraard ten 
goede aan de SamenLoop.

FIETSENSTALLING

“Charles River Laboratories partnering  
for healthier lives”

Medewerkers Charles River Laboratories

“De SamenLoop gaat 
gepaard met veel 

emoties. Het was fijn  
om een film te maken 

die deze emoties 
overbrengt en mensen 

tot actie aanzet!”

Harm van Vucht, Inpicto

Wat zijn er de laatste maanden veel initiatieven genomen 
om de opbrengst op 11 juni zo hoog mogelijk te laten zijn. 
In druk wekkend. Dank u wel! 

  NL95 RABO 0306 8442 65   t.n.v. KWF SamenLoop Heesch    
Aan het eind van onze Sa men  Loop ma ken we de ge za  men lijke
opbrengst van alle  initiatieven samen bekend. Maar… wat we 
niet ont van gen hebben, kan niet ge noemd wor den. Denkt u er 
dus aan om uw overboeking zo snel mogelijk te doen? Dan maakt 
deze zeker deel uit van het to taalbedrag. Spannend, toch? Want 
wat zal onze gezamenlijke bijdrage aan het KWF gaan worden?

OPROEP: DOE UW OVERBOEKING!
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www.samenloopvoorhoop.nl/heesch

PLATTEGROND PARCOURS

Volg ons op Facebook & Twitter 
• www.facebook.com/SamenLoopvoorHoopHeesch
 • twitter.com/samenloopheesch

  ZATERDAG 10 JUNI 
14.45 - 15.15  Jeugdhofkapel 

 de Vlegels

15.30 - 17.30 Bodyweight Sports

17.45 - 18.15 Goochelen door 

 Jelle Lamers

18.30 - 20.00 Meersports

ACTIVITEITEN IN DE TENTEN
De hele dag  Schminken 

14.30 - 17.30 Kapster

18.00 - 21.00 Glittertattoos

  ZONDAG 11 JUNI 
11.00 - 12.30 Kinder Muziek 
 Tejater Speelgoetd

ACTIVITEITEN IN DE TENTEN
11.00 - 13.30 Schminken, 

 kapster, 

 glittertattoos

11.00 - 12.00 Ballonnenclown

ACTIVITEITEN OP HET KINDERPLEIN

 LEGENDA 

 LEGENDA KINDERPLEIN 

 LEGENDA HORECAPLEIN 
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Om te beginnen is schadeherstel 
Rooyendijk hét adres waar je te-
recht kan wanneer je schade hebt 
aan je (bedrijfs)auto, vrachtwa-
gen, camper, aanhangwagen of 
trailer. De vakmensen werkzaam 
bij dit bedrijf repareren voor alle 
verzekeringen en regelen ook al-
les van A tot Z met je verzeke-
raar als jij de schade door Ramon 
Rooyendijk en zijn team laat re-
pareren. Breng je groene kaart 
of je schadeformulier mee, dan 

regelt schadeherstel Rooyendijk 
alles met je verzekering. Jij krijgt 
dan een gratis leenauto mee en 
je hoeft zelfs niet het standaard 
eigen risico te betalen! 

Naast het herstellen van schade 
helpt het team van Rooyendijk je 
ook graag wanneer je geen scha-
de hebt, maar je auto, fiets, mo-
tor, keuken, lamp of radiator van 
een nieuwe kleur wil voorzien. 
Het bedrijf heeft zich gespecia-

liseerd in het spuiten van allerlei 
voorwerpen. Dus wil je iets van 
een nieuw kleurtje voorzien en 
past het in de spuitcabine, dan 
kun je hiervoor bij schadeherstel 
Rooyendijk terecht. 

Binnenkort introduceert scha-
deherstel Rooyendijk een nieu-
we manier om je auto, camper 
of trailer van een nieuw kleurtje 
te voorzien. Door middel van 
‘wrapping’ brengen zij een laag 

gekleurde folie aan, die zo’n vijf 
tot tien jaar blijft zitten maar ook 
eerder verwijderd kan worden. Je 
kunt op die manier je auto, cam-
per of trailer eenvoudig van een 
nieuw kleurtje voorzien, zonder 

dat de waarde daalt. De gekleur-
de laag is namelijk weer eenvou-
dig te verwijderen, waardoor er 
geen beschadiging of verkleuring 
achterblijft. 

Heb je schade of wil jij je auto, 
keuken, radiator of een ander 

voorwerp van een nieuwe kleur 
voorzien? Neem dan contact 
op met schadeherstel Rooyen-
dijk, dan kijken zij wat ze voor je 
kunnen doen! Zij zijn telefonisch 
bereikbaar via 0412-453804 of 
neem een kijkje op 
www.schadeherstelrooyendijk.nl.

Auto & Motor NIEUWS

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

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

Schadeherstel Rooyendijk doet meer!

HEESCH – Schadeherstel Rooyendijk is hét adres voor schadeherstel aan je voertuig, maar zij doet meer 
dan slechts je auto repareren. Het team zorgt voor de afhandeling met de verzekering, maar kan je ook 
helpen wanneer jij je auto, keuken of lamp van een nieuwe kleur wil voorzien. 

Middelste Groes 13a
5384 VV Heesch

0412-453408 - 06-53148093 
info@schadeherstelrooyendijk.nl
www.schadeherstelrooyendijk.nl

DE VAKMENSEN 
REPAREREN VOOR 

ALLE VERZEKERINGEN 
EN REGELEN OOK 

ALLES VAN A TOT Z
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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

Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Ford Ka grand prix 2011
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford C Max 1.8 16v airco 2004
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Hyundai Tucson 1.6i comfort 2000 km 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Astra 1.7 CDTi 2009

Opel Astra sports tourner 14i 16v 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
   airco 2010
Opel Corsa 14i cosmo, navi, airco 2013
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Tigra 1.4 16v Twintop cabrio 
   79.000 km 2005
Opel Zafira 22i 2007
Renault Megane Scenic 1.6 16v airco 2003
Renault Trafic airco navi inr. 80.000 km 2011
Seat Mii 33.000 km 2015
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
   airco pdc 2009
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Nissan Note ecc trekhaak 5drs 97.000 km 2006
Renault Captur TCE Dynamique   nav ecc 61.000 km 2014
Renault Clio 1.2  airco  3 drs 179.000 km 2003
Toyota Aygo   nav  airco LMV zwart 5drs 47.000km 2011
VW polo 1.2 TSI   nav airco 5 drs alarm 44.000 km 2014

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - tel. 0413-291777 - info@pasbanden.nl - www.pasbanden.nl

banden
accu’S

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Het adres voor al uw autozaken!

Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
0412-617100 - info@crommenacker.nl

www.crommenackerautomobielen.nl

Vacature

Monteur niveau 4
Fulltime  

Heb jij ervaring, je APK papieren op zak, ben je een 
aanpakker, flexibel en kun je zelfstandig werken? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij bieden goede 

arbeidsvoorwaarden en een goed salaris.

Crommenacker Automobielen is een jong en innovatief 
automobielbedrijf gevestigd in Nistelrode. 

Wij voeren onderhoud, reparatie’s en APK’s uit aan 
personen en bedrijfsauto’s, daarnaast houden we 

ons bezig met de in- en verkoop ervan. 

Wij zijn gespecialiseerd in diagnose stellen van complexe 
storingen en het oplossen ervan. Ook bieden wij de volledige 

aircoservice. Voor banden en 4-wiel uitlijning kunt u ook 
bij ons terecht. Wij zijn hèt adres voor àl uw autozaken! 

Wij zijn op zoek naar een Vakman! 

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

Ook 

oldtimers te

 huur voor 

decoratie 

Zoggelsestraat 60 - 5384 VE Heesch - 0412-453697 - 06-24459601

Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

•	wij werken voor
	 alle verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij ons geen standaard
eigen risico

•	 gratis leenauto

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Grand C-Max ................................ 2012

Ford Fiësta 1.0  ............................ 2010-2014

Ford Fiësta D  .............................. 2014-2015

Ford KA 1.3 .................................. 2000-2006

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

Ford Focus 1.0 74kw ............................ 2012

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Peugeot 107 ......................................... 2012

Peugeot  207 ........................................ 2008

Renault Clio..1.2 ................................... 2010

Toyota Aygo 1.0 4-drs ........................... 2012

Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014

Volkswagen Fox 1.4 .............................. 2006

Volkswagen Polo 1.2 .................... 2010-2012

Volkswagen Up ............................ 2012-2013

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 ecoboost ....................... 2012

Ford Focus 1.6D ................................... 2013

Ford Focus 1.6i ..................................... 2005

Skoda Octavia 1.2................................. 2011
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Pinksterfeesten Nistelrode Foto’s: Yvonne Rosenhart
Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Berry Ketelaars; 
kermisexploitant en een echte ondernemer

Berry groeide op in Herpen en 
leerde zijn vrouw Daniëlle ken-
nen tijdens zijn studie vrijetijds-
kunde aan de NHTV in Breda. 
Zijn schoonvader had een bijzon-
der beroep en tijdens de zomer 
van 2004 werd Berry gevraagd 
om mee te helpen. Dit kwam 
goed uit, want hij was klaar met 
zijn studie en er stond een reis 
naar Gambia gepland. Een tus-
senstop op de kermis met zijn 
schoonvader was een mooie 
kans voor Berry en wat bleek... 
hij voelde zich meteen als een vis 
in het water op de kermis en het 
bleek ook een zet die toekomst-
bestendig is want naast kermis-
sen wordt op kerstmarkten of 
foodtruckfestivals ook vaak de 
nostalgische molen als extra at-
tractie ingehuurd voor vermaak.
Inmiddels is hij vijftien jaar samen 
met Daniëlle en zijn ze twee kin-
deren rijker; Mees van vier jaar 
en Mia van drie maanden, wo-
nen ze in Biezenmortel, maar dit 

jaar nog gaat het gezin verhuizen 
naar Berkel-Enschot. Dit omdat 
Daniëlle vanuit huis haar web-
shop in kinderkleding runt en het 
nieuwe huis biedt meer ruimte 
voor de opslag. In de spaarza-
me vrije tijd die Berry en Daniëlle 
hebben gaan ze vaak naar ande-
re kermissen kijken, vooral die in 
Duitsland die zorgen voor nieu-
we inspiratie.

Pas vier jaar geleden is Berry 
gestopt met voetbal bij Herpi-
nia, omdat het verdelen van tijd 
tussen gezin, werk en voetballen 
bij zijn thuisclub, met alle kilo-
meters ertussen, niet te plannen 
was. Daarnaast heeft hij de PR en 
Communicatie van de kermissen 
in Bernheze mee opgepakt en 
daarmee heeft hij ‘onderweg’ en 

in zijn vrije uren leuke contacten.

‘Nostalgisch Kermis Collectief’ 
‘Vermolen rups’ staat er op de in 
1938 aangekochte kermisattrac-
tie. Noemenswaardig is ook dat 
Tiny Vermolen in 2000 met een 
aantal collega’s het ‘Nostalgisch 
Kermis Collectief’ heeft opge-
richt. Hier kunnen klassieke ker-
misattracties ingehuurd worden 
voor diverse doeleinden; festi-
vals, bedrijfsfeesten, etc. 
Neem maar eens een kijkje op 
www.kermis-nostalgie.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Dit jaar staat de nostalgische rups van Vermolen voor het eerst op de kermis in 
Heeswijk-Dinther. Berry Ketelaars draaide een aantal jaren mee met zijn schoonvader, Tiny Vermolen, 
en kwam in 2007 in de zaak. In 2014 nam hij de attractie over.  

Vanaf 1944 is deze 
rupsbaan volop kermissen 
gaan draaien. Er zijn 
kermissen die al vijftig 
jaar bezocht worden. In 
de loop der tijd heeft de 
rupsbaan verschillende 
namen en fronten gehad, 
waaronder ‘El Oruga’ 
in de jaren ’70. Het 
specifieke kenmerk van 
deze rupsbaan is de grote 
golfbeweging tijdens 
de rit. Natuurlijk gaat 
er ook een kap over de 
wagentjes en kan er een 
kwast gevangen worden 
voor een gratis rit.

Beniewd naar de leuke kinderkleding van Daniëlle 
Vermolen? Kijk dan op www.toddlersandtees.nl.

en kwam in 2007 in de zaak. In 2014 nam hij de attractie over.  

Berry, Daniëlle en hun kinderen
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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

Aankomend weekend (9, 10 en 11 juni) is het zover: 
de voorstellingen van ‘Ariël, terug naar de zee’ in the-
ater de Lievekamp in Oss. De repetities en voorberei-
dingen zitten er bijna op, kostuums en decorstukken 
zijn klaar en ook het theater staat te popelen om het 
publiek te ontvangen. Vandaag nemen we een kijkje 
bij ‘de zeesterren’. Zijn zij er al klaar voor? 

Tijdens een van de laatste repetities volgen we de 
groep jongere ballerina’s (4-6 jaar) uit Nistelrode, samen met Ariël (gedanst door Yara van de 
Kamp). Deze groep repeteert doorgaans op woensdagmiddag in de studio in Nistelrode. Om te 
wennen mogen ze vast een keer op het podium van CC De Pas in Heesch oefenen, zodat ze hele-
maal klaar zijn voor het theater in Oss. 

Een podium waarop je bijna kunt verdwalen… de ene kant van het podium is ineens een stuk 
verder weg van de andere kant! Sommigen weten al heel goed wat de bedoeling is: “Juffrouw, 
ik weet al waar ik moet staan, op het kruisje!” Gelukkig is daar Ariël om de danseresjes af en toe 
nog een handje te helpen. Eén van de ballerina’s begrijpt het al helemaal: “We kunnen gewoon 
achter Ariël aan lopen!” Yara (Ariël) vertelt: “Het is wel veel onthouden, maar de verschillende 
niveaus en verschillende groepen maakt het juist zo leuk. Van het enthousiasme van de kleintjes 
word ik zelf ook gewoon helemaal enthousiast!” 

Maar wat vinden de ballerina’s eigenlijk zelf van de voorstellingen en van het verhaal? “Op 
de trap zitten is heel leuk en dat we vooraan mogen staan is heel spannend.” Daar voegt een 
groepsgenootje trots aan toe: “Wij zijn het belangrijkst, want wij zijn de zeesterren, dat zijn de 
belangrijkste dieren uit de zee!” En wat is nou het allerleukst aan het theater? “We mogen voor 
de mensen dansen. En als ze gaan klappen, dan hebben ze het mooi gevonden!” 

Nieuwsgierig naar alle belevenissen van deze danseressen tijdens de spetterende voorstellin-
gen? Kom dan de show bekijken in theater de Lievekamp, er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. 
Volg ons ook op Facebook en Instagram om alles live te volgen!

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

BALLETSTUDIO VAN DER STAPPEN GAAT VOOR… 
THEATER DE LIEVEKAMP!

info@balletstudiovanderstappen.nl - www.balletstudiovanderstappen.nl

....we kunnen jouw 
hulp goed gebruiken! 

...nieuwe .vrijwilligers en bestuursleden!  
Draag je zwembad 't Kuipke een warm hart toe en heb je zin in een nieuwe uitdaging? 
 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Je gaat deel uitmaken van een gemotiveerd team van bestuursleden, vrijwilligers en  
personeel van hét openlucht zwembad van Heesch en omgeving. 
 

We zijn op zoek naar algemene vrijwilligers en bestuursleden met affiniteit voor financiële en/of 
technische zaken. 
 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Geef je naam en telefoonnummer dan door aan één van onze 
medewerkers of stuur een mail naar voorzitter@zwembadhetkuipke.nl 
We nemen dan z.s.m. contact met je op!  

 

Prognose binnen 5 minuten?  
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

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

Met dubbelen werden Anita 
van der Voort van N.O.N. en 
Ine Korthout van Hooghei uit 
Vlijmen 3e  in klasse 3, wat hun 
een bronzen medaille opleverde. 
Er waren 2 poules. In de poule 
wonnen ze alle 3 de wedstrijden. 
Ze wonnen met 3-2, 3-0 en 3-0. 
De halve finale verloren ze van 
een team uit Amersfoort met 
0-3. De wedstrijd om de 3e en 
4e plaats wonnen ze met gemak 
van een team uit Dedemsvaart/
Panningen: 3-0. Het was voor 

Anita de eerste keer dat ze als 
roller mee deed. De spelregels 
zijn anders als er een roller mee 
doet. Ze hoeven niet om de 
beurt terug te slaan, maar om-
dat Anita en Ine voorheen altijd 
staand gespeeld hebben, en ze 
dat gewend zijn, was het erg op-
letten. Toch is het hun gelukt om 
3e te worden.

Met het enkel werd Anita 4e in 
de klasse 4. Ze viel net buiten de 
prijzen.

Bronzen medaille voor Anita

ROTTERDAM/HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 3 juni werden de 
Nederlandse kampioenschappen tafeltennis SB gehouden. Er werd 
door 102 spelers, zowel rollers als lopers, uit alle windstreken in zes 
verschillende klassen gestreden om de titel. Anita van der Voort is 
zeven jaar lid van tafeltennisvereniging N.O.N. uit Heeswijk-Dinther.

tafeltennis

Kort nieuws

Zonnemiddag en publieksavond bij Halley 
HEESCH - Op zondag 11 juni is Sterrenwacht Halley van 14.00 tot 16.00 uur voor publiek geopend. Als het niet bewolkt is, worden verscheidene grote en kleine telesco-
pen op de Zon gericht. Die zijn voorzien van speciale filters tegen het felle zonlicht. Dankzij die filters zie je donkere zonnevlekken en indrukwekkende zonnevlammen en 
protuberansen op de Zon en aan de rand de Zon. Entree zonnemiddag: € 5,-, kinderen tot en met 12 jaar: € 3,-.

Op vrijdagavond 16 juni is Sterrenwacht Halley voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle 
leeftijden. Vooraf aanmelden is niet nodig. In de avondschemering worden de reuzenplaneten Jupiter en Saturnus al zichtbaar. Jupiter is een helder object in het sterrenbeeld 
Maagd. Als je hem met een kijker ‘dichterbij’ haalt, zie je zijn uitgerekte wolkenbanden en zijn vier grootste manen. Saturnus komt in het Zuidoosten op en staat in het ster-
renbeeld Slangendrager. Van Saturnus zijn door de telescoop de bekende ringen en diens grootste manen duidelijk te onderscheiden. 
Sterrenwacht Halley - Halleyweg 1 - Heesch - 0412-45 49 99. www.sterrenwachthalley.nl.
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DE OPLOSSING

Derde viswedstrijd jeugd 
visclub de Bleeken

De uitslag is als volgt: 
De jongste jeugd 
1. Mats Romme
2. Joey Govers

3. Robin van de Laar
4. Dean van Duijvenbode 
5. Luca van Erp
6. Marvin van Lith 

De oudste jeugd
1. Rick Hartogs
2. Tijmen Dappers
3. Max van Grinsven
4. Roy Dollevoet
5. Bart van den Hanenberg
6. Vincent Govers
Het wegen en tellen van de vis 
werd met belangstelling gevolgd 
en de totale vangst van deze 
warme avond bedroeg wel 145 
vissen met een totaalgewicht 
van 6.800 gram. 
Nieuwsgierig geworden? Kom 
gerust eens met ons meevissen! 
Op donderdag 8 juni kun je ons 
weer vinden aan het Langven in 
Heesch; wij zijn er vanaf 18.15 
uur. Voor aanvullende informatie 
kun je contact opnemen met Jan 
Oliemeulen via 
debleeken@planet.nl.

HEESCH - Na een week rust in verband met Hemelvaart zijn alle jeugdvissers er weer vol tegen aan 
gegaan op hun derde wedstrijd van het seizoen. Na het loten en het opbouwen van de stekken werd 
er weer zeer geconcentreerd gevist. Het resultaat was zeer wisselend; waar de ene visser niets ving, 
ving de andere volop vis. En helaas werden niet alle vissen ook daadwerkelijk binnengehaald. Toch 
verwoordde een van de vissers het heel mooi: “Ik heb een prachtige avond gehad en weer fijn gevist!” 

vissen

Foto: Marlies Nederkoorn

Testdag e-bikes bij Tweewielerservice 
Dinther op zaterdag 10 juni

We hebben fietsen voor het hele 
gezin, stadsfietsen van GAZELLE, 
moderne transportfietsen van 
CORTINA, duurdere kwaliteits-
fietsen van RIH, en kinderfietsen 
van BFK en ALPINA.

Natuurlijk hebben we ook een 
ruime keuze in elektrische fietsen 
oftewel de e-bikes. We zijn dea-
ler van RIH en GAZELLE en sinds 
kort ook van het merk QWIC. 
Qwic heeft mooie e-bikes, al 
vanaf € 1.549,-, die bij ons in de 
winkel al enthousiast en positief 
werden beoordeeld. 
Ook in de landelijke fietstesten 
(Telegraaf en Plus Magazine) 

komt de Qwic als winnaar uit de 
bus. 

Zeker bij de verkoop van e-bikes 
zijn goed advies en goede service 
van groot belang. Iedereen die 
bij ons een nieuwe (elektrische) 
fiets koopt, krijgt twee GRATIS 
servicebeurten en kan natuurlijk 
altijd ook tussendoor vrijblijvend 
even binnenlopen als men iets 
aangepast of bijgesteld wil heb-
ben. 
Hiermee onderscheiden wij ons 
van de internetwinkels! 

Samen met medewerker Hans re-
pareren wij alle fietsen ook vak-

kundig. Onze kennis wordt re-
gelmatig op peil gehouden door 
de bijscholingscursussen van de 
fabrikanten. Dit is zeker erg be-

langrijk bij e-bikes; de ontwikke-
ling en verbetering hiervan gaat 
razendsnel. 

Onlangs is er een verdieping bo-
ven de winkel bijgekomen, zodat 
de winkelvloer is uitgebreid met 
160 m2; hier staan nu de gebruik-
te fietsen en de kinderfietsen. 

Zaterdag 10 juni van 8.00 tot 
16.00 uur hebben we een test-
dag van QWIC.

Natuurlijk kunnen ook onze an-
dere fietsen dan vrijblijvend ge-
test worden. 
U bent van harte welkom; de 
koffie staat klaar.

HEESWIJK-DINTHER - Op bedrijventerrein De Retsel in Dinther be-
vindt zich de mooie fietsenwinkel van Peter van Beek, Tweewieler-
service Dinther. Hier kan iedereen terecht voor een nieuwe of ge-
bruikte fiets, voor fietsaccessoires en fietsonderdelen en natuurlijk 
voor het laten repareren en onderhouden van de eigen fiets. 

Hans en Peter

Tweewielerservice Dinther
De Morgenstond 27 - 0413-224141 

www.tweewielerservicedinther.nl. 

GOED ADVIES EN 
GOEDE SERVICE ZIJN 
VAN GROOT BELANG

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 2 
juni werd voor de 11e keer de jaar-
lijkse HDL-Golftrophy georgani-
seerd door de stichting Golf HDL. 

Golf & Country Course De 
Schoot in Sint-Oedenrode was 
wederom de golfcourse en uit-
stekende gastheer voor de gol-
fers uit Heeswijk-Dinther-Loos-

broek. Er werd door 36 golfers 
gespeeld om de titel ‘Beste 
golfer van HDL’.  Dit jaar werd 
de HDL-Golftrophy gewonnen 
door Emmy van de Wetering bij 
de dames. Bij de heren was de 
wedstrijd wederom gesplitst in 
HCP 0-24 met als winnaar Cor 
van de Akker en HCP 24-36 met 
als winnaar Henry van Boxmeer. 

Gezellige 
11e HDL-Golftrophy

golf



Woensdag 7 juni 2017 31
  

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning Styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chill (Chocolade,IJs- en lunchcorner)
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi

Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
Eetcafe ‘t Pumpke
Eeterij Nisseroi
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij & bed 

and breakfast
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf v. Grinsven
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing

Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei Heesch
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Kinderopvang Humanitas
Klasse RT Remedial Teaching
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Natuurtheater Kersouwe
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEEFT ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Podotherapie van den Heuvel
Raamidee
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Sfeerhuys bloem & styling
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Heesch - Voetbal 

HVCH JO9-6

Heesch - Voetbal HVCH JO9-10

Vorstenbosch - TVV ‘82 - Niels, Dani, Steven en Maaike

Vorstenbosch - 
Vorstenbossche 
Boys - MO19-1
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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 8 JUNI

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Number3: Get ready 
for the summer
Laag Beugt 1a 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

‘t Sfeerhuys 
bloem&styling: Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Centrum MAIA: Workshop 
Orakel- & Inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

VRIJDAG 9 JUNI

Balletstudio van der 
Stappen: 
‘Ariël, terug naar de zee!’
Lievekamp Oss
PAGINA 29

Inloopochtend BS Delta
Herderstraat 2 Heesch

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Hartje Maashorst: 
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

Centrum MAIA: Reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

‘t Sfeerhuys 
bloem&styling: Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Keeztoernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther

T’eXtpierement 
met Chorusline
CC Nesterlé Nistelrode

Theo Maassen 
(uitverkocht)
Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 10 JUNI

Kermis
Heeswijk-Dinther

Verkoop handwerkspullen 
KBO Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8

Balletstudio van der 
Stappen: 
‘Ariël, terug naar de zee!’
Lievekamp Oss
PAGINA 29

Centrum MAIA: 
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

SJB Vorstenbosch 
50-jarig jubileum
Tipweg 9 Vorstenbosch
PAGINA 13

Optreden The Velvet Roses
De Misse Heesch
PAGINA 5

SamenLoop voor Hoop
Start: De Misse Heesch
PAGINA 23, 24, 25

Vormsel Heeswijk
Sint-Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther

Uitslag en feestavond 
Lôsbroekwist!
Zaal Kerkzicht Loosbroek

Open dag Huîs van Troost
Prins Willem Alexander
Sportpark 1 Veghel
PAGINA 21

Testdag E-bikes
Tweewielerservice Dinther 
De Morgenstond 27 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 30

Meet & Greet 
Anne van Driel
DIO/The Readshop/ 
Prima Sparkling Nistelrode

ZONDAG 11 JUNI

Kermis
Heeswijk-Dinther

Balletstudio van der 
Stappen: 
‘Ariël, terug naar de zee!’
Lievekamp Oss
PAGINA 29

Regenboogviering
Sint-Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther 

SamenLoop voor Hoop
De Misse Heesch
PAGINA 23, 24, 25

Nisseroise Bijenmarkt
Raadhuisplein Nistelrode

Open dag Huîs van Troost
Prins Willem Alexander
Sportpark 1 Veghel
PAGINA 21

Zonnemiddag
Sterrenwacht Halley 
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 29

T’eXtpierement met 
Im Weissen Rossl
CC Nesterlé Nistelrode

MAANDAG 12 JUNI

Kermis
Heeswijk-Dinther

Opening Wereldwinkel
Basisschool De Beekgraaf 
Nistelrode
PAGINA 6

Wandel3daagse
Start: Laarstede Nistelrode

Alzheimer Café
Oude Litherweg 20 Oss

Lezing de eetbare siertuin
Bibliotheek Nistelrode

Start Goede Doelen Week
Nistelrode
PAGINA 3

DINSDAG 13 JUNI

Zonnebloem Nistelrode: 
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Informatie-avond Probiotica
DIO/The Readshop/ 
Prima Sparkling Nistelrode
PAGINA 4

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

‘t Sfeerhuys 
bloem&styling: Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Kermis
Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Wandel3daagse
Start: Laarstede Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 14 JUNI

Buitenspeeldag

IMeet: Vadertje
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Wandel3daagse
Start: Laarstede Nistelrode

Centrum MAIA: 
Spirituele Astrologie door 
Marita Kratz
Palmenweg 5 Nistelrode

DONDERDAG 15 JUNI

Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

‘t Sfeerhuys 
bloem&styling: Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Centrum MAIA: Workshop 
werken met de biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode

T’eXtpierement 
met Hairspray
CC Nesterlé Nistelrode

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

Lezing:  Archeologie 
langs de Aa
Heemkamer Raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther 
PAGINA 11

VRIJDAG 16 JUNI

Hartje Maashorst: 
Bij Nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode

‘t Sfeerhuys 
bloem&styling: Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 29

Dos’80 Beachhockey 
& voetbal toernooi
De Misse Heesch

HBV introductieweken
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch

BOBZ
Dorpshuis Nistelrode

Pieter Derks
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Boogie Wonderland 21+
Lunenburg Loosbroek

ZATERDAG 17 JUNI

DOS’80 Beachhandbal-
toernooi
De Misse Heesch

Wereldbänd
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 18 JUNI

DOS’80 Beachhandbal-
toernooi
De Misse Heesch

Uitsmijter Nesterlé
CC Nesterlé Nistelrode

Expositie Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

Open zondag: Raamdecoratie-
totaalmarkt.nl & Raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 19 JUNI

Centrum MAIA: 
Zomerdagen
Palmenweg 5 Nistelrode

DINSDAG 20 JUNI

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

‘t Sfeerhuys 
bloem&styling: Workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek


