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De zomer is ‘eindeloos’. Zomeractiviteiten De Eijnderic
neemsters (ver in de 70) naar
een boekje uit ravenstein, uitgegeven toen zij nog jong was
en waarin een gedicht stond dat
zij had voorgedragen. Na enig

‘De tuin der
lusten van
Jeroen Bosch’
zoeken, kwam het boekje uit het
archief en kon deze dame ‘haar’
gedicht voor een klein publiek
nogmaals voorlezen.

Charles van der Steen en Mariëlle van Kaathoven; heel blij met het programma
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

bErNHEZE – Tien jaar geleden nam Frans Metz het initiatief voor activiteiten die tijdens de zomervakantie zorgden voor aangename uurtjes van 55-plus ‘achterblijvers’, die niet met vakantie gingen en vaak
eenzame uren kenden tijdens deze periode. De zomeractiviteiten zijn onverminderd populair, en niet
alleen toegankelijk voor 55-plussers. Het boekje met keuze uit vijftig workshops, excursies of voorlichtingsbijeenkomsten is verkrijgbaar bij de Eijnderic.
Het tienjarig bestaan van de
Zomeractiviteiten is een feestje
waard. De opening op 11 juli
wordt gedaan door wethouder
Jan Glastra van loon, beelden
van activiteiten van afgelopen
jaren worden getoond, er is muziek en rien Vermaire geeft op
eigen brabantse wijze een voorstelling.
Iedereen die interesse heeft is
welkom in De Wis in loosbroek
van 14.00-16.00 uur en krijgt,
tegen betaling van € 3,-, een
prachtig programma voorgelogo 2016.pdf
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schoteld, met daarbij koffie/thee
met iets lekkers en een drankje.
Enthousiast
Charles van der Steen, voorzitter werkgroep Zomeractiviteiten en Mariëlle van Kaathoven,
directeur De Eijnderic zijn heel
blij met het enthousiaste team
van negen vrijwilligers die het
programma samenstelden. Maar
zij niet alleen, honderden mensen schrijven zich elk jaar in voor
een of meerdere activiteiten. De
excursies naar het Provinciehuis,

de wandeling in Den bosch en
Herperduin en andere excursies
die volgeboekt waren, hebben
extra mogelijkheden gekregen.
De workshops hebben volop
belangstelling en ook de bezoeken aan ondernemingen vinden
gretig aftrek. De vrijwilligers en
hun contacten in de regio zorgen
voor genoeglijke uren.
bijzondere voorvallen tijdens excursies zijn er genoeg: Tijdens
een bezoek vorig jaar aan het
bHIC vroeg een van de deel-

Sluiting
Aan elk feestje komt een einde. Ook aan het programma
van 2016. Op 28 juli wordt van
12.30 tot 14.30 uur geluncht bij
Het bomenpark in Heesch. Daarbij worden foto’s getoond van
de activiteiten, worden herinneringen opgehaald en kan er voor
€ 17,50 genoten worden van
een lekkere lunch.

Nisseroi aan de kook
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Meer info: www.eijnderic.nl of
0412-454545.
Let op!
In het kader van het Jeroen
bosch-jaar en het tienjarig
jubileum van de zomeractiviteiten is op 22 juli van 10.0012.00 uur een wandeling in
Den bosch gepland met onze
bekende stadsgids Jan lensen.
We gaan dan op zoek naar
de beelden uit ‘De tuin der
lusten’. Deze ‘Jeroen bosch
Experience’ kost € 8,50. Inschrijven kan via de website
van de Eijnderic.

Schoon Heesch
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Miss Mobiel

HEESCH – Rachel van Hoek zamelt al jaren mobieltjes in voor Stichting Opkikker. Dit
is een stichting die kinderen die langdurig ziek zijn een verwendag aanbiedt, om het
ziek-zijn even te vergeten. Per ingezameld mobieltje krijgt Stichting Opkikker € 2,50
van Vodafone. In augustus 2008 heeft Rachel zelf een verwendag gehad en sinds april
2009 is ze ambassadeur van Stichting Opkikker. Jaarlijks is er een ambassadeursdag
van de stichting en mogen alle ambassadeurs de ingezamelde mobieltjes meebrengen. Deze ambassadeursdag staat gepland op 22 mei.

rachel ligt momenteel in het UMC St.
radboud, waar ze afgelopen maandag
een zware operatie heeft ondergaan. Ze
zal nog een tijdje daar verblijven en kan
dus helaas niet naar de ambassadeursdag.
Dit vindt ze uiteraard heel erg jammer,
omdat het een geweldige dag is, waar ze
met het hele gezin heel erg naar uitkeek.
Nadat Stichting Opkikker daar bericht van
had ontvangen en omdat rachel een fijne
ambassadeur is, besloot ruud Sliphorst,
directeur van de stichting, om de mobieltjes hoogst persoonlijk in Heesch op te haRachel ontving Ruud, directeur van Stichting Opkikker
op de ambassadeursdag
Foto: Marcel van der Steen len. Op dinsdag 3 mei was het zover. Om

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

19.00 uur stond rachel al te popelen om
haar mobieltjes te overhandigen.
Sinds augustus 2015 - toen was de laatste ambassadeursdag - heeft rachel ruim
1.200 mobieltjes ingezameld. ruud was
wederom blij verrast en noemde haar dan
ook Miss Mobiel. In totaal heeft rachel
sinds 2009 nu ruim 9.500 mobieltjes ingezameld en ze gaat gewoon door, ze hoopt
dit jaar nog de 10.000 te halen. Dus mensen; mobieltjes blijven welkom op de bunderstraat 1 in Heesch of bij ‘t Mediahuys,
laar 28 in Nistelrode.

Zie pagina 21

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Een zomer vol activiteiten
Van maandag 11 juli tot en met donderdag 28 juli kun je deelnemen aan
een groot aantal leuke activiteiten
die worden georganiseerd door de
Eijnderic. Het uitgebreide programma biedt volop keuze. Onderstaand
een greep uit het aanbod;
Excursies: Kasteel Ammersoyen |
SIEMei museum | Jheronimus Bosch
Art Center | Bierrondleiding Abdij
van Berne | bezichtiging Provinciehuis
Bedrijvenbezoek: Bakkerij Lamers
| Heerkens Groente & Fruit | glasmeubelfabriek Helderr
Op locatie: Bosomvorming in Herperduin | Eendenkooi Maaspoort |
Filmhuis de Pas
Sportief: Golfclinic | activiteiten in
Golfslagbad
Stadswandelingen: ’s-Hertogenbosch | Megen
Culinaire workshops: Wijnkennis
met proeverij | Oosterse gerechten |
paella maken | hapjes voor verjaardagen | high tea | worstenbrood bakken

Creatief aanbod: Tekenen voor beginners | glasfusing | pretex bloemen
| ballonvouwen | schaal beschilderen
| papierknipkunst | schaal boetseren
| sjaal beschilderen | sieraden van
glas | beeldhouwen met speksteen |
wassen beeld maken | decoreren met
muurvuller
Lichaam en geest: Bloesemremedies | Zhineng Qigong | kleur- en
stijladvies | lipstick scan | hand- en
nagelverzorging | MIR methode | wat
kleur met je kan doen | body language | handanalyse
En verder: Lezing achtergronden
natuurbehoud en –beheer | theater
voor beginners | van letter naar lijn |
samba percussie | Informatie elektrische fietsen
Op www.eijnderic.nl vind je uitgebreide informatie over het programma, hier kun je ook inschrijven.
Indien je graag een programmaboekje toegestuurd wilt krijgen kun je dit
telefonisch of per mail doorgeven.

B

innenkort komt er weer een nieuwe ‘waardevol Heesch’
flyer uit. De flyer is verkrijgbaar bij alle deelnemende
bedrijven in Heesch. Wij hebben ter gelegenheid hiervan
een leuke flyeractie bedacht, waarmee u als klant lekker
kunt profiteren van een zomerse korting! De flyer is verkrijgbaar
bij alle deelnemende bedrijven in Heesch.
Wij geven een korting van maar
liefst 25% op een barbecueschotel.
De schotel bevat luxe vleessoorten,
waaronder; entrecotespies, saté
van de varkenshaas, speklapjes,
barbecueworst uit eigen keuken en
nog veel meer lekkers. Dus ook met
een heerlijke BBQ kunt u genieten
van ons eerlijke scharrelvlees. De
actie is geldig op een schotel van
4 tot 8 personen. En alleen tegen
inlevering van de
bon uit de flyer.
Bij ons kunt u ook terecht voor een
complete BBQ, inclusief opgemaakte
huzarenschotel, rauwkost, sauzen,
stokbrood en kruidenboter.
Vanaf 15 personen bezorgen we de
barbecue aan huis en krijgt u de barbecue,
borden, bestek etcetera in bruikleen erbij.
Zelfs de afwas doen wij voor u!

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl
www.eijnderic.nl / 0412-454545

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke
zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden
ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
Niets uit deze uitgave mag op
enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Stichting

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

SEIZOENSOPENING
tot 1 oktober 2016

Elke zaterdag & zondag open voor publiek van 12.00-17.00 uur
Entree vanaf 6 jaar € 3,* Fazanten
* Japanse Tuin
* Kunstwerken
* Vlindertuin
* Trapskelterbaan & speeltuin
* Koffiehoek

Het was een gezellig, druk kermisweekend
meditatieavond van dit seizoen,
onder begeleiding van Nell Creemers. Aanvang 20.00 uur, kosten
€ 10,-. De zomeravondyoga is
er nog op maandagavond van
19.00 tot 20.00 uur op de volgende data: 23 en 30 mei en op 6
juni. Deze yogalessen zijn los van
elkaar te volgen.
Vakantieperiode
Daarna zijn er in juni, juli en augustus geen activiteiten in onze
kloosterkapel. In september beginnen we aan ons vijfde seizoen.

• Heb je aardbeien gekocht en ben je van plan om ze dezelfde
dag nog te gebruiken? Bewaar ze dan op het aanrecht.
• Als je de aardbeien iets langer wilt bewaren, kun je ze het
beste in de koelkast leggen. Haal ze uit het oorspronkelijke
doosje en leg ze in een bakje met een laagje keukenpapier
om zo eventueel vocht op te vangen. Bedek het bakje met
een deksel, maar druk niet dicht zodat er nog lucht bij kan.

Heerlijk

Stichting de Fazanterie de Rooie Hoeve | Stoppelveldseweg 1 | 5473 RR Heeswijk-Dinther
T. 0413-224102 | www.derooiehoeve.nl | Openingstijden zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur

Een vrolijk bord met Vorstenbosch als decor, bood de kans om
een mooie ansichtkaart te maken, waarop je jezelf terugzag. Er
werden heel wat foto’s gemaakt,
door jong en oud!
En de drie eetbare kunstwerken:
de Mondriaancake, een Marilyn
Monroetaart en een Mona Lisataart, die in stukjes opgegeten
mochten worden, waren in een
mum van tijd op.
Onze laatste activiteiten van dit
seizoen komen eraan. Op donderdag 12 mei is onze laatste

tip Aardbeien bewaren

We wensen iedereen natuurlijk
zonnige zomermaanden toe en
zien je graag terug bij onze activiteiten vanaf september.
Nieuwe seizoen
Zoals gebruikelijk zal er elke
maand weer een expositie zijn,
een concert en een lezing. Ook
de yogaliefhebbers kunnen op
maandag- en dinsdagavonden
weer aan de slag. Volgende week
geven we een indruk van ons
nieuwe programma.

Je kunt ons blijven volgen op www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.
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Middagje uit met bernhezer
seniorenorkest, koor Vivace
en het blauwgrastheater
‘We willen ons graag laten horen en zien’
HEESWIJK-DINTHEr – Een vermakelijke middag voor jong en oud, waarin muziek centraal staat. Dat
beloven het Bernhezer Seniorenorkest, koor Vivace uit Heeswijk-Dinther en cabaretiers Erik Kremers en
Bart Verbeek van Blauwgrastheater iedereen op zondag 22 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur, in de aula
van Gymnasium Bernrode, ingang Zijlstraat in Heeswijk. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt gewaardeerd.

Bernhezer Seniorenorkest

Op initiatief van Piet en Sjaan Jacobs uit Heeswijk-Dinther werd
in 2008 het bernhezer Senioren
Orkest (bSO) opgericht. Een
groep die in no time uitgroeide
van slechts 14 naar 32 ervaren
muzikanten, die er enorm veel
plezier aan beleven om met elkaar muziek te maken. Niet alleen tijdens de wekelijke repetitie, maar ook tijdens optredens
lokaal, regionaal en zelfs in het
buitenland. Minimaal een keer
per jaar organiseert het bSO
plaatselijk een concert. “We
willen ons graag laten horen en
zien aan iedereen. Dat doen we
door het opluisteren van eve-

Tekst en foto’s Wendy van Lijssel

nementen, maar ook met een
jaarlijks concert, waarbij we
dan enkele muzikale vrienden
uitnodigen om een bijdrage te
leveren”, vertellen Piet Jacobs,
Martien langenhuijsen en Harrie Verbeek, die in deze samen
het organisatiecomité vormen.
In het programma staat muziek
altijd centraal, maar dit keer is
er een ander jasje dan gebruikelijk. “Voorheen nodigden we
altijd een collega-orkest uit. Dit
jaar hebben we gekozen voor
een koor en cabaretduo”, aldus
de heren. Het bSO, onder leiding van dirigent leo boeijen,
serveert een gevarieerd menu,

met semi-klassieke muziek voor
de pauze. “Erna spelen we evergreens en Nederlands- en Duitstalige melodieën. Dan is het nog
luchtiger”, aldus de heren. De
optredens van het orkest rouleren met dat van het 40-koppige
koor Vivace, dat onder leiding
staat van rein boeijen. letterlijk
vertaald betekent Vivace, levendig. Het werd in 1999 opgericht
en hun naam staat precies voor
wat zij graag doen. Op vrolijke
en plezierige wijze hun vocale
zangkunsten delen met ande-

‘van modern,
klassiek, tot
gevoelig en jazzY’
ren. Zo ook tijdens deze muzikale middag. “Wij brengen voor
en na de pauze een repertoire
met nummers die heel divers
zijn. Van modern, klassiek, tot
gevoelig en jazzy. liedjes zoals
Fragile, Mag ik dan bij jou, Con
te partiró, Close to you, Tears in
heaven en Hello”, verklapt koorlid Diny van der Pas. Naast het
bSO en Vivace is er nog een verrassing deze middag, want het
cabaretduo Erik Kremers en bart
Verbeek speelt met blauwgrastheater een voorstelling ‘lastig
leven’. Een muzikaal stuk, dat
verhaalt over het leven van de
bekende musicus James last. Al
met al is er wederom veel werk
verzet voor het neerzetten van
een gevarieerd concert, waar
jong en oud plezier uit kunnen
putten. Alle betrokken deelnemers hopen op veel publiek om
er met zijn allen een gezellige
middag van te maken.

MOOI VAN

Hans manders

De maand mei is dit jaar wel erg mooi
begonnen. Op 4 mei kwamen mijn vrouw en
ik terug van een weekje Venetië en omgeving.
Het nagenieten van deze prachtige stad werd
door het schitterende weer in Nederland erg
bevorderd. Afgelopen weekend zijn we in
Nijmegen geweest, waar we met dat mooie
weer genoten hebben van de sfeer rondom de
Gelderse openingsdagen van de Giro d’Italia
en de gekte rondom Tom Dumoulin.
Rond vier uur op zondagmiddag fietste ik met de racefiets vanuit
Nijmegen terug naar Heeswijk-Dinther. Ik wist dat het op dat moment
in Doetinchem 1-1 was in de wedstrijd tussen De Graafschap en Ajax
en dat PSV in Zwolle met 3-1 voorstond. Zou het onmogelijke dan toch
gebeuren?
Het is me gelukt tot zeven uur niet op mijn mobieltje te kijken en ook
andere signalen te negeren, dus toen Studio Sport begon, wist ik nog
niet wie kampioen van het spannende voetbalseizoen 2015-2016
was geworden. Mijn vrouw, die de uitslag wel wist, zat in de tuin en
kwam pas naar binnen, toen ik rond half acht mijn longen uit mijn lijf
schreeuwde. We hebben samen een dansje door de kamer gemaakt.
Nogmaals: de maand mei is dit jaar erg mooi begonnen. Vandaar dat
ik deze keer kies voor een gedicht over de meimaand, dat ik een aantal
jaren geleden geschreven heb op de eerste dag van mei. Het wordt, weet
ik sinds kort, opgenomen in de Janneke Brinkman-bureauagenda van
2017. Mocht je niet van plan zijn die aan te schaffen, dan heb je het in
ieder geval alvast in DeMooiBernhezeKrant gelezen.

MEI
Dit is de eerste dag van mei:
Ik zit hier op een leunstoel buiten
En luister naar het vogelfluiten,
Mijn hoofd ontspant, ik voel me blij.
Ik heb vandaag een dagje vrij.
De nieuwe maand doet mij besluiten
Voortaan wat meer te flierefluiten,
Ik neem meer tijd voor jou en mij.
De vogels leggen ginds een ei,
Het groen weerspiegelt in de ruiten
Zo’n kleine meimaandmijmerij
Helpt meer dan honderd therapeuten.
Toch gaat ook deze dag voorbij;
De tijd blijkt immers niet te stuiten.

een foto van € 1000,bErNHEZE - Wie DeMooiBernhezeKrant bekijkt, ziet op elke pagina foto’s en afbeeldingen. Wat is een krant zonder foto’s? Foto’s
maken de krant levendig en kleurrijk, geven de mensen uit de
tekst een gezicht en zorgen ervoor dat jij als lezer een nog beter
beeld krijgt van het nieuws.

Veel van die foto’s worden gemaakt door onze fotografen. En
ook jij hebt de mogelijkheid om,
bovenop het aanleveren van
een tekst, een foto naar ons te
sturen.
Als je zelf een foto hebt gemaakt of je stuurt een foto in
van iemand die daar toestemming voor heeft gegeven of je
gebruikt een foto van iemand
van wie je zeker weet dat diegene daar geen problemen mee
heeft, is jouw foto een goede
toevoeging op je aangeleverde
stuk.

Zorg dat het niet mis gaat
Maar zorg er voor dat het niet
verkeerd gaat. Als een foto in
DeMooibernhezeKrant
verschijnt en de maker van deze
foto heeft voor het plaatsen
hiervan geen toestemming
verleend, bijvoorbeeld als de
ingestuurde foto van internet is gehaald en bij de foto is
aangegeven dat deze foto niet
‘vrij van rechten’ is, is het mogelijk dat wij van de fotograaf
een rekening ontvangen, die
kan oplopen tot € 1000,-. Je
begrijpt dat wij dit graag willen
voorkomen. beeldmateriaal en
kopij dienen vrij van rechten te
worden aangeleverd. Eventuele
verplichte naamsvermelding van
de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden
vermeld. bij verzuim komen de
kosten voor rekening van de
aanbieder. Houd dus bij het toesturen van foto’s rekening met
deze regels, dan kunnen wij je
foto met een gerust hart in de
krant plaatsen!
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Happy senior!
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een andere kijk op
hooggevoeligheid
NISTElrODE - KennisMaker René Voortwist geeft op maandagavond 23 mei om 20.00 uur een lezing
in Bibliotheek Nistelrode. De term ‘highly sensitive person’ of ‘hoogsensitief persoon’ is in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron.
wist heeft een andere kijk op
hooggevoeligheid. Het grootste
gedeelte van zijn leven had hij
veel ‘last’ van omgevingsgeluid.
In tegenstelling tot de conclusies
van Elaine Aron, ontdekte hij dat
zijn hooggevoeligheid helemaal
geen fysieke eigenschap was.
In plaats daarvan was de oorzaak een onbewust gevoel van
onveiligheid dat hem hyperalert
maakte, waardoor hij veel te veel
omgevingsprikkels waarnam.
Door dit aan te pakken, hindert
het hem nu op geen enkele manier meer.

een gebed tot Maria
Op deze bijzondere dag in mei,
eren we Maria,
Samen met de Zonnebloem stemt
ons dat gelukkig en blij.
Bij deze prachtige Mariagrot,
bidden we tot de Moeder van
God.
We zijn hier met al onze tekortkomingen en zwakheden.
We vragen u, laat de wereld veranderen in vrede.
Nu zijn we in het Heilig Jaar van Barmhartigheid
en geven we onze naasten wat meer genegenheid.
Maria, de moeder van ons allen, een moeder vol van genade;
Geef kracht aan onze zieken, die lijden door de tijden heen.
Dan voelen zij zich niet zo alleen.
Troost een leven met pijn, zodat het dragend kan zijn.
Over de hele wereld wordt u vereerd en bezongen,
In alle talen roepen mensen u aan en zullen ter bedevaart gaan.
Schenk ons een stille plek van licht en liefde voor u,
En steken een kaarsje aan en bidden oprecht en stil,
Dat het licht zal binnengaan in de mensen van goede wil.
Dan is het net een straaltje zonneschijn,
En kan zo’n straal ook voor ons allen zijn.
Samen hebben we hulde gebracht aan de grot in Mariahout,
Voor moeder Maria met haar zuiver hart van goud,
leny van Mun, zondag 8 mei

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

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilliger voor muziekavond Heelwijk
In Heelwijk in Heesch wonen bijna 100 ouderen.
Er wordt eenmaal per maand (meestal op woensdagavond)
voor deze ouderen een muziekavond georganiseerd.
Men is op zoek naar een vrijwilliger die tijdens deze
muziekavond mee zou willen helpen. De werkzaamheden
bestaan uit bewoners van Heelwijk ophalen, koffie en thee
serveren, praatje maken, naderhand mee opruimen.
Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze,
De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Elaine Aron concludeerde, op basis van meerdere onderzoeken,
dat hooggevoelige mensen een
gevoeliger zenuwstelsel hebben
en sterker geprikkeld worden
dan gemiddeld. Aron ziet hooggevoeligheid als een fysieke ei-

genschap van mensen, net zoals
de lengte van ons lichaam of de
kleur van onze ogen en haren.
Het is een eigenschap die we
niet kunnen veranderen.
Maar is dat wel zo? rené Voort-

Heb je ook last van overgevoeligheid? Kom dan luisteren naar
het verhaal van rené Voortwist.
Gratis toegang, maar vooraf
graag aanmelden aan de balie
van bibliotheek Nistelrode, telefonisch: 0412-611555, of per
mail:
contactnistelrode@nobb.nl.

Wij werken
samen!
bErNHEZE - Scholen, peuterspeelzaal,
kinderdagopvang
en gemeente Bernheze maken
afspraken om tot een betere
samenwerking te komen in het
belang van kinderen van 0 tot
12 jaar in Heeswijk-Dinther en
Loosbroek.
Vandaag 11 mei, ondertekenden de partijen bij basisschool
Het Mozaïek een convenant
om deze samenwerking te bekrachtigen. De samenwerkende
partners zijn de basisscholen ’t
Palet, het Mozaïek, de bolderik,
St. Albertus, peuterspeelzaal
Piccino, kinderopvang Humanitas, kinderopvang Kindertuin
en de gemeente bernheze. Partijen willen met dit convenant
bekrachtigen dat zij hecht samenwerken, met goede afspraken over die samenwerking.
Hierdoor kan betere zorg en
educatie geboden worden aan
kinderen die dat nodig hebben.
betere overdracht regelen tussen de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang voor alle
kinderen. De partners gaan
in overleg met het basisteam
Jeugd en Gezin en de GGD, om
te kijken of de samenwerking
verder verbreed kan worden.
Pilot
Het sluiten van het convenant in
Heeswijk-Dinther en loosbroek
is als pilot opgezet. De bedoeling is om deze pilot - in overleg
met de partners - uit te rollen
naar Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch. Dit wordt gefaseerd
gedaan in 2016 en 2017, waarbij het huidige convenant als
basis gebruikt kan worden.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Inruilactie

Ontevreden over uw hoortoestel?

Profiteer dan van onze scherpe inruilactie. Uw oude
hoortoestel is geld waard! Kom langs of bel voor een
vrijblijvende afspraak en ervaar de mogelijkheden van
de nieuwe generatie hoortoestellen.

GRATIS HOORTEST • AUDICIEN AANWEZIG
PERSOONLIJK ADVIES
www.vanschijndelhoortechniek.nl
’t Dorp 29 Heesch • T 0412 475 959
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nisseroi aan de kook

i • a an

NISTElrODE – Nisseroi wordt voor een avondje, op zaterdag 16 juli, omgetoverd tot één groot en
gezellig dorpsrestaurant. Of liever gezegd, heel veel dorpsrestaurantjes. Bij Nisseroise mensen thuis.
Met voor iedere gang wisselende koks, wisselende locaties én wisselende gasten.
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SaMEN aaN TaFEL MET NiSSEROiSE DORPSGENOTEN

melding ontvang je een bevestigingsmail. Na het invullen van
enkele gegevens is de aanmelding definitief. Je hoort uiterlijk
zondag 10 juli welke gang je
gaat verzorgen en voor hoeveel
personen: zes, zeven of acht.
te van acht personen. Na elke
gang ontmoet je weer nieuwe
dorpsgenoten, omdat ieder team
naar een andere locatie gaat voor
de volgende gang. bij elke gang
wisselt dus zowel de kok als het
gezelschap.

‘Bij elke gang wisselt zowel de kok
als het gezelschap’
gen om je op te geven en mee te
doen aan het culinaire dorpstreffen: ‘Nisseroi aan de Kook’.
Wil je meedoen? Dan geef je je
op met een team van twee of
drie personen. Het is natuurlijk
niet noodzakelijk om met je eigen partner mee te doen. Elke
samenstelling is mogelijk, zolang het maar een dorpsgenoot
is. Elk team is een keer aan de
beurt voor het voor-, hoofd-,
of nagerecht, om voor het eigen
team en twee andere teams een
gerecht op tafel te zetten, met
een maximale gezelschapsgroot-

Het doel is om heel veel Nisseroise mensen bij elkaar aan tafel te
krijgen. Het gaat er niet om of je
culinaire hoogstandjes weet te
creëren, het gaat écht alleen om
de gezelligheid! Er zijn niet meer
kosten verbonden aan deelname dan alleen de kosten die je
als team nodig hebt voor je ene
gang, waarbij je voor jezelf en je
gasten kookt.
Wij vinden het leuk als zoveel
mogelijk mensen meedoen. Zo
kom je nog eens bij mensen aan
tafel die je normaal gesproken
misschien wel niet zo gemakkelijk
tegenkomt.
Aanmelding
Je stuurt vóór 20 juni een e-mail
naar
nisseroiaandekook@hotmail.com.
Hoe gaat het verder in zijn werk?
binnen enkele dagen na de aan-

De avond zelf
Op zaterdag 16 juli haalt elk
team tussen 16.00 en 17.00 uur
een of twee enveloppen op bij
eetcafé ’t Pumpke.
Maak je een voorgerecht? Je
krijgt een envelop die je nog niet
open mag maken. Hierin staat
namelijk waar jullie én de teams
die bij jullie het voorgerecht eten,
het hoofdgerecht gaan eten. Elk
team gaat na het voorgerecht
dus naar een ander adres voor
het hoofdgerecht!

• de•

Als je van koken houdt (je hoeft
echt geen topkok te zijn) én je
vindt het leuk om verrast te worden door gasten die je vooraf
niet kent én als gast te genieten
bij een andere nog onbekende
kok, dan willen wij je aanmoedi-

een uur de tijd om gezellig te tafelen. Om 19.30 uur openen jullie de envelop waarin staat waar
elk team het hoofdgerecht gaat
eten.
Maak je een hoofdgerecht? Je
krijgt twee enveloppen. In de
ene envelop staat waar jullie je
voorgerecht mogen gaan eten;
de andere envelop laat je nog
dicht. Hierin staat waar jullie én
de teams die bij jou het hoofdgerecht komen eten, het nagerecht
mogen gaan eten.
Maak je een nagerecht? Je krijgt
dan een envelop. Hierin staat
waar jullie je voorgerecht gaan
eten.
Alle teams zorgen ervoor dat ze
om 18.30 uur bij het adres van
het voorgerecht zijn. Daar heb je

gerecht kiest dat snel klaar kan
zijn. Dan heb je 1,5 uur de tijd
om gezellig te tafelen. Om 21.15
uur openen jullie de envelop
waarin staat waar elk team het
nagerecht gaat nuttigen. Wederom gaat ieder team naar een ander adres.
Om 21.30 uur worden jullie verwacht op het adres van het nagerecht.
Na het nagerecht, vanaf 22.45
uur, is er de mogelijkheid om met
alle teams na te borrelen bij Eetcafé ’t Pumpke.
Niet verplicht, maar wel gezellig!

Elk team zorgt ervoor dat het om
19.45 uur op het adres van het
hoofdgerecht aanwezig is. Als je
het hoofdgerecht mag maken,
dan is het dus handig dat je een

We zien jullie graag op 16 juli!
Silvia Hermans
Ine de lorijn
benita van den Oever

Pinkster Picknick
Voor de pinksterdagen maken we ook onze heerlijke stol als met Pasen.
Gevuld met 100% zuiver amandelspijs, rozijnen, stukjes noot, vruchtjes
en gesuikerde amandelen.Een klein broodje voor een kleine prijs.
Om dagelijks van te genieten.

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Pinksterbroodje
40

akkers

tips van de b

2 broden
ij aankoop van

b

4 harde broodjes 1,00

0 gram

4,50

maandtaartje van mei

aardbeienbavaroise
taartje
9,95
5-6 personen

geldig t/m 11-5-2016
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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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 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
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
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
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 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
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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parochienieuws
Op de koffie... in de
parochietuin

Geslaagde inzamelingsactie van oud
handgereedschap

Maandag 16 mei om 10.00 uur
HEESCH - Op Tweede Pinksterdag is er, bij mooi weer, een gebedsviering in de parochietuin van de kerk in Heesch. Bij minder mooi
weer wordt de viering in de dagkerk gehouden. Dit jaar staat deze
viering in het teken van barmhartigheid: het thema van het jaar
2016. Wat doen we zelf aan barmhartigheid? Wat kunnen we doen?
In de viering zullen we de verbinding leggen tussen barmhartigheid en Pinksteren. De Heilige
Geest is natuurlijk ook een barmhartige geest! En hoe kunnen we
dat laten zien in ons eigen leven
en in onze eigen omgeving?
Om daarin een eerste stapje te
zetten, willen wij na afloop van
de viering de tuin openstellen
voor alle inwoners van Heesch
om koffie met ons te drinken.
We willen een warm welkom

geven aan iedereen uit Heesch.
Nodig vooral de mensen uit uw
eigen omgeving uit om op de
koffie te komen in de tuin. Wij
zorgen voor koffie, thee en iets
lekkers daarbij.
Het familiekoor zorgt voor de
muzikale omlijsting van de viering. Wij luisteren naar gedachten, een overweging. Over
barmhartigheid.
Graag tot 16 mei!

De abdij ruimt op
HEESWIJK-DINTHER - Ben je op
zoek naar leuke dingen?
Op zondag 22 mei houdt de
Abdij weer een uitverkoop van
overtollige spullen, zoals: wandborden, schilderijen, klokken,
een paar violen, koperen kroonluchters, enz. Je bent welkom
van 12.00 tot 17.00 uur aan de
Abdijstraat, in de buurt van de
boekwinkel. Als je iets wilt kopen, dien je contant te betalen.

Vrede een manier van
samen leven



Foto: Henk Lunenburg

Heesch/Nistelrode/Vorstenbosch - Het onbruikbaar gereedschap dat door de kerken van de parochie De Goede Herder werd
ingezameld in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid, is door
de Solidariteitswerkplaats in Uden in dank ontvangen. “We putten
kracht uit het zien van de resultaten. Daar doen we het voor”, aldus
Ton van der Vegt, voorzitter van de werkplaats.
Al 20 jaar knapt de Solidariteitswerkplaats Uden in onbruik
geraakt gereedschap of gereedschap wat dreigt te worden
weggegooid op, om gezinnen
in derdewereldlanden in hun
levensonderhoud te voorzien.
“We werken samen met moederbedrijf Stichting Vraag &
Aanbod Internationaal. Zij krijgen een opdracht uit derdewereldlanden, bijvoorbeeld Oeganda of Tanzania. Wat zij niet op
voorraad hebben, leveren wij
aan.” Per jaar verwerkt de Solidariteitswerkplaats zo’n 18.000
tot 20.000 kilo aan oud ijzer.
“Mensen weten ons te vinden.
We zijn een van de weinigen die
ijzer inzamelen in Uden en omgeving, vandaar het grote aanbod.”
Er wordt gewerkt rondom twee
gedachten. “Allereerst, wat je
hier teveel hebt, zou je eigenlijk moeten delen met andere
mensen. In derdewereldlanden
komen ze namelijk van alles tekort. Ten tweede, afval bestaat
niet.” De Solidariteitswerkplaats
kan putten uit een betrokken
team van 31 vrijwilligers, veelal

gepensioneerd. Het gros heeft
een technisch geschoolde achtergrond. “Mijn collega’s weten
hun weg wel met de geleverde
gereedschappen en materialen.”
Eenieder die oud handgereedschap heeft ingeleverd bij een
van de kerken in Geffen, Heesch,
Nistelrode, Nuland en Vorstenbosch wordt daarvoor heel hartelijk bedankt.
Wilt u meer weten over inzamelingsacties ten bate van mensen
die het in materieel opzicht minder hebben? Neem dan contact
op met de pastoraal werkster
van de parochie De Goede Herder: 0412 - 451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.
Voor meer informatie over de
Solidariteitswerkplaats:
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl.

Bezoek
HEESCH - Voor vrede hebben vele landgenoten, maar ook mensen
elders in de wereld hun leven gegeven. De een door te vechten, de
ander door gebeurtenissen onder de aandacht te brengen en weer een
ander door mensen een schuilplaats te bieden. De verhalen zijn oneindig, hier en elders. Tijdens de Dodenherdenking gedenken wij mensen
die gevallen zijn. In de kerk van de Petrus Emmaus parochie werd het
gedicht over vrede uitgesproken door Ahmad en Atejah uit Syrië.

Tel. 0413 820390
www.mooibernheze.nl

7 dagen per week
24 uur per dag

informeert, boeit
en interesseert

Vrede: een woord om te zingen,
een woord om te juichen.
Voor geweld moeten wij niet buigen
Vrede was het, waar ook zij voor gingen.
Vrede een manier van samen leven,
waarvoor wij een lange weg zijn gegaan.
Wij begrijpen waarom jullie hier zo staan.
Vrede willen ook wij allen zo graag geven.
Tekst: Uitgesproken door Ahmad en Ateiah en geschreven op basis
van inspiratie door de gedichten uit de bundel: Als een boom in de
aarde van Hans Bouma.

Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1
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Goede doelen in Loosbroek
halen in één week geld op
Aanbiedingen
geldig
van
1812
t/m
2418
juli
2014
Aanbiedingen
geldig
van
t/m
mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Maandag
16 mei en
dinsdag
17 mei
gesloten

Goede doelen bundelen hun krachten

Tekst: Matthijs van Lierop

Loosbroek - In Loosbroek heeft ieder goed doel niet langer zijn eigen collecteweek. Door de invoering van de GoedeDoelenWeek door de stichting Goede Doelen Loosbroek i.o. komen elf goede doelen
in één keer langs de deur. Een gemak voor de collectanten, maar zeker ook voor de burgers.
Vorig jaar is Vorstenbosch begonnen met de GoedeDoelenWeek. Niet langer had ieder
goed doel zijn eigen week om
te collecteren, maar bundelden
de goede doelen hun krachten
om samen in een week geld in
te zamelen. Op een formulier
dat mensen in Vorstenbosch
in de bus kregen, kon ingevuld
worden of men de goede doelen
wilde steunen en zo ja, voor welk
bedrag. Een week later werd het
formulier samen met het bedrag
opgehaald.

lepsiefonds, Fonds Gehandicaptensport, Fonds Verstandelijk
Gehandicapten, Hartstichting,
KWF Kankerbestrijding, Long
Fonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Brandwon-

aan de week doen
in loosbroek elf
goede doelen mee

Vorstenbosch is erg tevreden
over de week en nu gaat ook
Loosbroek starten met een GoedeDoelenWeek.

den Stichting, Nierstichting en
het Reumafonds. Op het formulier kan ook een bedrag worden
ingevuld zonder dat hierbij een
goed doel wordt gekozen. Dit
is bedoeld voor wie geen keuze
kan maken.

Aan de week doen in Loosbroek
elf goede doelen mee. Het gaat
om het Diabetes Fonds, het Epi-

Het gedoneerde bedrag via de
vrije keuze wordt gelijk verdeeld
over de elf goede doelen.

GoedeDoelenWeek
Loosbroek

Mariëlle Peters van de stichting
Goede Doelen Loosbroek i.o.
noemt het organiseren van de
de week ‘leuk en uitdagend’.
De stichting i.o. vindt het mooi
om met alle landelijke goede
doelen die mee willen doen,
samen te werken en met elkaar
zoveel mogelijk geld in te zamelen. Deze manier van collecteren
heeft de toekomst vinden zij.

BERNHEZE - Om aandacht te vragen voor de grote uitdagingen waar koffieboeren wereldwijd mee kampen, vragen de Wereldwinkels in Bernheze mee te doen aan de Fairtrade Coffee Challenge tijdens de
Fairtrade week van 7 t/m 15 mei. Schenk in deze week eens een Fairtrade kopje koffie. Elk kopje koffie
telt mee voor de Challenge. Om het voor u aantrekkelijk te maken, is de koffie van Fairtrade Original in
de aanbieding. U ontvangt maar liefst 15% korting. U doet toch ook mee?
werken, betalen een extra ontwikkelingspremie aan de boerenorganisatie. Als we meer Fairtrade
koffie drinken, stijgt de hoeveelheid ontwikkelingspremie.

laar meldt in haar nieuwsbericht
van 23 april: wanneer al deze
koffie volgens fairtrade voorwaarden verhandeld zou zijn,
zouden de koffieboeren per dag
€ 170.000,- meer ontvangen
dan nu het geval is. Dit is € 62,5
miljoen per jaar. Koffiebranders
die met het Fairtrade-keurmerk

4+1 gratis
Hausmacher
100 gr.

Bami uit
eigen keuken
100 gr.

Coffee Break
In heel Nederland organiseren
Wereldwinkels tijdens de Fairtrade week een Fairtrade Coffee
Break om zo de koffieboeren te
steunen. In samenwerking met
Ondernemersbelang HD heeft de
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther
op 10 en 11 mei een coffee break
georganiseerd in de winkel aan
de Jonker Speelmanstraat. Op
beide dagen gaan ondernemers
uit Heeswijk-Dinther op bedrijfsbezoek. Zij beginnen dit uitstapje in de Wereldwinkel met een
Fairtrade kop koffie. Deze coffee
break is al aangemeld op fairtradechallenge.nl. Doet u ook mee?
Meld dan uw coffee break ook
aan.

€ 0,89

Drumsticks
gebakken

€ 1,05 4+1 gratis

In de week van 17 tot en met 20
mei worden de invulformulieren
in Loosbroek verspreid. Tussen
23 en 27 mei worden de enveloppen met formulieren en het
gedoneerde bedrag door collectanten opgehaald.

Fairtrade Coffee Challenge

Koffieboeren lopen € 170.000,per dag mis. De Fairtrade Coffee
Challenge wordt georganiseerd
door Max Havelaar, samen met
fairtrade-organisaties in twintig landen. Met vijftig miljoen
koppen koffie per dag, drinken
Nederlanders de meeste koffie
ter wereld. Stichting Max Have-

Stroganoffschijven

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
Maandag
16 mei en
dinsdag
17 mei
gesloten

VOORGEKOOKTE KRIEL/
AARDAPPELPARTJES 500 gram € 0,98
GEMENGDE SLA 250 gram + gratis sladressing
AARDBEIEN 1 doosje à 500 gram vanaf € 1,95

3 doosjes à 500 gram vanaf € 5,00

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

Pinkster Aardbeienvlaai
- 8 personen
Wenerbodem gevuld met room,
aardbeienbavaroise en zoete aardbeien
van Jan & Birgitte uit Uden
Maandag
16 mei en
dinsdag
17 mei
gesloten

11,00

Nu

Zachte witte 1 zakje voorgebakken wit
bollen
stokbrood

8+4 GRATIS

(2 stuks) voor

Van Mook
De Echte Bakker

1,50

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo nistelrode

KBO Bernheze
Afsluiting biljartseizoen KBO
Vorstenbosch

te plek had. Tijdens de afsluitende bespreking werd bepaald dat
er in september weer begonnen
zal worden met de drie traditionele toernooivormen. Tot die tijd
blijft er volop de mogelijkheid om
recreatief te spelen.

KBO Heesch
wandelt
VORSTENBOSCH – De biljarters
van KBO Vorstenbosch sloten op
maandag 25 april hun seizoen af
met de finale van de knock-out
wedstrijden.
Na de libre- en de bandstootcompetitie was dit, zoals gebruikelijk, de derde wedstrijdreeks
van het seizoen. Bijzonder was
dat Theo Hurkmans zich voor al
deze drie finales wist te plaatsen.
Na tweemaal als tweede te zijn
geëindigd, wist hij nu de eindstrijd in zijn voordeel te beslissen.
Einduitslag: 1e Theo Hurkmans,
2e Frans Govers, 3e Marinus
van der Ven en 4e Noud van der
Rakt. De verliezersronde werd
gewonnen door André van Dijk.
Met deze wedstrijd beëindigden
de KBO-spelers het biljartseizoen, waarin dit jaar ook nog het
jubileumtoernooi een prominen-

HEESCH - Het is voorjaar, de tijd
om te genieten van de ontluikende natuur. Weet je hoe mooi
de omgeving van Heesch is?
Bovendien is het sportief en supergezellig om samen een paar
uurtjes te wandelen. Dus ga erop
uit: ga met ons wandelen!
Sinds de oprichting in februari
2004, wandelen wij iedere donderdagmorgen met een groepje
van ongeveer tien à twaalf personen. Wij wandelen liefst in
de natuur rondom Heesch, met
steeds een andere route. Elke
derde donderdagmorgen van de

Samen contacten onderhouden
maand willen wij met auto’s wat
verder weg gaan wandelen, bijvoorbeeld naar de Maashorst,
Herperduin, Bedaf, omgeving
Nuland, Nistelrode, enz.
Wij starten om half tien bij CC
De Pas, wandelen ongeveer anderhalf uur en zijn dan rond elf
uur weer terug bij De Pas. Nieuwe leden zijn van harte welkom
en kunnen op donderdagmorgen, geheel vrijblijvend, met ons
meelopen om de sfeer te proeven. Dus geen verplichtingen,
maar wel vrijheid en blijheid.
Blijf je meewandelen, dan verwachten wij dat je lid bent van
de KBO. Informatie: Theo Cuppen 0412-452346 en Ton Vrijsen
0412-850101.

KBO Nistelrode
organiseert een
gezellige jeu de
boules-middag
NISTELRODE - Voor de leden van
KBO Nistelrode is er op dinsdag
7 juni een gezellige middag jeu
de boules op Het Gildenhof aan
de Hoge Akkers. Deelname is
gratis. Kun je vanwege fysieke
beperkingen niet meespelen,
dan ben je toch welkom, om de
spelers aan te moedigen.

De deelnemers worden om 13.30
uur in Het Gildenhof verwacht.
Om 14.00 uur zal de eerste ronde
van start gaan. In totaal worden
er twee rondes gespeeld. Om
16.30 uur sluiten we de middag
af met de prijsuitreiking. Tussendoor zijn er aan de bar consumpties te verkrijgen. Deze zijn voor
eigen rekening.
Vooraf aanmelden kan tot uiterlijk 23 mei. Stuur een e-mail naar
kbo.nistelrode@home.nl
met
vermelding van naam, adres en
aantal personen.

Voorjaarsreis
KBO Nistelrode
Van hortensiakweker
tot smokkelaar
NISTELRODE – Dwars door de
provincie Brabant zullen de leden van KBO Nistelrode een
leerzame tocht maken, waarbij
de hortensia en het ‘oude ambacht’ smokkelen centraal staan.
De tocht staat gepland voor donderdag 2 juni.
Hortensiakwekerij
Om 8.30 uur vertrekt de bus
van Oad vanaf het parkeerterrein achter het gebouw van CC
Nesterlé. Als eerste brengen we
een bezoek aan hortensiakweke-

rij Inrana in Strijbeek. Hier staan
circa 50.000 hortensia’s op ons
te wachten. We kijken naar een
demonstratie
bloemschikken,
waarbij de hortensia natuurlijk
centraal staat. Na afloop worden drie bloemstukken binnen de
groep verloot.
Smokkelaarsroute
Na de koffietafel in restaurant De
Hooikar te Gilze, volgt een rondrit door het voormalige smokkelgebied in de grensstreek rondom
Gilze. De gids laat je de mooiste
plekjes zien en vertelt verhalen
over de geschiedenis van het gebied. Onderweg naar huis is er
nog een heerlijk diner.
De reissom bedraagt € 62,- per
persoon. Inschrijven voor de reis
uitsluitend op maandag 23 mei
tussen 11.00 en 12.00 uur in de
foyer van CC Nesterlé.
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Gymnasiumleerlingen organiseren diner
voor Stichting Medisch Werk Mumbai
Heeswijk-Dinther/Bernheze - Ruim twintig leerlingen van Gymnasium Bernrode organiseren op
zondag 26 juni een benefietdiner. Het geld dat met dit diner wordt opgehaald gaat naar Vishwas in
India. Deze stichting doet HIV-projecten, helpt gehandicapte kinderen en nog veel meer.

Op zondag 26 juni verzorgen
leerlingen van Gymnasium Bernrode, in het kader van Operatie Injectie, een heerlijk Indiaas
diner bij Kasteel Heeswijk. De
opbrengst van het diner komt
ten goede van de Stichting Medisch Werk Mumbai, opgezet
door Carlo en Trees van de Bilt,
voorheen huisartsen in Heeswijk-Dinther.

Trees en Cees proberen in India
onder andere het aantal gevallen
van aids te verminderen en het
aantal kinderen met die ziekte is
aanzienlijk gedaald.
Gedurende het hele schooljaar
organiseren leerlingen van Gymnasium Bernrode meerdere evenementen om geld in te zamelen voor de stichting. Zo wordt

‘Het geld is in India in goede handen’

Het diner serveren de leerlingen
in samenwerking met een kok
van Kasteel Heeswijk. Ieder jaar
staat er een ander Indiaas gerecht op het menu. Er zijn een
beperkt aantal plaatsen vrij, dus
vragen de leerlingen van Bernrode om tijdig te reserveren.
Eens in de drie jaar reizen enkele
leerlingen van Bernrode af naar
India. Voorzitter Nynke Verhees
uit Rosmalen heeft vorig jaar met
haar eigen ogen gezien dat het
geld dat Gymnasium Bernrode
ophaalt, in India in goede handen is.

onder andere een Zipp It, een
schoolkamp en een pepernotenactie opgezet. Eens in de drie jaar
vindt ook de Ronde van Bernrode plaats. Bij dit evenement fietsen de leerlingen voor het goede
doel. Jaarlijks haalt gymnasium
Bernrode zo’n 15.000 euro op
voor de stichting.
Lekker Indiaas eten bij het kasteel? Stuur dan tijdig een mail
naar oidiner26juni@gmail.com.
Geef graag het aantal personen
door. Met wensen van vegetariërs en personen met allergieën
wordt rekening gehouden.

Gymnasium Bernrode leerlingen enthousiast over benefietdiner Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls

20
JAAR
KRINGLOOP

14 MEI
SPECTACULAIRE

VEILING

ZATERDAG 14 MEI IS ER IN OSS (11.00 TOT 12.30 UUR)
EN HEESCH (13.30 TOT 15 UUR) EEN SPECTACULAIRE
VEILING VAN TOPSTUKKEN UIT ONZE MAGAZIJNEN.
DAT WIL JE NIET MISSEN!

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

BUITEN THUIS

LEVEN BELEEF

expositie Fotoclub en Moederdag een goede combinatie

bErNHEZE - Fotoclub Bernheze hield afgelopen zondag voor de twaalfde keer haar foto-expositie. Hiermee werd het cultuurseizoen van De Kersouwe geopend.
burgemeester Marieke Moorman verzorgde de opening van de expositie. Net zoals voorgaande jaren de verschillende wethouders de expositie openden, moest nu ook burgemeester Moorman haar eigen foto onthullen voor het jaarlijks terugkerende rode Draad-thema. Dit jaar was het thema een driehoekige spiegel.
Omdat het Moederdag was, werden de moeders op de foto gezet en kregen zij de foto ter plekke gratis mee. De andere fotocategorieën waren de kettingfoto’s, de foto’s met
gedicht en het vrije onderdeel. Een drukke, maar vooral mooie expositie.

nationale Molendagen
op 14 en 15 mei
HEESWIJK-DINTHEr - Ieder tweede weekend van mei organiseren vereniging De Hollandsche Molen,
het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de vele molenaars, moleneigenaren en molenvrijwilligers in Nederland, de Nationale Molendag. Met dit evenement willen wij gezamenlijk het Nederlandse publiek en
toeristen kennis laten maken met dit bijzondere stukje levende geschiedenis.
Op deze dagen draaien en malen meer dan
950 molens, verspreid over heel Nederland.
Zo ook op De Kilsdonkse Molen, een uniek
monument aan de brabantse Aa. Voor de
kinderen wordt speciaal voor deze molendagen een gratis doe-boekje uitgegeven.
Op zondag, 1ste Pinksterdag, krijgt het
geheel ook nog een muzikaal tintje. bovendien vaart die dag de fluisterboot ‘De
Watervlucht’ van De Kilsdonkse Molen
naar Kasteel Heeswijk om 10.30 uur en
om 14.00 uur. Om 12.00 uur en 15.30 uur
vaart de boot van Kasteel Heeswijk naar De
Kilsdonkse Molen.

EEN ZOMERSE

TUIN
Vlijtig liesje
(Impatiens
Nieuw Guinea).
Diverse kleuren,
hoogte 20 cm
halfschaduw,
potmaat 12 cm.

VLIJTIG LIESJE
PER STUK 2.49

Intratuin Veghel
Heuvel 11, 0413-350816.
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl
Iedere zondag open van maart t/m juni.

Molens zijn te bezichtigen op beide dagen
van 10.00-17.00 uur. Ook het bezoekerscentrum is dan geopend voor onder andere een kopje koffie met molenkoek, een
lunch, of een lekker biertje. In de winkel
zijn vers molenbrood en de producten van
de molen te koop.
Wil je meer informatie, kijk dan op de website www.kilsdonksemolen.nl.

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

• Vĳverbenodigheden

HS 45 45 cm

van 349,- nu 279,-

HS 45 60 cm

van 369,- nu 299,-

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

Nieuw:
het assortiment
Het
adresinvoor
voor
de vissers:
Veevoer
* Maden
en minimaden
Hondenen kattenvoer
Dierenbenodigdheden
* Wormen * Morio
Meststoffen
En alle hengelsport artikelen.
Zaai- en pootgoed
Meerstraat 32
Tuingereedschap

+31
(0)413
291
U vindt
ons op
de 403
Meerstraat
in Heeswijk
+31
(0)41332293
401
0413 291 403
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

1.49

2 e pinksterdag

OPEN

VAN 10.00
TOT 17.00 UUR

1e PINKSTERDAG
GESLOTEN
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‘Nóg beter, leuker en spannender’
LOOSBROEK - Loosbroek maakt zich op voor de tweede dorpskwis op 28 mei!
2015 gaat in de boeken als het eerste jaar van ‘Losbroekwist’. De enige echte
kwis voor heel Loosbroek was toen een feit! En wát een succes, met 33 teams
en 500 deelnemers was bijna het halve dorp in de weer om de moeilijke,
makkelijke, grappige, flauwe en (bijna) onmogelijke vragen op te lossen.

Swiftboys 8 won de eerste editie.
Inmiddels wordt er hard gewerkt
aan een nieuwe editie. Waar
gehakt wordt vallen spaanders,
dus ook de organisatie heeft
geleerd en heeft er alles aan
gedaan om deze tweede editie
nog beter, leuker en spannender te maken. Na vele avonden
vergaderen, honderden mails en

makkelijk zijn, maar ook niet te
moeilijk, immers de kwis is voor
iedereen. Dat vroeg de nodige
creativiteit van het hele team.
Maar het is klaar!
En natuurlijk zijn we opnieuw
positief verrast over het aantal
deelnemende teams en over de
vele sponsoren die ons helpen
dit mogelijk te maken. Het heeft

‘Ook de tweede editie
van ‘Lôsbroekwist’ gaat
een succes worden’
WhatsApp’jes ontstond opnieuw
een lange lijst van te gebruiken
vragen en antwoorden. Puzzels,
geluidsfragmenten, foto’s, koken, alles zit erin. De commissie
heeft vele uren en avonden aan
tafel gezeten om alles rond te
krijgen. De vragen mogen niet te

De organisatoren van de tweede ‘Lôsbroekwist’

er alle schijn van dat ook de
tweede editie van ‘Losbroekwist’
een succes gaat worden. Het inschrijven kan nog tot en met 14
mei. De feestavond/uitslag is op
vrijdag 17 juni. Inschrijven voor
de kwis is nog mogelijk:
www.losbroekwist.nl.

Tuinders winnen derde HaDee Kwis
Transitie van VAR naar DBA! Wat nu?
Kom vrijblijvend naar onze informatieavond op 17 mei 2016.
Twijfel niet, neem contact met ons op en schrijf in!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

HEESWIJK-DINTHER – De Tuinders hebben de derde editie van de HaDee Kwis op hun naam geschreven. De vriendengroep won de dorpsquiz overtuigend en liet de concurrentie ver achter zich. WVOZ
(Wij Voetballen Op Zaterdag) bleek dus wel te kloppen. Het team won de eerste twee edities van de
kwis, maar moest nu de meerdere erkennen in de Tuinders. Derde werd ‘Team 100’.
In een volle zaal De Toren werd
zaterdagavond de uitslag bekendgemaakt. Voor het zover
was, werden de twee winnaars
van de geheime proef (een kookproef, waarbij geraden moest
worden hoeveel ingrediënten er
in een gerecht zaten) in het zonnetje gezet. De opdracht om een

act uit het Songfestivalverleden
uit te beelden, werd verrassend
gewonnen door de dames van
team Sledo. Zij beeldden de Russische omaatjes uit die enige jaren geleden meededen.
De organisatie van de HaDee
Kwis schonk een bedrag van

€ 500,- aan Hulpdienst Lichtpunt. De cheque werd in ontvangst genomen door pastoor
Joost Jansen.
Er deden 102 teams mee aan de
HaDee Kwis op vrijdag 8 april.
Op 31 maart 2017 wordt de
vierde editie gehouden.

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool
• Dagopvang
• Tussenschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl
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Meimaand voetenmaand
COLUMN PEDICURE TINKA VAN NULAND

MEIMAAND
VOETENMAAND
Tips voor frisse en gezonde voeten

H

et worden weer betere tijden voor de voeten.
Niet meer in dichte schoenen, maar de komende
tijd – hopelijk - meer in open schoenen/slippers;
voeten die blootgesteld worden aan de lucht. Maar
dan komt ook het besef dat de voeten de afgelopen tijd niet
meer verzorgd zijn. Lange nagels, schimmelnagels, eelt,
kloven, likdoorns, alles wat je niet wilt laten zien als je open
schoenen aan hebt. Dan wordt het tijd voor een afspraak
bij de pedicure. Nagels knippen, eelt, kloven, likdoorns
verwijderen, daar heb je direct profijt van.
Bij een schimmelnagel duurt het langer voordat er een
gezonde nagel groeit en moet direct behandeld worden.
Tijdens de behandeling wordt de verdikte, gele nagel dunner
gefreesd. Daarnaast ga je de nagel twee keer daags zelf
behandelen met een schimmelwerend middel.
Naast deze behandeling moeten alle schoenen aan de
binnenkant worden behandeld met een schimmeldodend
middel. Uit voorzorg, om te voorkomen dat schimmelsporen
zich in de schoenen blijven nestelen en zodoende opnieuw
infectie veroorzaken.
En zorg ervoor dat de voeten zoveel mogelijk aan de open
lucht worden blootgesteld.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Draag iedere dag schone, vochtopnemende sokken
Wissel regelmatig van schoenen en laat ze tussentijds goed luchten
Draag schoenen van ventilerend materiaal (leer)
In een openbare ruimte kun je beter op slippers lopen dan op blote voeten
Was de huid niet te vaak met zeep
Droog je voeten goed na het baden of douchen, ook tussen je tenen
Knip nagels recht af
laat je voeten eens verwennen bij de pedicure
Koop ’s middags schoenen, dan zijn je voeten iets dikker dan ’s ochtends
Koude voeten kun je voorkomen door regelmatig een voetenbad te nemen
Een voetenbad mag nooit te heet zijn, lauwwarm water is beter voor de huid
Neem niet langer dan 10 minuten een voetenbad, anders gaat de huid verweken
Gebruik onder gekleurde nagellak een kleurloze nagellak, zo voorkom je dat de nagels verkleuren
Harde nagels kun je gemakkelijker (met regelmaat) vijlen dan knippen

bron: www.gehwol.nl

Wanneer u zich schaamt voor uw teennagel en toch met
mooie nagels voor de dag wilt komen, is een gelnagel een
tijdelijke oplossing, zodat u in open schoenen toch mooie
nagels heeft .
Daarnaast is er de mogelijkheid om de nagels te laten
lakken met een gellak zodat de nagels er wekenlang mooi
uitzien. Maar ook dan blijft u de nagel behandelen tegen de
schimmel, want dit proces mag niet onderbroken worden.
Zorg goed voor jezelf,
Zorg goed voor je voeten,
De groeten aan je voeten.
Pedicure Tinka van Nuland
‘t Broek 3 - Nistelrode - 0412-612743 - pedicuretinkavannuland@gmail.com

Nistelrode
Pinkstervoordeel!
1e & 2e
pinksterdag
geopend
11.00 - 17.00uur

* 20% korting op alle enkellaarsjes
* 20% korting op alle tassen
* 10% extra kassakorting in de outlet
(wordt elke week aangevuld)
* Speciale aanbiedingen bij Shoes for Kids
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Haal het licht en de zon in huis

Anthony van Bakel

Zonnepanelen zijn afgelopen jaren in prijs gehalveerd

Tekst Hieke Stek Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - En dan bedoelen we niet alleen in sfeer, maar ook in energie. Licht en zon hebben een grote
energiewaarde en die mogen wij gebruiken. Sterker nog, die zouden we méér moeten gaan gebruiken.
De zon is namelijk gratis en onuitputtelijk. Onterecht worden zonnepanelen alleen verbonden aan veel
zon, hoge temperaturen en een strakke, blauwe lucht. Veel mensen denken dan ook dat zonnepanelen
in Nederland niet voldoende renderen. Dat is een fabel. De cellen in zonnepanelen vangen daglicht op
en zetten dat om in elektriciteit. “Ook bij bewolkt weer leveren zonnepanelen energie. Dat doen ze elk
jaargetijde, ook in de winter. Alleen dan is de opbrengst wat minder, omdat er dan simpelweg minder
daglichturen zijn”, legt Anthony van Bakel, directeur van Van Bakel Elektro uit.
U stelt de aanschaf van zonnepanelen wellicht uit voor de kosten.
Niet nodig. “Zonnepanelen zijn
de afgelopen jaren in prijs gehalveerd. Daarnaast is het ook
mogelijk voor particulieren om
de btw op de aanschaf terug te
krijgen van de belastingdienst.
Btw-teruggave levert ca. 20%
aan voordeel op. Gemiddeld betekent dit dat na ca. 6 jaar de
zonnepanelen al terugverdiend

zijn. Voor bedrijven met een aansluiting groter dan 80 ampére is
er een SDE-subsidie beschikbaar.
Van Bakel Elektro geeft 25 jaar
opbrengstgarantie.
Daarnaast
is de 25 jaar opbrengstgarantie
herverzekerd bij een verzekeringsmaatschappij, om alle risico’s uit te sluiten”, legt hij uit.
Particulier én zakelijk
De aanschaf van zonnepanelen

is een langetermijninvestering.
Let juist dáárom op kwaliteit en
service. “Onze kwaliteit laat zich
zien in de garantieperiode. Als
lokale zonnepanelenleverancier
staan we dicht bij onze particuliere en zakelijke klanten en kunnen
we heel snel schakelen, mocht er
iets zijn. Daar kunt u op rekenen.
Evenals een betrouwbaar en eerlijk advies dat we op maat bieden, omdat elke situatie anders

is. Voordat wij een bezoek aan u
brengen, hebben wij, door onze
slimme en actuele software, de
dakhelling, de zonnestand, schaduwval en afmetingen van het
dak voor uw situatie al berekend.
Zo kunnen we concreet uw persoonlijke situatie bespreken en de
berekening compleet maken met
uw gegevens, zoals bijvoorbeeld
energieverbruik. Wij ontzorgen
elke klant in het gehele traject:
van advies, installatie, subsidieaanvraag tot en met eventuele
financierings-/leasemogelijkheden. En in dat traject heeft u
slechts één aanspreekpunt, omdat wij - net als u - ook van duidelijkheid houden.”

gekeken of uw dak constructief
geschikt is voor zonnepanelen.
Installatie gebeurt vanzelfsprekend in overleg en is altijd snel
realiseerbaar. Het energielabel
van een pand wordt steeds belangrijker. Heeft u uw bestaande
pand voorzien van zonnepanelen? Dan heeft u het energielabel
verbeterd én daarmede de waarde én de verkoopbaarheid van
uw eigendom. Wij nodigen u uit
om ons - geheel vrijblijvend - een
berekening te laten maken en
daarmee de aanschaf van zonnepanelen voor u vanuit een zonnige kant te belichten”, besluit
Anthony. Voor meer informatie:
www.vanbakeleco.nl.

Verbeter uw energielabel
Het Heesche elektrotechnische
bedrijf is al bijna 25 jaar werkzaam in de regio: een betrouwbare
zonnepaneleninstallateur
dus. “We hebben zelfs een aparte eco-tak opgericht voor onze
duurzame diensten en een specialistisch team voor het installeren van zonnepanelen. Er wordt

Van Bakel Elektro, Cereslaan 16,
Heesch, Telefoon: 0412-454394.

Dorpszeskamp HDL: feest dankzij
deelnemers, vrijwilligers en sponsors

Canadabaan 10 5388RT Nistelrode
0412-613320
www.steencentrum.nl
Openingstijden: ma-vrij: 08:00 tot 18:00 uur
za: 09:00 tot 15:00 uur

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

ACTIES HEMELVAARTSDAG
& TWEEDE PINKSTERDAG

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

Hemelvaartsdag &
Tweede Pinksterdag
geopend van
10:00 tot 17:00

34

HEESWIJK-DINTHER - Op 1e Pinksterdag, zondag 15 mei, vindt voor de 31e keer het grootste eendaagse evenement van Heeswijk, Dinther en Loosbroek plaats: de jaarlijkse dorpszeskamp. Het belooft een
prachtige, sportieve dag te worden, die mogelijk wordt gemaakt door de enthousiaste inzet van deelnemers, vrijwilligers en ook sponsors.
Sponsoren
Naast vele kleine en grotere
sponsoren, mag Stichting Dorpszeskamp H.D.L. al geruime tijd
rekenen op de steun van twee
hoofdsponsors, Gebr. Dijkhoff &
Zn. BV en Jacobs Aannemersbedrijf BV. Deze lokaal gewortelde
bedrijven stellen al vele jaren tijd
en materieel beschikbaar om de
zeskamp mogelijk te maken.
De zeskamp
De 24 deelnemende teams beginnen om 9.30 uur aan de zeven veldproeven op het terrein
van Voetbalvereniging Heeswijk.
Het waterbassin moet dit jaar lopend bedwongen worden en ook
het emmerspel en de wippen zijn
weer in het spelschema opgenomen. ’s Avonds verplaatst het
festijn zich naar sporthal De Zaert
in Dinther, waar om 19.30 uur de
afsluitende proef, de playbackshow, begint. Aansluitend vinden
in de sporthal ook de loterij en de
prijsuitreiking plaats, waarna het

feest in volle hevigheid kan losbarsten.
Kom een kijkje nemen
Iedereen is welkom op sportpark
De Balledonk om de teams aan
te moedigen. De playbackshow
is alleen toegankelijk met een
geldig toegangsbewijs. Er zijn
slechts beperkt toegangsbewij-

zen beschikbaar voor de vrije
verkoop, dus zorg dat je er snel
bij bent. De toegangsbewijzen
zijn vanaf 9 mei te koop voor
€ 5,- bij de kantine van Voetbalvereniging Heeswijk en daarnaast ook direct te bestellen via
dorpszeskamphdl@hotmail.com.
Graag tot ziens op 15 mei!
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Albert Heijn Hendriks Heesch samen met
‘Afgeprijsd’ tegen voedselverspilling
HEESCH - De app ‘Afgeprijsd’ van NoFoodWasted laat consumenten in een
oogopslag zien welke producten in de buurt tegen de houdbaarheidsdatum
aanlopen en daardoor met korting te koop zijn. Vanaf vandaag is de app ook
te gebruiken voor klanten van Albert Heijn Hendriks. Algemeen Directeur
Jasper Hendriks: “Wij doen mee met ‘Afgeprijsd’ omdat het in het belang is
van de klant, onze winkel en de wereld.”
Het is geen geheim dat supermarkten producten afprijzen die
over de datum dreigen te gaan.
Dat het merendeel van deze
producten alsnog moet worden
weggegooid, is echter minder
bekend. ‘Afgeprijsd’ biedt, in samenwerking met supermarkten,
een praktische oplossing om deze
verspilling tegen te gaan. Jasper
Hendriks: “Klanten houden van
korting en niemand houdt van
weggooien.
Veel van onze klanten zijn wel
geïnteresseerd in afgeprijsde producten, maar weten bij het ma-

ken van het boodschappenlijstje
nog niet welke producten met
korting te koop zijn. Met de app
‘Afgeprijsd’ van NoFoodWasted
komt daar nu verandering in.”

geprijsd is een concrete en rendabele oplossing, waarbij klanten in
de app hun eigen supermarkten
kunnen selecteren, waarna ze
een overzicht krijgen van alle af-

‘Klanten houden van korting en
niemand houdt van weggooien’
Alleen al in Nederlandse supermarkten verdwijnt jaarlijks voor
ruim € 400 miljoen aan levensmiddelen in de vuilcontainer. Af-

geprijsde producten. Op die manier ontstaat er een win-win-win
situatie. De supermarkt verkoopt
producten die anders wegge-

gooid worden, klanten genieten
van producten met korting en
voedselverspilling wordt teruggedrongen.
NoFoodWasted heeft zich voorgenomen om van voedselverspilling een keuze te maken. Oprichter August de Vocht creëert
innovatieve toepassingen die het
onnodig weggooien van voedsel
voorkomen en rendabel zijn voor
iedereen.
“De kracht van NoFoodWasted
ligt in het bieden van deze oplossingen, met behulp van technologie, waarbij we het leven van
de ondernemer en de consument
makkelijker maken. Iedereen
moet zich kunnen inzetten, zodat iedereen kan profiteren en
uiteindelijk iedereen wint. Geen
geitenwollensokkenideologieën,
maar gewoon een kwestie van
doen” aldus De Vocht.

Het afgelopen jaar is de Afgeprijsd app succesvol gelanceerd
bij 20 supermarkten van 5 verschillende ketens in 4 provincies.
Op dit moment wordt de app
verder uitgerold in de rest van
Nederland.

ah ‘t dorp
‘t Dorp 40 - Heesch
0412 - 452 472

OPRUIMING OPRUIMING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT

25% KORTING

• GERANIUMS,
1e en 2e PINKSTERDAG
FUCHSIA’S, enz.

en ALLE ZONDAGEN
in MEI
• DIV. HANGPLANTEN
geopend van 10.00 - 16.00
uur
• POTGROND

• TUINDECORATIE

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

Openingstijden:

Groenstraat 31

Lezing door drs. Jac. biemans
August von Bonstetten. Een Zwitsers militair
schetst ‘s-Hertogenbosch 1815-1824

Openingstijden:
5258 THGroenstraat
Berlicum 31
• Div. Groentenplanten
maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
5258 TH, Berlicum
06-22381999
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
(Nabij sportpark De Brand)
• Potgrond
(Nabij sportpark De Brand)
• Tuindecoratie

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

Lentekriebel�?
Lentekriebel�?
�
etskriebel�...
�etskriebel�...

Tweede paasdag
geopend
w.0
ee0dtoet
vanT12
Twpee
inde
kstpa
eras
dr ada
17.0
0
uu
gg
gge
eoop
peenndd
vavann112
2.0
.000 ttot
1717.0.000uuu ot
urr

Lentekriebel�?
�etskriebel�...
BINNEN!

DIVERSE
NIEUWE
BINNEN!
ACTIEMODELLEN
COLLECTIE
NIEUWE2016
KOM GERUST VRIJBLIJVEND
COLLECTIE
2016
EEN KIJKJE NEMEN
www.vanesch-tweewielers.nl

Tweede paasdag
geopend
van 12.00 tot
17.00 uur

Abdijstraat 28 - 5473 AE Heeswijk Dinther - Tel. 0413-29 30 54

Abdijstraat 28 - 5473 AE Heeswijk Dinther - Tel. 0413-29 30 54

www.vanesch-tweewielers.nl

BINNEN!

HEESCH – Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ houdt op woensdagavond 18 mei een lezing over August
von Bonstetten. Drs. Jac. Biemans uit ‘s-Hertogenbosch, werkzaam bij het Stadsarchief, gaat uitgebreid
in op het bijzondere werk van de Zwitserse militair. De lezing wordt gehouden in De Heemschuur en
begint om 20.00 uur. De entree voor niet-leden bedraagt € 4,-, inclusief koffie of thee.
Jac. biemans (Maarheeze, 1963)
studeerde geschiedenis aan de
Katholieke (nu radboud) Universiteit te Nijmegen. In 1991
studeerde hij cum laude af op
een onderzoek naar het protestantisme in budel en Maarheeze.
Sindsdien werkt hij in het archiefwezen, op dit moment als
medewerker Pr en educatie bij
de afdeling erfgoed van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hij is actief in de lokale en regionale
geschiedenis
van
Noord-brabant. Daarnaast is hij
sterk geïnteresseerd in historisch
beeldmateriaal. De afgelopen jaren was hij beeldredacteur van
diverse boeken over Noord-brabantse plaatsen.
Datum: woensdag 18 mei 2016
locatie: De Heemschuur,
Schoonstraat 35 in Heesch
Aanvang: 20.00 uur
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Schoon Heesch: voor een opgeruimde wijk

Het harde werken loont

ruimen het afval op rondom de
velden.

De leiding in dit project: v.l.n.r.: Mark Martens, Ad van Dorst, Rob de Veer

Kartrekkers
Begeleider Mark Martens gaat
elke dinsdag en woensdag op
pad met zijn cliënten. Vier op
dinsdag en vier op woensdag.
Samen met medewerkers Rob de
Veer en Ad van Dorst vormen zij
de kartrekkers van het project.
Want het project dient ook een
maatschappelijk doel, waarbij het
sociale element zeker niet vergeten mag worden.

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Wat valt op in het gebied Verdilaan - Schoonstraat - Hoogstraat - Nistelrodeseweg in Heesch?
Precies: dat het er zo schoon is. Weinig zwerfafval, weinig troep op straat en in de bermen. Wordt daar
dan nooit afval op straat gegooid? Helaas, toch wel. Maar het grote verschil is, dat het in dit gebied
trouw wordt opgeruimd. Door de mannen van Schoon Heesch. Weer of geen weer: zij gaan voor een
schone leefomgeving.
Schoon Heesch is een initiatief
vanuit de gemeente in samenwerking met Dichterbij, vanuit
buurtparticipatie. Schoon Heesch
biedt mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle
dagbesteding, waarvan de buurt

meeprofiteert. Want behalve afval prikken, halen de cliënten
van Schoon Heesch ook het oud
papier op bij het Hooghuys. En
bij basisschool De Emmaus vegen zij het schoolplein, legen ze
de containers en verzorgen ze

de planten. Ook houden ze de
speeltuinen in de wijk schoon.
Bij de hockeyclub denkt beheerder Arno van Nuland actief mee
in hand- en spandiensten voor
de cliënten. Zo verzorgen ze het
tuinonderhoud bij de club en

Klus? Bel ons!
Ook de cliënten zelf zijn blij met
hun werkzaamheden, met hun
bijdrage aan een schoon milieu, en met het feit dat ze erbij
horen. Maar ze willen zo graag
méér doen. Méér klussen, vooral
voor particulieren. Kleine klussen in huis, meubels versjouwen
of bladruimen. Ze doen het met
alle liefde. Dus heb je een klus

waarmee je wel wat extra handjes kunt gebruiken? Laat het ons
weten!
Zelf meedoen?
Ben of ken jij iemand die graag de
handen uit de mouwen steekt?
Of ben jij die betrokken buurtbewoner? Dan zijn wij op zoek naar
jou! Sluit je bij ons aan, je bent
van harte welkom.
Wordt vervolgd
Over twee weken in deze krant:
Melvin, Ger, Roy, Bart en Henri.
De mannen van Schoon Heesch
aan het woord!
Aanmelden klussen, cliënten
of vrijwilligers: Werkkracht, tel.
0412-611966. Vragen naar Mark
Martens of Rob de Veer.
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Lokale ritrijder
gezocht!

bezorger met auto
Gezocht, vroege vogels voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de
Volkskrant, Trouw en Brabants Dagblad ’s Ochtends voor 7 uur de krant
bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5
uur per dag, van maandag tot en met zaterdag.

omg. Loosbroek

Wat staat er tegenover:
• een 4-wekelijkse vergoeding van ca. € 800,-;
• startpremie € 150,-;
• gratis de krant lezen.
Interesse? Mail naar: liet@ziggo.nl
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‘Deze attractie
geeft de
mogelijkheid om de
kindermuntjes van
€ 1,- in te leveren’

Woensdag 11 mei 2016

Zevende generatie Buwalda:
‘Gaat voor het entertainen’
NISTELRODE – De achtbaan ‘Magic Mouse’, die tijdens de Pinksterfeesten naar de kermis komt, is de
kleinere versie van de sensationele draagbare achtbaan ‘Spinning Coaster’, een van de vijf attracties
die de familie Buwalda heeft. Met een hoogte van 14 meter, zal de 35 bij 20 meter grote achtbaan het
parkeerplein van de Jumbo opsieren, want deze attractie is een lust voor het oog.
De heer Buwalda heeft een druk
programma in het kermisseizoen,
waarin hij vijf achtbanen exploiteert met zijn familie. De ‘Magic

Mouse’ komt vanaf de kermis in
Rotterdam en is dinsdagavond
gearriveerd in Nistelrode. Het
plein veranderen van parkeerplaats in een kermisterrein. Deze
achtbaan is geschikt voor alle
leeftijden, de draagconstructie

Bekend in Nistelrode
Colin Buwalda kent de kermis in
Nistelrode, wat hij de opwarmkermis voor Uden noemt, maar
stond er nog nooit met zijn attracties. Ze wonen in Weert, net
over de grens van Limburg. Colin

‘WE BLĲVEN VERNIEUWEN EN
DAT MAAKT DAT DE UITDAGING BLĲFT’
en rails zijn in geel en paars en
het onderliggende stationnetje is
groen. In de zeven rondvormige
auto’s zijn de stoelen en hoofdbandkussens aangenaam zacht
en om te genieten. Ook deze attractie geeft de mogelijkheid om
de kindermuntjes van € 1,- in te
leveren.
logo 2016.pdf

1

09-05-16

Buwalda is de zesde generatie en
de zevende generatie helpt ook
al mee, de oudste van de drie
dochters van Colin en Willemien.
Colins ouders staan ook nog op
de kermis.
De familie Buwalda gaat in de
winter naar Engeland op de
kerstmarkt staan met achtbanen

en eethuisjes, wat een hele onderneming is.
Het entertainen van de mensen
blijft het leukste van dit vak. Colin: “We blijven vernieuwen en
dat maakt dat de uitdaging blijft.
Attractie groter, uitbreiden en
steeds weer vernieuwend bezig
blijven. En nu de volgende generatie weer aan de slag gaat,
nodigt dat mijn generatie uit om
mee te denken naar de toekomst
toe.”
Maar eerst het komende weekend, met de Pinksterfeesten Nistelrode, die een groot programma voorbereid hebben en de
kermis die - naast de grote achtbaan - nog een heel scala aan
kermisattracties heeft.
Een jaarlijks evenement dat, net
als bij de exploitanten, ook voor
de bezoekers een blijvertje is.

22:11

Speelparadijs

Braderie

Circus Pompom

Kapellenfestijn

Kermis

DE KERMISSEN VAN
BERNHEZE KOMEN ER AAN:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek
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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 in Nistelrode:
Jumbo Nistelrode, DIO-The Read Shop-Prima Sparkling, Fietsplus Rini
Cafetaria ‘t Tramplein, Kapsalon van Dinther en Pinksterfeesten Nistelrode

RN

EN

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).

wij
doen
mee

H EZE

Straattheater
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roy en Merlin al tien jaar
aan het organisatieroer van
ronkend, muzikaal festijn
‘VeUL Feest Én GAs erOp’, ZO MOet Het ZiJn

Kort nieuws
Doe-middag
bErNHEZE - De bibliotheken van Bernheze organiseren een
doe-middag voor kinderen van 4 tot 8 jaar op woensdag 18
mei van 14.00 tot 16.30 uur.
In de bibliotheken van Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther
kun je deze middag met bee-bots (programmeerbare robotbijtjes) spelen en 3D-kleurplaten kleuren. Het is niet nodig om je
van tevoren op te geven. Deelname is gratis.

Liederentafel
HEESCH – De laatste Liederentafel voor de zomerstop staat voor
de deur. Op woensdag 18 mei is het de laatste Liederentafel in
CC De Pas in Heesch van dit seizoen. De Liederentafel begint
om 20.00 uur. Wie nog een keer wil genieten van een gezellig
avondje samen zingen, onder begeleiding van het enthousiaste
Liederentafelorkest, kan daarvoor volgende week woensdag in
De Pas terecht.
bij de keuze van de liedjes speelt een stukje herkenning een belangrijke rol. Het is een mix van liedjes die lekker in het gehoor
liggen en makkelijk mee te zingen zijn. Het is vooral gezellig, in
een ongedwongen sfeer, waardoor het voor de meeste bezoekers gewoon een ontspannen avondje uit is. Iedereen is weer
van harte welkom. De organisatie is in handen van de liederentafelcommissie van CC De Pas. De entree bedraagt € 1,-.

elly Verrijt exposeert
Van 6 mei t/m 9 juli in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHEr – Elly Verrijt is geboren in 1969 te Bergeijk
en in 2006 gestart met schilderen. In haar werk is ze nog steeds
autodidact. Haar werk bestaat (bijna) volledig uit schilderijen
van dieren en personen, voornamelijk portretten. Mensen zijn
belangrijk voor haar, ze boeien haar en Elly raakt er niet op
uitgekeken. Het weergeven van de mens in al zijn verschillende
emoties, is voor haar een voortdurende bron van inspiratie, de
magie van het leven, haar stemmingen en gedrevenheid.
Merlin en Roy organiseren al tien jaar de 24-uurs solexrace

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK- DINTHEr – Ze zijn er het hele jaar mee doende en het is een bult werk, maar juist het organiseren van de Solexrace vinden Merlin van Heugten en Roy van der Heijden uit Heeswijk leuk en het
is een kick als het hele ‘circus’ weer staat en ‘draait’. Het ronkende, muzikale festijn staat op vrijdag 26,
zaterdag 27 en zondag 28 augustus in de boeken en heeft vanwege het 10-jarig bestaan extra toeters
en bellen, oftewel; “Veul feest én gas erop”, aldus deze drijvende krachten.
Al tien jaar staan genoemden
aan het organisatieroer van
de 24-uurs Solexrace in Heeswijk-Dinther. Het spektakel dat
in 2007 aftrapte met slechts 17
teams en intussen uitgegroeid is
tot een volwaardig evenement.
Circa 125 teams uit binnen- en
buitenland, doen dit jaar - in samenwerking met Kika (Kinderen
Kankervrij), het fonds waarvoor
in de loop van het bestaan en het
evenement al € 200.000,- werd
ingezameld - mee aan het festijn.
De brascross is, in verschillende
klassen, voor iedereen vanaf 5
tot 150 jaar oud en er zijn drie
feesttenten met elk een eigen
muzikaal programma.
De Solexrace; ‘Plankgas door
twee cafés, de feesttent en een
stierenstal’ ontgroeide vanaf die
allereerste editie de kinderschoenen al snel. “Het was in verhouding met nu een klein tweedaags gebeuren, maar ook toen
hebben we er wel direct serieus
werk van gemaakt”, aldus Merlin en roy. Hoewel er voorheen
meerdere mensen mee aan het
organisatieroer stonden, kan het
tweetal met recht de harde kern
van het hele gebeuren genoemd
worden en zijn zij er het hele
jaar mee doende. Sterker nog.
Terwijl op moment van schrijven

de puntjes nog op de i worden
gezet voor de jubileumviering
komende augustus, zijn beiden
feitelijk ook al bezig met de editie van 2017. “Met name voor
het muziekprogramma is het
zaak om tijdig te boeken. Dat
doen we overigens pas als we

vermaken”, aldus roy en Merlin. Hoewel het hele gebeuren
veel tijd, energie en inzet vergt
en het, zo melden ze eerlijk, ook
best de nodige kopzorgen geeft,
denken beiden er niet aan af te
haken. “We plannen alles tot in
detail en toch zijn we het hele

‘We trekken altijd een breed publiek
aan en willen dat jong en
oud zich vermaken’
bands gezien en gehoord hebben. Het moet wel in de sfeer
van de Solexrace passen. lauwe
(schijt)muziek daar kunnen we
niks mee”, lacht roy om, terwijl
Merlin instemmend knikt, resoluut te constateren; “Veul feest
én gas erop. Zo moet het zijn.”
Iets wat, belooft het tweetal,
ook dit jaar weer het geval is.
Met wederom een compleet andere terreinindeling, een extra
klasse bij de brascross, bijzondere entertainmenthoekjes, veel
muziek, nu al veel inschrijvingen
voor deelname aan de 24-uurs
race en brascross, vernieuwde site, logo en zelfs kermisattracties voor de kinderen. “We
trekken altijd een breed publiek
en willen dat jong en oud zich

weekend aan het improviseren,
omdat er altijd onverwachtse zaken gebeuren.
Als die dan naar tevredenheid
worden opgelost, dan geeft dat
veel voldoening. Zowel het organiseren als het weekend zelf
is kicken”, melden beiden. Dan:
“Het is ontzettend mooi om
backstage naar de feestende
massa te kijken en nog steeds
krijgen we kippenvel bij de finish
van de solexrace.”
De inschrijving voor solexrace en
brascross is nog geopend. Zie voor
meer informatie en het programma
www.24uurssolexrace.nl.

“Ik wil graag het bijzondere
in het gewone tonen”. Het
liefst schildert ze duidelijke en sprekende aanblikken
met doordringende ogen,
die je een gevoel van herkenning geven. Het kleurgebruik is belangrijk in haar
werk, de uitdrukkingskracht,
die het gevoel van rust–
spanning-emotie opwekken. De woordeloze taal bij de aanblik
van een gezicht, zegt vaak meer over de persoonlijkheid en de
emotie waarmee de kijker aanschouwt. Niets hoeft te zijn wat
het lijkt, want wat is er absurder dan de werkelijkheid?
“In mijn werk experimenteer ik naar vorm, van chaos naar rust,
van details naar eenvoud.” www.ellyverrijt.nl.

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer
begonnen.

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396

Vanaf heden weer diverse
soorten fruit 7 dagen per week
verkrijgbaar via de automaat.
Voor grote partijen graag telefonisch bestellen.
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Grenzeloos bernHeZe
Over asielzoekers gesproken(2)

Wie zijn het?

Asielzoekers zijn mensen die hun land hebben verlaten door:
• oorlog en geweld
• schending van mensenrechten (geloof, homoseksualiteit,
vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting)
• armoede
• politieke vervolging
Staand beleid is dat we geen economische vluchtelingen
accepteren.
Achtergrond
De mensen die uit Syrië komen,
zijn veelal moslim. Syriërs zijn gemiddeld - zeker uit de grote steden - goed opgeleid en kenden
een redelijke mate van welvaart.
Het leven in de grote steden is
westers georiënteerd. Syriërs die
in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, zullen soms genoegen moeten nemen met een lagere welvaart dan zij kenden.
In Eritrea wonen zowel moslims als orthodox christenen. De
meeste Eritreeërs spreken de taal
Tigriana. Nagenoeg alle Eritreeërs
in Nederland zijn christen.

De burgeroorlog in Syrië is zeer
complex. Hoewel er vredesbesprekingen gaande zijn, is het
conflict - en daarmee de stroom
vluchtelingen - nog lang niet
voorbij. In de nabuurlanden zoals Turkije, libanon en Jordanië,
worden ruim drie miljoen Syriërs
opgevangen. De omstandigheden in deze kampen zijn meestal
erg slecht en bieden - met name
kinderen - geen enkele toekomst.
Waarom zijn er zoveel alleenstaande mannen die naar Europa komen?
Minder uit Syrië, maar meer uit

Eritrea komen mannen alleen
naar Europa. In Eritrea komt dit
door het beleid van de dictatuur,
dat stelt dat elke jonge man en
vrouw het leger in moet. Er is
geen perspectief wanneer deze
dienstplicht eindigt; de behandeling in het leger is respectloos.
Schendingen van mensenrechten
zijn meer regel dan uitzondering.
Meisjes en jonge vrouwen kunnen de dienstplicht verlaten als
zij een partner hebben, getrouwd
zijn en kinderen hebben. Hoewel er ook alleenstaande vrouwen vluchten, zijn de mannen
in de meerderheid. Zijn deze
mannen echt alleenstaand? Nee,
een behoorlijk deel van deze alleenstaanden is getrouwd, maar
vlucht alleen. laten zij vrouw
en eventuele kinderen dan zomaar achter? Soms is het een
weloverwogen beslissing dat
één persoon het risico neemt, in
plaats van het gehele gezin. Als

Vaccinaties; ook
voor landen rond de
Middellandse Zee!
bErNHEZE – De zomervakantie komt eraan. Tijd voor velen om weer
massaal de zon op te zoeken. Per jaar reizen velen naar bestemmingen waar ziekten zoals hepatitis A voorkomen. Met name bestemmingen dichtbij, zoals Kroatië, Turkije, Bulgarije en Marokko zijn in
trek bij gezinnen; ook hier loopt de reiziger risico op het oplopen
van besmettelijke geelzucht, hepatitis A. Een vaccinatie kan veel
leed voorkomen.
Ouders gaan er vaak ten onrechte vanuit, dat kinderen de benodigde vaccinaties hebben gehad
via het rijksvaccinatieprogramma. Hepatitis A maakt hier echter geen deel van uit. De helft
van alle kinderen gaat hierdoor
ongevaccineerd op reis naar een
risicoland waar hepatitis A voorkomt.
Hepatitis A
Kinderen en ook volwassenen
kunnen een ziekte als hepatitis A gemakkelijk oplopen. De
ziekte kan zich - na terugkomst
van vakantie - via de toiletten,
deurklinken, kranen en handdoeken verspreiden. Hierdoor
worden meer mensen ziek. Met
goede voorbereidingen en een
vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen.
Meer informatie over geelzucht,
andere reisgerelateerde ziekten
en landen waarvoor vaccinaties
aanbevolen/verplicht zijn, vind
je op de website van GGD reis-

vaccinaties
www.ggdreisvaccinaties.nl.
Vergoedingen
Vergoedingen van vaccinaties
zitten vaak in het aanvullend
pakket. bij het plannen van een
reis is het daarom goed om rond
de jaarwisseling, het ziektekostenpakket er weer eens goed op
na te slaan.

de alleenstaande man of vrouw
veilig Europa bereikt, kan nadien
bekeken worden of er gezinshereniging kan plaatsvinden. Als dat
lukt, is de overkomst naar Europa
veilig: per vliegtuig.
De IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) zoekt via verhoor,
documentenonderzoek en soms
via DNA-onderzoek uit of er
sprake is van vaste relatie dan
wel verwantschap. Vluchtelingen
met een status hebben in principe recht op gezinshereniging. De
reiskosten zijn voor rekening van

de aanvrager die zijn familie wil
laten overkomen.
De volgende keer informeren wij
u hoe Ahmed - een fictieve persoon - in bernheze terechtkwam.

lUChtpost freek spits
nisseroise glorie in kenia

Een helpende hand bieden in het westen van Kenia. Daar ben
ik, Freek Spits, geboren en getogen in Nistelrode, mee bezig
geweest. Ik woon in Kisumu aan het Victoriameer, van waaruit ik
de diverse activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.

Jambo!

We raken betrokken in meer en meer projecten. Zo ben ik al
een tijd bezig met stevia, de natuurlijke zoetstof, en vullen
we nu de eerste container voor export naar China. Dit doe
ik samen met een bedrijf uit Oss, dat de connecties heeft. Ik
probeer hier de productie te verhogen en boeren te trainen,
want we hebben heel wat kilo’s gedroogd blad nodig om
een container te vullen. Toeval is, dat we ook in andere
gebieden actief zijn waar stevia het goed doet, als we kijken
naar het klimaat. In Bungoma werken we samen met 100
kippenboeren en help ik met een bedrijfsplan opstellen, maar
ook dus stevia zou een goede inkomstenbron voor ze zijn.
Ook in Oyugis, waar we al in twee gemeenschappen actief
zijn met de opbouw van landbouwpraktijkscholen, trainen we nu 700 boeren en experimenteren
we met stevia. Laten we hopen dat stevia de toekomst voor ze wordt. Verder gaan we in Kisumu
een voedingsprogramma starten voor een basisschool met 650 kinderen en 200 huishoudens.
Enerzijds passen we ons programma aan op de kinderen, zodat ze de basisprincipes van
landbouw leren en anderzijds produceren ze eten, waardoor ze tenminste twee keer per dag
een maaltijd hebben, wat nu vaak niet het geval is. Een mooie kans voor ons om ons Money
Garden Concept hier verder in te ontwikkelen, want tja, er zijn heel wat scholen in Kenia die
hier behoefte aan hebben. Naast alleen maar werk, houden we ook de Hollandse tradities in ere
en hebben we vorige week Koningsdag gevierd. Waar we vorig jaar nog in Nistelrode waren en
het Wilhelmus hebben gezongen met de fanfare, hadden we nu het uitzicht op het Victoriameer.
Een clubje van zo’n 20 Nederlanders, die in en rondom Kisumu wonen, genoten van de spelletjes
die we creatief in elkaar hadden gezet, met zaklopen, koekjes happen, blik gooien en uiteraard
spijkerpoepen. Voor de aanwezige Engelsen, Amerikanen en Kenianen een openbaring hoe wij
onze feestdag voor de koning vieren en afsluiten met heerlijke hutspot en zelfs de meegebrachte
rookworst kwam nu goed van pas. Het was een mooi Oranje Hollands feestje in Afrika!
Hartelijke groeten, Freek Spits
www.FreeKenya.org / info@FreeKenya.org / Stichting FreeKenia Rabobank Nistelrode,
NL90 RABO1093728434
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kijk voor de actievoorwaarden op jumbo.com/racedagen

Openingstijden Pinksteren
Heesch

1e pinksterdag 10:00 – 20:00 uur
2e pinksterdag 10:00 -20:00 uur

Nistelrode 1e pinksterdag gesloten
2e pinksterdag 12:00 -20:00 uur

Jumbo Wiegmans Heesch
Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode
Parkstraat 10
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praktisChe informatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGenDA
16 mei 2016
Gemeentehuis gesloten
27 mei 2016
Gemeentehuis gesloten
31 mei 2016
Start cursus Politiek Actief

woensdag 11 mei 2016

Grond kopen van de gemeente

Informatieavond woensdag 18 mei in Partycentrum ’t Maxend in Nistelrode
De gemeente Bernheze ontvangt
regelmatig verzoeken van inwoners die stroken grond willen
kopen. Het gaat dan om grond
die eigendom is van de gemeente. Sommige inwoners hebben
daarnaast al stroken grond van
de gemeente in gebruik genomen. De gemeente start met
een project om het gemeentelijke grondgebruik te actualiseren
en reststroken te verkopen. we
starten het project in Nistelrode. Daarom organiseren we op
woensdag 18 mei om 19.30 uur
een informatieavond in Partycentrum ’t Maxend, Maxend
22a in Nistelrode. er volgen ook
nog informatieavonden in de
andere kernen. Als u grond wilt
kopen hoeft u niet te wachten
totdat er een informatieavond
in uw kern is gehouden. U kunt
altijd een verzoek indienen of informatie vragen.
wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond
die aan de voor-, zij- of achter-

kant van een perceel liggen en
die deel uitmaken van het openbare groen. Als u vraagt om een
stukje grond te mogen kopen,
toetsen we of er sprake is van
een reststrook en of de grond
verkocht kan worden.
Uit een inventarisatie blijkt dat
sommige inwoners al stroken
grond van de gemeente bij hun
tuin hebben getrokken. Het gaat
in de gemeente Bernheze om ongeveer 40.000 m². Tegelijk met
de verkoop van reststroken grond
gaat de gemeente deze gevallen
bekijken. we kunnen dan afspraken maken over een mogelijke
verkoop van deze grond.
verkoopprijzen
Bent u eigenaar van een woning
en grenst uw perceel aan een
reststrook van de gemeente?
Dan kunt u nu uw kavel uitbreiden en deze strook tegen een
verlaagde prijs kopen. De verkoopprijs tijdens de projectperiode is € 95,- per m2 voor grond

naast of achter de woning. Voor
grond gelegen voor de voorgevel is de verkoopprijs € 50,- per
m2. De reststrook moet wel kleiner zijn dan 125 m². Is de strook
groter, dan wordt de prijs vastgesteld door middel van een
taxatie.
Meer informatie
Het bedrijf Intersolum uit Asten
voert dit project uit voor de ge-

Aangepaste openingstijden
Op 16 mei 2016 is het gemeentehuis gesloten in verband met Tweede Pinksterdag.
Op 27 mei 2016 is het gemeentehuis gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.

Gemeente bestrijdt
eikenprocessierups

Maashorstfair in een
nieuw jasje

De bomen in de volgende straten
worden bespoten:
Heesch:
Dommelstraat, Groldersedijk,
Grolderseweg, Nieuwe erven,
Venhofstraat, Vinkelsestraat,
Vosbergstraat, wijststraat,
Zoggelsestraat
Heeswijk-Dinther:
Dopheiweg, Dintherseweg,
Fokkershoek, Gouverneursweg,
Groenstraat, Hoge
Broekstraat, Hogeweg,
Hoog-Beugt, Hommelsedijk,
Hommelsehoeve, Justitieweg,
Kaat-hovensedijk, Kameren,
Koffiestraat, Krommertseweg,
Laag-Beugt, Laageindsedijk,
Lariestraat, Meerstraat, Rukven,

Schanseweg, Vorstenbosseweg,
Zandstraat, Herpersteeg,
Oude Beemdseweg
Loosbroek:
Hanenbergsestraat,
Heideweweg, Heisewal,
Hoogeindsestraat,
Koningsstraat, Schaapsdijk,
Dorpsstraat, Jonkerstraat
Nistelrode:
Delst, Dintherseweg,
Koudenoord, Molenhoeve,
Udenseweg
vorstenbosch:
Akkerweg, Brakkensedijk,
Kampweg, Langenbergsestraat,
Lendersgat, Meuwelweg,
Nistelrodesedijk,
Roestenburgseweg
Overlast op uw terrein
De aannemer die in opdracht
van de gemeente werkt, kan de
rupsen ook bestrijden op bomen
die op uw eigen terrein staan.
De kosten zijn dan voor uw
rekening. U kunt de overlast melden bij de gemeente, telefoon
14 0412.

Meepraten
over bestaande
routes in de
Maashorst
18 mei 2016

bent u fietser, mountainbiker,
rijdt u paard of wandelt u regelmatig in de Maashorst? wat
vindt u mooie routes? waar
moeten ze verbeterd worden?
welke faciliteiten en informatie
moeten er zijn? Hoe kunnen we
het betaalbaar houden?

Ook dit jaar verwachten we overlast van de eikenprocessierups. De
eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De haren van de
rupsen kunnen overlast (huidirritatie, ontstekingen van luchtwegen
en/of ogen) veroorzaken. Daarom bestrijdt de gemeente de rupsen.
Op locaties langs doorgaande
wegen spuit de gemeente een
biologisch bacteriepreparaat op
de bomen waarin ze voorkomen.
waar nodig zuigt de gemeente
de rupsen op met behulp van
een vacuümton met water.

meente. Neemt u voor meer informatie contact op met Ruud
Krol (06 46 95 41 27) of Christian
van Deijzen (06 19 92 98 77)
van Intersolum. Ze zijn ook via
e-mail te bereiken:
r.krol@bernheze.org of c.van.
deijzen@bernheze.org. Als u nu
al belangstelling heeft voor een
strook grond kunt u via
www.bernheze.org een verzoek
indienen.

Heeft u daar een mening over,
denk dan mee over bestaande
routes in dit prachtige gebied.
Voor de meeste recreanten zijn al
routes aanwezig of we zijn bezig
om dit te realiseren. Toch kan het
zijn dat u daar niet tevreden over
bent, omdat u in de route andere
gebruikers tegenkomt of omdat
er knelpunten zijn.

De Maashorstfair heeft bijna 10 jaar lang de samenwerking binnen
Natuurgebied De Maashorst beeld, geluid, geur en kleur gegeven.
De Maashorstfair wordt binnenkort in een nieuw jasje gestoken.
De Maashorst blijft zich aan alle
bewoners en bezoekers presenteren met alles wat het gebied te
bieden heeft. De organisatie van
de Maashorstfair is in goed overleg overgedragen aan een nieuw

bestuur. Deze zal de Maashorstfair in een nieuwe vorm
op 31 juli 2016 presenteren.
Binnenkort leest u hierover meer
in de diverse media en
www.demaashorst.nl.

Op 18 mei 2016 om 19.30 uur
is er een eerste bijeenkomst over
het verbeteren van de bestaande
routes. wilt u meedenken? Stuur
dan een mail naar
info@demaashorst.nl. Geef hierbij naam, emailadres en activiteit
in de Maashorst aan. Na aanmelding per mail, ontvangt u een
uitnodiging met exact tijdstip en
locatie.
U bent van harte welkom!

gemeenteberiChten
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Werkzaamheden A50 zomer 2016
De a50 tussen veghel en
knooppunt Paalgraven is in
de zomervakantie twee weken
dicht, één week per rijrichting.
In de zomer van 2016 voert
Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A50. Van 29 juli
tot en met 15 augustus 2016 is
de A50 tussen Veghel en knooppunt Paalgraven ter hoogte van
Oss twee weken volledig afgesloten. eén week per rijrichting.
weggebruikers en de omgeving
moeten rekening houden met

Rijkswaterstaat voert voortdurend beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Komende
zomer staat het groot onderhoud van de A50 tussen Veghel
en knooppunt Paalgraven op de
planning. Hier worden in beide
richtingen het asfalt en de voegovergangen vervangen.

rode (15) in de richting van
Oss/Nijmegen: van vrijdag 29
juli 2016, 21.00 uur tot vrijdag
5 augustus 2016, 21.00 uur.
- A50 vanaf knooppunt Paalgraven (A50/A59) tot de aansluiting Veghel (11) in de richting
van eindhoven: van vrijdag 5
augustus 2016, 21.00 uur tot
maandag 15 augustus 2016,
6.00 uur.

afsluitingen a50
- A50 vanaf aansluiting Veghel
(11) tot de aansluiting Nistel-

Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

afsluitingen en verkeershinder.

Lintjesregen 2017
Draag uw kandidaten voor

kent u iemand die een koninklijke onderscheiding verdient?
iemand die bijzondere verdiensten voor de samenleving (heeft)
verricht? Dan kunt u hem of haar voor een koninklijke onderscheiding voordragen.
U moet uw aanvraag voor 15
juni 2016 indienen. Dat kan
via www.bernheze.org. Bij uw
aanvraag ontvangen wij graag
ondersteuningsbrieven van alle
verenigingen of organisaties
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is (geweest).

te Bernheze, telefoon 14 0412.
Zij kan u in grote lijnen vertellen
of uw aanvraag aan de criteria
voldoet en of uw aanvraag compleet is. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat
het verzoek op de juiste manier
in behandeling wordt genomen.

Voordat u een aanvraag indient,
is het verstandig om contact op
te nemen met de medewerker
Kabinetszaken van de gemeen-

criteria
Iemand komt voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking als hij of zij:

- minimaal 15 jaar lang als vrijwilliger actief is. Het moet
gaan om een aaneengesloten
periode van 15 jaar. U mag ook
verschillend vrijwilligerswerk
bij elkaar optellen om tot die
periode van 15 jaar te komen.
- vrijwilligerswerk doet dat
ten dienste staat van de samenleving,
- geen (vaste) vergoeding voor
het vrijwilligerswerk ontvangt,
- van aantoonbaar onbesproken
gedrag is,
- nog als vrijwilliger actief is of
het vrijwilligerswerk hoogstens
1 jaar voor de aanvraag heeft
beëindigd.

Hierover is dan ook al intensief
overleg gevoerd met omliggende gemeenten, de provincie, bedrijven en hulpdiensten.
Meer informatie
Meer informatie en details over
de omleidingsroutes volgen binnenkort.
Via www.rijkswaterstaat.nl of
www.vananaarbeter.nl blijft u
op de hoogte.
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

inzameling
snoeihout
Op 25 mei 2016 haalt de
gemeente bernheze binnen de
bebouwde kom snoeihout op.
als u daar gebruik van wilt maken, kunt u zich tot 20 mei 2016
12.00 uur aanmelden bij de
gemeente, telefoon 14 0412
of via www.bernheze.org. De
kosten zijn € 13,80.
Bundel het snoeihout in pakketten van 100 x 50 x 50 cm en leg
het ’s morgens voor 7.30 uur
aan de voorkant van de woning.
U mag maximaal 3 m3 per keer
aanbieden. we halen het snoeihout voor 19.00 uur op.
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Gratis cursus
politiek Actief
Denkt u wel eens: ik zou wel willen
weten hoe de politiek werkt? Of
zou u meer invloed willen uitoefenen in uw gemeente? Op 31 mei
2016 start voor de as50-gemeenten bernheze, Landerd, Oss, Uden,
veghel en Meierijstad de cursus
Politiek actief.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, met elk een ander thema. ProDemos geeft de cursus in
de avonduren.
- Dinsdag 31 mei 2016, gemeentehuis Oss: Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
- Dinsdag 7 juni 2016, raadhuis
Landerd: De gemeente
- Dinsdag 14 juni 2016, Klooster
Zijtaart: De gemeenteraad
- Dinsdag 21 juni 2016, gemeentehuis Bernheze: Lobbyen bij de
gemeente
- Dinsdag 28 juni 2016, gemeentehuis Uden: Debatteren
- Raadsvergadering bijwonen in
uw eigen gemeente
Aanmelden kan via
raadsgriffie@oss.nl.
Meer informatie
ProDemos - Huis voor democratie,
verzorgt de cursus. Meer informatie vindt u op www.prodemos.nl.
U kunt ook bellen met de griffie
van Bernheze, telefoon 14 0412.

OFFiCiËLe bekenDMAkinGen
wilt u op de hoogte blijven
van de bekendmakingen uit
uw buurt? Meld u op www.
overheid.nl aan voor de
e-mailservice. U ontvangt dan
per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, 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.

invalidenparkeerplaats
Nistelrode
De gemeente wil de invalidenparkeerplaats aan ’t Laar ter
hoogte van Van Tilburg opheffen. Van Tilburg heeft op eigen
terrein meerdere nieuwe invalidenparkeerplaatsen aangelegd,
waardoor mindervaliden nog
steeds dicht bij de ingang kunnen
parkeren. In de directe omgeving
zijn nog andere invalidenparkeerplaatsen gelegen waarvan
bezoekers van andere winkels
gebruik van kunnen maken

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
V.v. Vorstenbosscheboys, Binnenveld 57, 5476 LZ Vorstenbosch heeft in overeenstemming
met artikel 2:34B, lid 4 APV melding gedaan van activiteiten op
20 en 26 mei 2016. Van deze
mogelijkheid mag de inrichting
maximaal zes keer per jaar gebruikmaken. Tijdens de activiteiten gelden er ruimere schenktijden dan normaal. Voor de exacte normen verwijzen wij u naar
artikel 2:34B, lid 1 en 2 van de
APV, die te vinden is op www.
bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Buurtvereniging Boekweitstraat
voor het organiseren van een
buurtbarbecue op 9 juli 2016
van 14.30 tot 23.59 uur op het
speeltuinveldje, 5388 CA Nistelrode.

- Parochie De Goede Herder voor
het organiseren van een fietstocht, Tocht met een Missie, op
29 mei 2016 van 9.00 tot 18.00
uur in de omgeving van Bernheze.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
‘Zweefvliegveld vorstenbosscheweg 10 Nistelrode’
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan Zweefvliegveld Vorstenbosscheweg 10 Nistelrode.
inhoud: Het plangebied is gelegen aan de Vorstenbosscheweg
10 in Nistelrode. De oppervlakte
van het zweefvliegveld wordt wat
vergroot, de uitbreiding in oppervlakte is nodig voor de groei van
het aantal leden, maar ook voor
het afgeven van een verklaring
Veilig gebruik luchthaven door
de inspectie Leefomgeving en
Transport van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Deze
verklaring kan nu nog niet worden afgegeven omdat de huidige

afmetingen niet voldoende zijn
voor alle (zweef)vliegactiviteiten.
De Aeroclub wil de noodzakelijke maatregelen voor het verkrijgen van de verklaring Veilig
gebruik luchthaven combineren met een upgrading van het
zweefvliegveld (uitbreiding van
stalling (hangaar), het verbeteren van de ontsluiting en parkeren). Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in deze plannen.
inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
12 mei 2016 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het
gemeentehuis in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar en
te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPZweefvliegveld-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn van inzage kan iedereen
op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen
van een zienswijze. Deze kunt
u richten aan de gemeenteraad
van Bernheze, Postbus 19, 5384
ZG Heesch. Indien u uw zienswijze mondeling wilt geven kunt
u een afspraak maken met de
heer M. van den elsen van de
gemeente Bernheze.

wet milieubeheer
algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- V.O.F. van Helvoort heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een inrichting op het adres
Laageindsedijk 7, 5472 PA
loosbroek.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat 51
Inpandig verbouwen tot
5 appartementen
Datum ontvangst: 29-04-2016
- Zijlstraat ong.
Bouwen 14 woningen
Datum ontvangst: 29-04-2016
- Meerstraat 36
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 29-04-2016
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Heesch
- windhalm 1
Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 01-05-2016
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- windwijzer ong.
Bouwen woning
Verzenddatum: 02-05-2016
- Dintherseweg 19
Intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Verzenddatum: 02-05-2016
- Loo ong.
Bouwen woning met
bijgebouw
Verzenddatum: 03-05-2016
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Heesch
- Schrikkelvenstraat 5
Oprichten woning met bijgebouwen
Verzenddatum: 03-05-2016
- Vleutloop 48
Plaatsen schutting (wijziging
eerder verleende vergunning)
Verzenddatum: 03-05-2016
- De wisboom 3
Oprichten dakkapel
Verzenddatum: 04-05-2016
- ’t Dorp 164
Oprichten hoekerker
Verzenddatum: 04-05-2016
- De wisboom1
Oprichten dakkapel
Verzenddatum: 04-05-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met twee weken. Dit
besluit treedt daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- ’t Dorp 164
Uitbreiden woning (vrijstaand)
Verzenddatum: 04-05-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

Uitgebreide procedure

Onderstaande
omgevingsvergunning is ingetrokken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Jan van den Boomstraat 1,
5473 VZ
Bouwen opslagloods
Verzenddatum: 09-05-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Loosbroek
- Laageindsedijk 7
Beperkte milieutoets (wijzigen
en uitbreiden rundveehouderij)
Verzenddatum: 03-05-2016
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

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

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.

Ontwerp gedoogbeschikking
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens een
persoonsgebonden beschikking
af te geven aan:
Heeswijk-Dinther
- Kanaaldijk-Noord 40
Voor uitoefenen autohandel
(zonder bedrijfswoning) in de
vorm van reparatie en verkoop
van auto’s
Verzenddatum: 03-05-2016
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

prOCeDUres
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. er zijn griffierechten
verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.bernHeZe.OrG

CDA:

perspectief !

CDA Bernheze, Wim van Lith, fractievoorzitter
bErNHEZE - De komende weken komt de Perspectiefnota 2017 -2020 in commissies en gemeenteraad aan de orde. Daarin is, na jaren van bezuiniging en
inkrimping, weer ruimte voor nieuwe plannen. Het biedt mogelijkheden om
ook de speerpunten van CDA Bernheze te verwezenlijken.
Perspectief voor de kernen
Voor de kernen zijn de plannen
voor de inrichting uitvoerbaar. In
Heesch voor de afronding van
het centrumgebied. Na de realisering van de ontsluiting Heeswijk-Dinther-zuid kunnen plannen worden gemaakt voor de
herinrichting van de Hoofdstraat

en Sint-Servatiusstraat. In Nistelrode staat de doorgaande weg
door het centrum op onze wensenlijst. Ook de afronding van
het plan Kerkstraat in Vorstenbosch kan worden uitgevoerd.
Perspectief volkshuisvesting
Versnelling van de woningbouw

staat prominent op het programma. Opstellen van extra bestemmingsplannen is al in gang gezet.
beleidsuitgangspunten worden
vertaald in een woonvisie.
Met de dorpsraden komt overleg
over de uitwerking in de betreffende kernen.

Perspectief Vab
Voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing zijn alternatieve toepassingen nodig. Nieuwe
bedrijvigheid is essentieel voor
de leefbaarheid. Er is actief beleid nodig om nieuwe innovatieve bedrijvigheid te ontwikkelen.
Agrifood Capital kan daarbij een
belangrijke rol spelen.
Perspectief verenigingen en sport
Het verenigingsleven is de drijvende kracht voor de kernen.
Steun aan verenigingen blijft

noodzakelijk, omdat met gezonde verenigingen de leefbaarheid
op peil wordt gehouden. Sportvoorzieningen, met name voor
de jeugd, hebben prioriteit om te
worden gerealiseerd.
De gymzaal in Vorstenbosch is
een van die voorzieningen en
voor de mixed hockeyclub HDl
in Heeswijk-Dinther wordt een
kunstgrasveld opgenomen in de
planning voor 2017.

informatie voor de kernen
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Lokaal: Eindelijk...
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SP: Zorg om het zorgbudget

Frans van de Ven, fractievoorzitter Lokaal

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

bernheze - Het heeft even geduurd, maar eindelijk is daar dan het bericht
van de Provincie Noord-Brabant dat Bernheze als gemeente zelfstandig kan
blijven. Het provinciebestuur vindt de keuze van de gemeenteraad van Bernheze - om een zelfstandige gemeente te blijven - een logisch gevolg van het
proces ‘krachtig Bernheze’. Ook een andere keuze zou mogelijk zijn geweest
aldus de Provincie, maar het respecteert de democratische besluitvorming
van de gemeenteraad.

bernheze - Blijkens een inventarisatie
van Binnenlands Bestuur, houden drie
op de vier gemeenten geld over op het
Wmo-budget. En soms flink ook. Positieve saldi van tien procent of meer zijn geen
uitzondering. In Bernheze hebben we ook
te maken met dit feit. De SP Bernheze
maakt zich daar zorgen om. Is het geld
echt over? Of mijden mensen de noodzakelijke zorg? Het moet helder worden.

Natuurlijk blijven wij de ontwikkelingen in de omgeving volgen.
In Uden en Landerd hebben de
gemeenteraden
aangegeven
graag met Bernheze tot een
Maashorstgemeente te willen
komen. Leuk en mooi bedacht,
maar in De Maashorst is ook de
gemeente Oss een partner. Zouden we dan met z’n allen een
grote Maashorstgemeente moeten gaan vormen, alleen maar

omdat de betrokken gemeenten
een gemeenschappelijke deler Maashorst - hebben? Er is meer
dan De Maashorst.
Bernheze is niet een te kleine gemeente. De provincie Noord-Brabant kent 66 gemeenten,
waarvan er 45 kleiner zijn dan
Bernheze. Dat maakt dat Bernheze op de 21ste plaats staat wat
grootte betreft. Als er dan een

noodzaak is tot een herindeling
op het bestuurlijke vlak in de
provincie, dan zijn er nog veel
gemeenten die daarvoor eerder
in aanmerking komen.
Overigens doen wij het als gemeente goed! Er worden goede
en verstandige besluiten genomen; het is goed wonen en werken in onze gemeente en het
bestuur staat dichtbij de inwoner.

Wirwar van
regels voorkomen

Progressief Bernheze:

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze
bernheze - In de commissie Ruimtelijke Zaken en de gemeenteraad praten
we over een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan moet de visie staan voor alle
vormen van mobiliteit in de gemeente. Progressief Bernheze vindt dat fietsers en voetgangers een belangrijke plaats verdienen in dit plan.
Nu de zomer eraan komt, begint
het te kriebelen bij mij om naar
buiten te gaan en op de fiets te
springen. Bernheze heeft een
uitgestrekt buitengebied dat
prachtige natuur kent. Door het
wegwerken van achterstallig onderhoud, zijn gaten en hobbels in
fietspaden aangepakt, eindelijk!
Voor veilig fietsen en lopen in de
dorpen zijn nog veel investeringen nodig.
Netwerken
Progressief Bernheze heeft haar
bedenkingen bij het afzonderlijk benoemen van netwerken
voor auto-, vracht-, landbouw-

en fietsverkeer. Op veel wegen,
vooral in het buitengebied, gaan
deze vervoersvormen samen
over dezelfde wegen. Het college stelt in het plan voor om op

‘het buitengebied
is voor iedereen’
een aantal wegen in het buitengebied, de fiets prioriteit te geven en op de andere wegen het
landbouwverkeer. Wij vrezen dat
er door deze indeling verwarring
ontstaat en dat de scheiding niet

uitvoerbaar is. Wat moet een
tractor doen als een fietser hem
tegemoetkomt op een weg met
prioriteit fiets? Wat moet een
fietser doen wanneer een tractor
de fietser tegemoetkomt op een
weg met prioriteit landbouwverkeer?
Landbouwverkeer moet toch bij
alle percelen komen? Voor ons
blijft van belang dat het buitengebied voor iedereen is, waar
we rekening met elkaar houden,
daar zijn geen nieuwe, verwarrende regels voor nodig.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl.

Wonen voor en door ouderen in
Bernheze
BERNHEZE - De gezamenlijke ouderenorganisaties binnen de gemeente Bernheze zijn verenigd in de Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB). De OOB adviseert de gemeente - gevraagd en ongevraagd - over onderwerpen die betrekking hebben op zorg, welzijn
en wonen voor ouderen.
De gemeente is momenteel bezig om een nieuwe woonvisie
op te stellen en daarom heeft
deze ook de OOB om advies
gevraagd. Na raadpleging van
en ruggenspraak met dorpsraden, raden gecoördineerd ouderenwerk, kerncommissies, KBO
afdelingen in de vijf dorpskernen en de ouderenorganisatie
ANBO, heeft de OOB de notitie
‘wonen voor en door ouderen’
gemaakt. Vanuit elke kern zijn
prioriteiten benoemd. Deze notitie is onlangs toegezonden aan
het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van
Bernheze. De essentie van deze
notitie geven we kort samengevat weer in zes speerpunten en
een nadrukkelijke aanbeveling.

1.	Betaalbaarheid & financiering
huur en koop door flankerend
beleid.
2. Eigen regie ouderen op bepalen en invullen woningbehoefte en woonomgeving.
3. Doorstroming bevorderen &
levensloopbestendig maken
bestaande woningvoorraad
en bouwen nieuwe seniorenwoningen voor ouderen (huur
en koop).
4. Met name aandacht besteden aan beschikbaarheid van
voldoende woon-zorgmogelijkheden in verband met de
noodzaak om lang zelfstandig
te blijven wonen.
5. Proactieve, sturende, stimulerende en faciliterende rol
en verantwoordelijkheid ge-

Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg. Uit een korte steekproef onder wethouders
blijkt, dat er vanwege afzeggingen veel geld overblijft op HHT.
HHT is een toelage die cliënten
kunnen krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren.
Mensen die geen of minder
huishoudelijke hulp krijgen in de
nieuwe Wmo, kunnen tegen een
eigen bijdrage per uur een hulp in
dienst nemen. Veel mensen vinden die eigen bijdrage te hoog.
De SP Bernheze wil nu middels
een onderzoek vaststellen waarom er zorggeld overblijft.

EI
13 T/M 15 M
GELDIG VAN
PETIT PAINS
10 STUKS

0.99

PACKHAM’S
TRIUMPH PEREN

TUINKRUIDEN

P ER S T U K

4 ST UK S

0.69

1.19

KIWI GOLD

GEMARINEERDE
VARKENSRIBEYE*

5 x 100 G

meentebestuur; dus bestuurlijke belemmeringen wegnemen.
6. Complexiteit, ernst van de
situatie en problematiek van
wonen voor ouderen onderkennen en in actueel, flexibel
beleid vertalen.
Aanbeveling: Diepgang noodzakelijk in de bevraging van en
onderzoek onder de doelgroep
vanaf 55 jaar. Zowel sociale als
materiële aspecten daarbij betrekken. Verschillen tussen kernen onderkennen/erkennen en
in beleid vertalen.
Heb jij of heeft jouw organisatie belangstelling voor deze notitie, dan kun je deze opvragen
bij Henk Verschuur, lid van de
werkgroep ‘wonen voor ouderen’ via henvers@gmail.com.
De OOB-werkgroep
voor ouderen’.

Zorggelden
De SP Bernheze wil snel een analyse maken hoe dat nu kan. Is er
(te) scherp aanbesteed? Te somber geraamd? Of is er te hard
bezuinigd? Moet je spreken van
een systeemfout als er aan de
ene kant geld over is en aan de
andere kant thuiszorgorganisaties in de problemen komen? De
landelijke SP wil er bij staatssecretaris Van Rijn in elk geval op
aandringen dat het Wmo-geld
dat bij gemeenten op de plank
blijft liggen, wordt geoormerkt
voor de zorg. In Bernheze is dat
al geregeld via het bestuursakkoord.

‘wonen

500 G

2.49

1.49
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OOGcontact

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
winnaar:
vorige week:
Arian Deckers
bob Verhoeven
uit
kan293851
de staatsloten
Sint Servatiusstraat
52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

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

MOOIBERNHEZERTJES
gevraagd
oUde/kapotte
mobieltJes voor
stg. opkikker
In te leveren bij bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, laar 28
Nistelrode.
bidprentJes
H. leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, laar 28,
Nistelrode.
aUthentieke militaire
spUllen uit de Tweede
Wereldoorlog.
Tegen vergoeding!
Voor informatie:
06 - 4198 9670.

aangeboden
een avondJe Uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
pediCUre
heesWiJk-dinther
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden

uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
pediCUre nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
kapteiJns partYverhUUr
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
frietkraam voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
bok.

Stichting De rooie Hoeve
Stoppelveldseweg 1 HeeswijkDinther. Ook bij ons kunnen
kUnstliefhebbers hUn
hartJe ophalen, we hebben
kunstwerken van verschillende
kunstenaars.

te hUUr
knUs appartement
Op 1 juli komt het
appartementje laar 51A te
Nistelrode beschikbaar.
Eerste verdieping. Woonkamer,
1 slaapkamer, keuken, badkamer
(douche) toilet, 1 x kleinere
kamer en berging.
€ 495,-/mnd ex. energiekosten.
info: istehuur@gmail.com.

te koop

ontdek Welke kleUren
JoU nog mooier maken
deZe lente
laat mij een kleurenanalyse
maken en laat je verbazen door
het resultaat. Ook leuk voor een
vriendinnenavond of om kado
te geven. bel voor een afspraak
Hannie Heesakkers
06-51110053 of mail
colorenta@ziggo.nl.

nieUWe dessotapiJttegels
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

heb Je aUtisme en/
of adhd en Zin in een
nieUWe sport?
Kom kennismaken met
kanovaren.
Meer info/contact via
www.wavebegeleiding.nl of
06-25302651.

poetshUlp
1x week 2 tot 3 uur.
Mevr. Kuijlaars,
tel. 0412-451122.

personeel

Zoek JiJ snel een
leUke baan?
Kom dan werken in ons
callcenter te rosmalen.
bel voor meer informatie
logic-Call 073-5286700.

Wilt U een ZoekertJe plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

.
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En maak kans
op een lekker
Hollands
kaaspakket

www.meermaashorst.nl

pink-ster(r)ren
Tekst?

Actie geldig tot eind mei 2016

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Magazine over mens, dier
en natuur in de Maashorst

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

Zie oplossing pagina 38
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Gerard in gesprek met...

Toon van Vugt

Oud-raadslid Gerard
van Dijk gaat in
gesprek met raadsleden
om hen de gelegenheid
te geven actuele onderwerpen toe te lichten.

Aanleiding
Bernheze heeft tot op heden de taken van de sociale dienst ondergebracht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd. Na het aangekondigde vertrek van Veghel en Schijndel uit
deze dienst, blijft Bernheze met Sint-Michelsgestel over. De laatste gemeente wil mogelijk
aansluiten bij de sociale dienst in Boxtel, waardoor Bernheze alleen overblijft. Graag wil ik van
Toon van Vugt, raadslid voor de SP en voorzitter van de commissie Maatschappelijke Zaken
horen wat hij hiervan vindt.
Maar eerst wil ik graag weten wie Toon eigenlijk is?
Maatschappelijk betrokken en altijd bereid om
anderen te helpen, wellicht ook voortkomende uit mijn functies als personeelsfunctionaris
en loopbaanadviseur.
Wat is het belangrijkste wat je van je ouders
hebt geleerd?
Eerlijkheid en van mijn moeder vooral con-

flict-mijdend gedrag. Ze zei altijd: ‘één deur
dicht, dan trekt het niet’ en bedoelde daarmee, als de een zijn mond houdt, kan er niet
veel ruzie ontstaan.
Wat wil je je kinderen meegeven?
Dat ze gebruik moeten maken van hun talenten, dat ze voor zichzelf moeten opkomen en
de kansen pakken die zich voordoen.
Jan Marijnissen

Eigen bijdrage bij beroep op Wmo afschaffen

6 Kiezen uit twee
1. Bedrijventerrein Heesch-West ontwikkelen?
Nee
2. Bernheze zelfstandig?
Ja
3. Dorpsraad Heesch?
Ja
4. CDA of D66?
CDA
5. Groen of Rood?
	Rood
6. Blij met brief provincie over de zelfstandigheid van Bernheze?
Geen ja, geen nee
Gerard in gesprek met Toon aan de keukentafel in ‘t Mediahuys, Nistelrode

Foto: DMBK

Voor wie heb je een grote bewondering?
Ik loop niet zo direct met mensen weg, maar Jan Marijnissen
is voor mij een uitzondering. Hij
heeft ook de aanzet tot mijn politieke carrière gegeven, doordat
ik een vraaggesprek met hem
op de radio hoorde. Anders dan
andere politici, gaf hij een eerlijke mening en draaide niet om
de feiten heen. Voor mij was dat
aanleiding om me bij de SP als lid
aan te melden.

Meierijstad, betekent het einde
van de samenwerking binnen
Optimisd en daarmee het einde
van een goed functionerende
sociale dienst. Bernheze gaat nu
een
dienstverleningsovereenkomst sluiten met Meierijstad
en het is aan ons om daarbij te
zorgen dat onze cliënten niet de

Op 2 juli 2016 gaat de raad de
perspectiefnota bespreken. Of anders gezegd: de voornemens voor
2017 tot 2020. Wat mis je in dat
door de coalitie opgestelde stuk
nog?
Rondom Wmo-voorzieningen,
zoals huishoudelijke hulp, moet
een eigen bijdrage worden be-

Je bent al 10 jaar raadslid. Wat is
het beste besluit dat de raad in die
periode heeft genomen?
Het afblazen van een herindeling
met Maasdonk. Financieel zou
dat voor Bernheze een ramp geweest zijn en vervolgens zouden
voorzieningen en verenigingen
daar erg veel van te lijden hebben gekregen.

dupe worden van deze verandering.
Het gaat me toch al aan het hart
dat wij binnen alle samenwerkingsverbanden, zoals Regionale
Brandweer, Gewestelijke Gezondheidsdienst,
Omgevingsdienst, IBN, Sociale Dienst eigenlijk niets te zeggen hebben
en hierdoor komt de positie van
raadslid steeds meer onder druk
te staan.
Straks mogen we ons alleen nog
bezig gaan houden met de kleur
van de lantaarnpalen en ik zou
het toch liever over echt belangrijke zaken voor onze inwoners
hebben.

Kom ik nu tot de voornaamste
aanleiding voor ons gesprek, de
sociale dienst.
Ja, dit is een van de negatieve gevolgen van herindeling. De keuze van Veghel en Schijndel voor
elkaar, in een nieuwe gemeente

de noodzakelijke hulp vraagt.
De gemeenten houden daardoor
veel geld over. Ons voorstel zou
zijn om de eigen bijdrage geheel te laten vervallen. Ik hoorde onlangs over een onderzoek
dat aangaf dat het innen van
de eigen ziektekostenbijdrage
net zoveel kost als dat het op-

Eén deur dicht, dan trekt het niet

dan pleit dat eens temeer om de
kosten geheel voor rekening van
de gemeente te nemen.

Profielschets

toon van vugt
taald. Die verplichting betekent
voor veel mensen dat men niet

brengt. Als dat ook voor de eigen
Wmo-voorzieningen zou gelden,

Wil je nog ergens op terugkomen?
Ja, die brief welke wij onlangs van de provincie kregen, waarin ze
aangeven wel te begrijpen dat Bernheze kiest voor voortzetting van
de zelfstandigheid, maar gelijktijdig concluderen dat er argumenten
zijn om een andere keuze te maken. Waar bemoeien ze zich eigenlijk mee? Wij hebben, zoals door het rijk wordt voorgeschreven,
onze inwoners laten meespreken, van onderaf noemden ze dat. En
dan kiezen wij - op basis daarvan - voor zelfstandigheid en dan zou
de Provincie daar nog iets van moeten vinden. Op die manier heb je
geen raadsleden meer nodig.

Burgerlijke staat:
gehuwd, 3 dochters en
wij verwachten ons eerste
kleinkind in juli
Woonplaats:
Heeswijk–Dinther
Leeftijd: 61 jaar
Beroep:
loopbaanadviseur bij Enexis
Politiek actief sinds: 1994 lid
SP, vanaf 2000 bestuurslid en
vanaf 2006 raadslid.
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kamerkoor Mi Canto presenteert:
petite Messe solennelle
HEESWIJK-DINTHEr - In samenwerking met een aantal bekende solisten, voert Kamerkoor Mi Canto op zaterdag 28 en zondag 29 mei
Petite Messe Solennelle van Rossini uit in de oorspronkelijke bezetting met vier solisten, harmonium en piano.
Gioacchino rossini (1792-1868)
schreef zijn ‘kleine plechtige mis’
ter gelegenheid van de opening
van een huiskapel van Parijse
vrienden. De titel moet ironisch
bedoeld zijn door de componist,
want hoewel het werk past in de
traditie van de Missa Solemnis, is
het verre van een klein werk.
Als solisten werken aan dit concert mee: Clara lammers lisnet
- sopraan, Marie Anne Jacobs alt, Peter Vos - tenor en Frank
Hermans - bariton. Koor en solisten worden begeleid door Tommy van Doorn op harmonium
en Huub Sperber op piano. De
muzikale leiding is zoals altijd in

handen van Enrico van Schaik,
dirigent van Mi Canto.
Concertdata:
Zaterdagavond 28 mei, 20.00
uur, CC Mariëndael, laan van
Henkeshage 2, Sint-Oedenrode.
Zondagmiddag 29 mei, 14.30
uur, Abdij van berne, Abdijstraat
49, Heeswijk-Dinther.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij CC
Mariëndael in Sint-Oedenrode, boekhandel berne in Heeswijk-Dinther en via
www.micanto.nl.
De entree bedraagt € 17,50, inclusief pauzedrankje.

Vanaf 23 mei online reserveren
nieuw theaterprogramma de Pas

Boerenroomijs
2,5 liter
Diepvriesspecialist
Normaal 5,69

HEESCH - Het nieuwe theaterprogramma
van de Pas voor het seizoen 2016-2017 is bekend. Een programma met voor ieder wat
wils en misschien wel het mooiste programma sinds jaren! De afgelopen seizoenen bent
u gewend geweest dat wij halfweg mei ons
nieuwe programma presenteerden d.m.v.
o.a. het verspreiden de theatergids en een
preview in onze theaterzaal.

3,

Meergranen of witte

Broodjes

99

6 of 9 stuks

1,

€ 2,19

59

2,99
€ 4,49

10 stuks

Kiphammetje

Diepvriesspecialist

700 gram

2,19
€ 2,99

500 gram

Zuidwester Vis

8,99
€ 11,99

7,99
€ 11,79

Beckers

Klaas Puul

Croissants

Sliptong

15x2 stuks

250 gram

Zelf af te bakken

Noordzee

Worstenbroodjes

Curry
garnalen

Coppenrath & Wiese

Smikkelkip

5,49
€ 6,99

Ook voor
gourmet

Rundvleeskroket
of goulashkroket
5 stuks

Diepvriesspecialist

1,

€ 2,99

99
Boontjes

Worsten-, ragout- of pikant

Stunt

in spek
6 stuks

Mini broodjes
10 stuks

Diepvriesspecialist

1,99
€ 2,99

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de
voorraad strekt. Van woensdag 11 t/m dinsdag 24 mei 2016 Prijzen in euro’s.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Gratis
spaarkaart
artikel

2,79

Diepvriesspecialist

GRATIS tegen
inlevering van
12 spaarpunten

Dit seizoen gaan wij het anders doen. Na de zomervakantie, op vrijdag 9 september openen wij het theaterseizoen met een preview van ons nieuwe programma.
Met beeldfragmenten en live optredens ziet u hoe het
theaterprogramma van de Pas eruitziet. U bent van
harte uitgenodigd om bij de seizoensopening aanwezig te zijn! Maar natuurlijk kunt u ook alles op uw
gemak teruglezen in onze programmakrant die binnenkort bij u op de deurmat valt. Online reserveren is
mogelijk vanaf maandag 23 mei.
Nieuw dit seizoen is de
‘Privé Preview Party’. bert
Engelbart komt bij u thuis
om middels beeldfragmenten en de weetjes en
feiten omtrent de nieuwe
voorstellingen het theaterprogramma bij u te introduceren. Er zijn enkele
data geprikt om bij onze
vaste theaterbezoekers aan huis te komen.
Wilt u graag bij u thuis een ‘Privé Preview Party’?
Mail dan naar bert@de-pas.nl.
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nieuwe gildekoning:
Jan van Grunsven

Simone van den Eertwegh
in ‘PUUR’
NISTElrODE – Simone had een droom: het theater in met een eigen band. Met haar eigen stem en haar
muziek mensen raken. Ze realiseerde haar droom, gewoon, op eigen kracht. Ze bewees met haar eerste
theatertour ‘Van List tot Heden’ dat ze dit intieme podium verdient.

VOrSTENbOSCH – Vijfentwintig schutters werden op zaterdag
7 mei april ingedeeld om voor de titel ‘gildekoning’ te schieten.
Voorafgaand ging een dertigtal leden bij oud-koning Paul Heerkens
een vendelhulde brengen en de koningsvogel bekijken, bij een hapje en drankje. Daarna ging het in optocht naar het gildehuis. De
koningsvogel was in de vorm van een uil, zoals ook bij het EST 2016
in Peine het geval was.
Onder begeleiding van burgemeester Marieke Moorman,
oud-Europees gildekoning Toon
Weijtmans en oud-koning Paul
Heerkens, werd de boom gevrijd
en werden de openingsschoten
gelost. Twee schietrondes gingen aan de lunch vooraf en er
werden zestig obligaties uitgeloot. De lunch, met gildeleden
en genodigden, was verzorgd
door de barcommissie.
Na de lunch werd opnieuw op

na 50 jaar
eindeLĲK
gildekoning

Paul Heerkens was bij het schieten aanwezig om aan zijn laatste plicht als koning te voldoen,
voordat hij van zijn koningsvogel en schildenvest ontdaan zou
worden.
Paul heeft een schild in de vorm
van een perkamentrol laten maken, met aan beide zijden de namen van zijn kinderen erop en
de activiteiten die hij binnen het
gilde actief beoefent: geweer,
kruisboog en jeu de boules.

de koningsvogel geschoten,
maar pas na tien ronden maakte de vogel aanstalten omlaag te
komen. Er werd zelfs gevreesd
dat het nachtwerk zou worden,
zoals ook uilen pas ’s nachts uitvliegen. Na 279 schoten kwam
de uil eindelijk, zonder vleugels,
naar beneden.
Jan van Grunsven kreeg na 50
jaar sinds zijn eerste deelname,
eindelijk de titel gildekoning met
bijbehorende koningsvogel. Installatie en vendelhulde waren
bij de nieuwe gildekoning thuis.

Probeer ook eens
onze huisgemaakte
aspergesoep

Puur volstaat!
Simones stem en persoonlijkheid
hebben geen opsmuk nodig. Puur
volstaat, deze zangeres draagt en
raakt! Het was niet voor niets
dat icoon liesbeth list zei: ‘die
Simone, die komt er wel!’ Simone
leerde al jong wat knokken was:
op school werd ze gepest, haar
uitlaatklep werd de muziek. Verdriet heeft ze omgezet in kracht:
ze kan tegen een stootje, tegenslag is alleen maar een rede geweest om nóg harder te knokken
haar dromen waar te maken. Samen met haar vaste muzikanten
neemt Simone ons in dit nieuwe
programma mee in haar eigen

verhaal, haar jeugd, haar strijd en
haar toekomst. Een muzikale biografie die raakt!
Simone hield zich van kinds af
aan bezig met muziek. Geïnspireerd door zangeres Marie-Cécile Moerdijk, begon ze rond haar
16e haar stem te ontdekken en te
ontwikkelen en drie jaar later begon ze als zangeres in een Diner

Theatershow en volgde diverse
zanglessen. Gedreven door haar
talent, richtte zij zich op een solocarrière en volgde een studie
expressieve kleinkunst in Tilburg.
In april 2013 won Simone tijdens
het prestigieuze Concours de la
Chanson, met haar emotionele
vertolking van het nummer Va
t’en loin van Gilbert bécaud, de
Aanmoedigingsprijs. De jury bestond uit zangeres liesbeth list,
directrice van l’Institut Français
Isabelle Mallez, pianist Tonny Eyk
en journalist/tv-presentator Cornald Maas.
Zaterdag 28 mei, aanvang: 20.15
uur.
Kaartjes à € 12,50 zijn verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

Wil jij kans maken op 2 vrijkaartjes?

beantwoord de volgende vraag en mail dit voor 20 mei naar beheerder@nesterle.nl en wie weet win jij 2 vrijkaartjes.
Hoe heette Simones eerste single?

Kaartjes via www.nesterle.nl

expositie schilderwerken José van Helvoort
NISTElrODE - José van Helvoort exposeert haar schilderwerken in CC Nesterlé tot 30 mei. Ze ziet het
exposeren van haar portretten en koeien op doek als een mooie kans om inwoners van Bernheze te laten
genieten van de kunstwerken waar ze met veel plezier aan gewerkt heeft.
Haar interesse voor schilderen begon 10 jaar geleden, toen haar zus 40 werd. Om dit te vieren, gingen zij
en haar zus een dagje schilderen. José kreeg de smaak te pakken en is op cursus gegaan bij Pieter breughel
in Veghel. Inmiddels is de naam van deze organisatie gewijzigd in Phoenix Cultuur en is gehuisvest op de
Noordkade. Tot nu toe volgt ze nog steeds de lessen tekenen en schilderen, met Maria Kemps als docente.
Tijdens de lessen werkt men 2 à 3 lessen aan een bepaald thema. Iedereen geeft er zijn eigen draai aan,
zodat er hele verschillende creaties ontstaan.
Maria laat veel gevarieerde technieken aan bod komen, laat mensen vrij in de keuze van materiaal en
geeft de ruimte om een eigen stijl te ontwikkelen. behalve dat het leuk en leerzaam is, ontstaan hele bijzondere contacten en is daardoor de koffiepauze vaak te kort. José schildert het liefst op grote doeken,
portretten en koeien. In het dagelijks leven is zij ook altijd tussen de kalveren en koeien te vinden. José
wenst de bezoekers bij CC Nesterlé veel kijkplezier.

ijk
Eet smakel

GR
A
WI TIS
FI

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 11.30 tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 21.00 uur

Plaza ‘t Supertje

Stationsplein 4 - Heesch
0412-456476
www.supertje.com
Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl
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Auto & Motor
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Golf CABRIO Diesel 1998
Kalos
100Dkm lmv van
2007 auto’s
€ 3750,- en Volkswagen
•Chevrolet
In- en
Verkoop
lichte bedrijfsauto’s
Volkswagen Beetle 2.0
2000
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi 2001 € 1499,• Wielen en banden
Citroën Xsara Picasso 1.6i

2001 € 1750,-

Motoren:

Ford Ka 1.3greep
Airco
€ 2499,Een
uit2004voorraad
Honda CBR 900 RR Fireblade

€ 1750,€ 1950,-

1996 € 2250,-

Lada
Kalina
1.6impression,
28Dkm zwart 2008
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa
156
jtd 1.6
2003 €€ 3499,4.950,Bedrijfswagens
ex BTW:
Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Audi
Metalic div. opties
2001 €€ 4250,4.750,MiniA4
1.6blauw
One Panarama
2002
Citroën
Berlingo
2.0
HDI
139Dkm
2005
€ 3500,€ 3.800,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Nissan Micra 1.2 Airco
2006 € 3999,Mazda
MX 51.8tdci
cabrio, zeer nette staat2010
1991
€ 2.950,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,Ford
Connect
€ 4500,station
1998
999,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,2 Opel
CV 6 Vectra
blauw (belastingvrij)
1971 €€ 4.950,Peugeot
307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën
Xara
2004 €€ 3999,4.950,Peugeot
207Pic.1.8
1.4 vti gr. met.
2008
Wordt
verwacht:
Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Peugeot 307 CC 2.0-16V LEER
2004
€ 7900,VW
Fox 2009,
Mazda
Kangoo
Renault
Clio 1.4
bebopdemio,
nieuweRenault
apk 1994
€ 750,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Renault
Koleos
2.0 td,
DCiblauw
110Kwmet. 2008
Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge
Ram
van 2.5
2001 €€ 7999,1.999,Scooter:
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat
ScudoMegane
combi, 8Scenic
pers. ex btw
1997 €€ 1499,1.999,Renault
1999
Derbi
Atlantis
25 grijs
Km/hmetalic
€ €650,Renault
Twingo
2003
2.750,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Suzuki
wagon
R 1.3 zwart
2002
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford
Focus
stationcar,
2002 €€ 1750,2.750,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,APK-keuring
laatste
vrijdag van de maand €10,2005 € 7.750,Hyundai
Tucson 2.0 bull en side bars

nIEuWS

Lezersvraag Autobedrijf Minnaar
HEESWIJK-DINTHEr - Autobedrijf koopt en verkoopt
vanuit Heeswijk-Dinther personenauto’s en lichte
bedrijfsauto’s. Voor het complete onderhoud van uw
auto/lichte bedrijfsauto kunt u ook bij Autobedrijf
Minnaar terecht. Een enthousiast team van
vakbekwame monteurs staan klaar om u van informatie
te voorzien, uw auto van een onderhoudsbeurt te
voorzien of te repareren.

Autobedrijf Minnaar stelt vijf pakketten
beschikbaar en met deze lezersvraag kunt
u kans maken op een
SCHOONMAAKPAKKET VAN REQUAL.
Hoeveel jaar bestaat autobedrijf Minnaar dit jaar?
Mail je antwoord voor 22 mei naar:
info@autobedrijfminnaar.nl en wie weet ben jij de winnaar van één van de vijf pakketten.

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

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

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É

Sticker réparateur.indd 1

23/09/09 10:12

goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

goedkope winterbanden?
AUTOBANDENEN ACCU-EXPERT
ook
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

autobedrijf w. van Dijk

UUR
VERH
Wij adviserenNieuwe
graag of
bijgebruikte
de bestewinterbanden
keuze in banden,
velgen en
accu’s
(evt. met velg)

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta 1.3 ..................................... 2012

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

Ford Fiësta nw model 1.0 1.3 en 1.6 2011-2013

Toyota Yaris 1.0 .................................... 2014

Ford Fiësta 1.6 ..................................... 2003

Toyota Aygo 1.0 4 drs ........................... 2011

Ford Focus 1.0 74 kW ........................... 2013

VW Golf................................................. 2013

Ford Focus 1.4i .................................... 2007

VW Polo 1.4 .......................................... 2011

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

StationwagonS:

Ford Focus 1.6 77 kW .......................... 2012

Ford Focus 1.6D .................................. 2010

Opel Meriva 1.6 ................................... 2004

Ford Focus 1.6D 77 kW ........................ 2013

Ford KA 1.3........................................... 2004

BeStelwagenS:

Peugeot 206 ......................................... 2007

Ford Transit 85 kW ............................... 2005

Frans verbod op ‘oortje’ achter het stuur
NEDErlAND - De ANWb attendeert vakantiegangers op een Franse wet die sinds 1 juli 2015 het gebruik van ‘oortjes’, bluetooth headsets en hoofdtelefoons voor bestuurders verbiedt. Dit verbod geldt
voor alle weggebruikers: auto, vrachtwagen, motor, scooter en fiets. De boete is fors; op een overtreding staat een boete van € 135,-.
Hiermee wil de Franse minister van binnenlandse Zaken de strijd aangaan tegen onoplettendheid achter het stuur.
Ook muziek verboden
De maatregel geldt niet alleen voor het voeren van telefoongesprekken, maar ook voor het luisteren
naar muziek of radio met een headset. Apparaten die in het voertuig zijn ingebouwd en die bestuurders
niet vast hoeven te houden, zijn wel toegestaan.
bron: ANWb

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

www.petersaanhangwagens.nl
Verkoop
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

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.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

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

SCHADEHERSTEL
gratis leenauto - geen eigen risico
• Onderhoud • Service

• Ford Ka 1.3i, airco, stuurbekrachtiging, el.
ramen, 2001
• Mercedes Sprinter 315 CDI aut. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Mercedes E 200 CGI Aut. Station, Avantgarde
184 PK, Navi, Xenon, Pdc V + A, privacyglass,
electr. achterklep enz. 66.000 km, 2011
• Peugeot 5008, navi, pdc voor en achter,
76.000 km, 2010
• Peugeot Partner 1.6 Hdi 90 PK Navi, Clima, Pdc
2 schuifdeuren, zilvergrijs, 56.000 km, 2014
• Peugeot Expert L2 H1 130 PK airco, centr. vergr.,

el. ramen, trekhaak, schuifdeur r, 112.000 km, 2012

• Volvo V70 D3 R-Design Aut. 163 PK Navi Leder
175.000 km, 2011
• VW Caddy 2.0 SDI, stuurbekr., zwart mett., airco,
2005
• VW Golf plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr.
243.000 km, 2007
• VW Polo 1.4 TDI airco stuurbekr.
el.tramen +
verkoch
spiegels 2007
• VW Touran 1.9 TDI Clima,
Privacy-glass,
verkocht
trekhaak, zilvergrijs 2004
• VW Touran, 2.0 FSI Clima, lmv, Xenon 2005

www.autobedrijflangens.nl

Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490
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Verkeer is meer dan van A tot B komen

Motorclub De Ketel zamelt geld
in voor WensAmbulance Brabant
D rtmans

GARAGEBEDRIJF

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
Heid
www.garagebedrijfdortmans.nl

Telefax (073) 611 05 86

T
BIC
Rabo NL 2U elef
T
elef

Nieuwe
Heesch
- 0412-857858
Postb
5480 AE Erven
Schijndel 1 - 5384 TA
Rabobank
16.11.70.439
info@tomcars.nl
-5480
www.tomcars.nl
Telefoon (073)
549 68 23
IBAN:
NL52 Rabo 016.11.70.439

• wĳ werken voor
alle verzekeringsmaatschappĳen
• bĳ ons geen standaard
eigen risico
• gratis leenauto
Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳk.nl - www.schadeherstelrooyendĳk.nl

Jan en Irma overhandigen de cheque aan Barry

Foto: Jo van den Berg

VORSTENBOSCH - Motorclub De Ketel uit Vorstenbosch organiseerde op zondag 3 april de Goodwill
Tour 2016, een motorrit om geld in te zamelen voor WensAmbulance Brabant. WensAmbulance Brabant heeft ten doel ernstig zieke patiënten nog eenmaal hun allergrootste wens in vervulling te laten
gaan. Ieder mens heeft nog een laatste wens, bijvoorbeeld nog een laatste maal het ouderlijk huis zien,
naar familie gaan of een dagje naar het strand.
WensAmbulance vervoert de terminaal zieke mensen met compleet ingerichte ambulances. Dit
alles gebeurt onder begeleiding
van professionele vrijwilligers en
er mogen ook twee familieleden
mee. WensAmbulance Brabant
regelt dit graag, maar hiervoor
is ook geld nodig. Mede dankzij
de sponsorrit van motorclub De
Ketel kunnen wensen in vervulling gaan.
Irma Remmits en Jan van de
Braak organiseerden de Goodwill

Tour 2016, die 86 deelnemers,
het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar, 200 kilometer
door Noord-Brabant en Gelderland voerde. De tocht begon
in Vorstenbosch en ging verder
richting de Loonse en Drunense
duinen.
In Dussen staken de motorrijders het pont over en daarna
ging de tocht verder over de dijken, langs de Maas, tot Grave.
Via het noordelijk deel van de
Peel, keerden de motorrijders
weer terug naar het clubhuis van

2E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 11.00-16.00 UUR
BMW 1-serie 118I 5DR upgrade Ed. automaat 8
Kia Sportage 2.0i X-Ecutive 4WD automaat
Kia Rio 1.2 CVVT comfort pack 5drs
Kia Rio 1.1 CRDI comfort pack 5drs
Mercedes-Benz B-klasse B 160
Blue Efficiency BNS Class
Mini Mini Cooper Cabrio Chili
Opel Corsa 1.2 • LPG-G3 Ecoflex 3d color ed
Suzuki Splash 1.2 Exclusive (Airco)
Volkswagen Golf 1.2 TSI 105PK 5D
Highline bluemotion (Navi)
Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI
105PK SW Trendline
Volkswagen Polo 1.2 TSi Comf 5D
automaat nieuw

2012
2010
2011
2012

61.286 km
56.836 km
66.300 km
127.452 km

€ 23.445,€ 19.745,€ 9.945,€ 8.925,-

2010
2010
2012
2008

54.060 km
27.220 km
76.541 km
88.764 km

€ 13.945,€ 18.495,€ 8.925,€ 5.900,-

2011

152.657 km € 11.890,-

2012

157.535 km € 12.445,-

2016

18 km

€ 20.575,-

WIJ HEBBEN ALTIJD MEER DAN 100 OCCASIONS OP VOORRAAD
Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

www.autobedrijfhurkmans.nl

motorclub De Ketel. De deelnemers troffen het met het weer,
het was maar liefst 22 graden.
Onderweg konden ze, onder de
stralende zon, genieten van de
vele terrasjes.
De motorclub ontving € 400,aan inschrijfgeld voor de tocht.
Op dinsdag 3 mei overhandigden Irma en Jan, bij het clubhuis
van MC De Ketel in Vorstenbosch, een cheque aan Barry van
Brakel, chauffeur en vrijwilliger
van WensAmbulance Brabant.

Apk, onderhoud en reparatie
van alle merken personenen bedrijfswagens
!

it 073-5496823
Heidebloemstraat 15a
5482 ZA Schijndel
info@garagebedrijfdortmans.nl
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KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale
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• A.P.K.
• Inbouw
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en Keuringen
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• Bovag
garantie
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en spuitwerk
Nationale
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Vorstenbosch pakt uit & kermis

ACTIVITEITENAGENDA
VR. 20 MEI

VR. 13 MEI

FILM: THE PROGRAM

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,Filmhuis de Pas draait de film ‘The Program’, gebaseerd op het boek van journalist David Walsh, over de Amerikaanse
wielrenner Lance Armstrong.
De wielercarrière van Armstrong is lange
tijd imposant, maar altijd hangt er de
verdenking van verboden middelen over
dit succes.

ECHTE MANNENAVOND
MET FILM

AANVANG: 19.30 UUR
ENTREE: € 15,(INCL. BIER EN BITTERBALLEN)
Zo, na al die damesavonden vol met onnavolgbare en nutteloze glitter en glamour, nu eindelijk een Echte Mannen
Avond. In de filmzaal draait de spectaculaire actiefilm ‘Mad
Max: Fury Road’. Het ‘Mannen Avond Arrangement’ bestaat
uit de film, bier en bitterballen!

WO. 18 MEI

LIEDERENTAFEL

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 1,Het liederentafelorkest speelt de mooiste liedjes die u wilt
horen. De liederenbundels staan vol met liedjes die erom
schreeuwen om gezonden te worden.
Kom gezellig meezingen!

ZA. 21 MEI

BENEFIETCONCERT
‘PARTNERS IN ZORG’

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 7,50
Partners in Zorg organiseert een spetterend benefietconcert met optredens van: Vanavond Niet Schat, Nicky’s Pride,
en Ruizz. Dit alles afgewisseld door de muzikale ondersteuning van DJ Sjek. Kortom gewoon een goed concert waar
je bij wilt zijn!

VANAF 23 MEI

NIEUW THEATERPROGRAMMA DE PAS

Het nieuwe theaterprogramma van de Pas voor het seizoen
2016-2017 is bekend. Een programma met voor ieder wat
wils en misschien wel het mooiste programma sinds jaren!
Nieuwsgierig? Online reserveren kan vanaf maandag 23 mei.

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

Meer foto’s op www.mooibernheze.nl. Fotograaf Yvonne Rosenhart
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Geitenwei Den Berg; meer park dan wei

Theo Verhagen hoeft maar te roepen en … daar zijn ze

De drachtige reeën houden ‘indringers’ nauwlettend in de gatenTekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Heesch – Theo Verhagen stapte vijf jaar geleden naar de gemeente voor ondersteuning om de geitenwei van Antoon v.d. Zanden over te nemen en te renoveren. Na een jaar klussen en herinrichten konden
de dieren zich het terrein toe-eigenen en Theo kon zijn taak als dierenverzorger uitbreiden.
De wei is eigenlijk een parkje,
met zoveel dieren, dat je je ogen
uitkijkt. De prachtige pauwen,
witte en bonte, wedijveren om
de aandacht met de imposante
kalkoenen en fazanten, die in
verschillende uitvoeringen rondscharrelen. De kippen kakelen
en leggen eieren, de geiten en
Kameroen schapen mekkeren
en blaten. De broedende dieren
blazen en dreigen, Theo waarschuwt niet te dicht bij een broedende gans te komen. Zij zijn erg
op hun privacy gesteld.

Bezoek
Als Theo aanwezig is, kun je in
het parkje komen en de dieren
van nabij meemaken. Natuurlijk
moet je wel - net als bij mensen
- rekening houden met hun gewoontes.

schikt is voor de dieren. Een crisis
zoals Theo een tijd geleden had
door knipsels van een taxus, wil
hij niet meer meemaken. Gelukkig was daar dierenarts Langens
die hem gratis hielp de beesten
weer op de been te krijgen.

Zo zijn reeën, vooral in de zoogtijd, heel waakzaam en beschermend voor hun jonkies. Zijn de
ganzen altijd waakzaam en ook
de pauwen houden niet van nabijheid. Je kunt helpen met voederen, maar wel het voer dat ge-

Hulp
Theo is heel blij met alle hulp die
hij krijgt. Buurman Peter v.d. Akker springt bij waar nodig, broer
Martien Verhagen doet de administratie, timmerman Rini v.d.
Leemput helpt bij timmerwerk en

De kalkoen wedijvert met de
pauwen om aandacht

Eric v.d. Burgt heeft de speeltoestellen nabij het parkje onder handen genomen. Die staan

‘Met Vaderdag
komen de jonge
reekalfjes’
weer kleurig te pronken. De
tachtigjarige mevrouw Van Oort
komt elke dag een gezellig praa
tje maken, ook dat is belangrijk,
vindt Theo. En natuurlijk is hij de

gemeente Bernheze dankbaar
voor het voer dat zij sponsoren.
Dankzij al deze mensen en de
gemeente is Heesch rijk met een
dierenparkje, waar kippen, duiven, geiten, Kameroen schapen,
kalkoenen, fazanten, pauwen
(ja ook witte), reeën, ganzen en
eendjes van dichtbij te zien zijn.
Nu zijn de jonge geitjes, schapen, eendjes, kippen en ganzen
te zien, met Vaderdag aangevuld
met reekalfjes. Bijna niet te onderscheiden van hun omgeving,
maar wel degelijk aanwezig.
Theo zelf maak je blij met mooie
gekleurde eendjes. Je kunt die
gerust aan hem toevertrouwen,
Theo weet precies welke behandeling elk dier nodig heeft, welk
voer en hoe ermee om te gaan.
Voor overleg: tel. 0412-475387.

Zaterdag 28 mei 17.30 - 01.00 uur Met live entertainment
Zondag 29 mei 14.00 - 23.00 uur De Heerlijke Familiedag
Deelnemers:
Nieuw bij Gastronomia Italiana
• Siciliaanse wijnen
• zachte nougat uit Piemonte
• 12 jaar gerijpte balsamica
• salami napoletana
• pasta sauzen
• tafel keramiek
• nieuwe smaken schepijs en nog veel meer

Sponsoren:

liana,
Gastronomia Ita
lzaak
iaa
ec
sp
se
an
dé Italia
.
bij u om de hoek

Uitgeroepen tot gezelligste winkel
van Bernheze
Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
curio
Gaetano & Yulita Mer

www.heerlijkheesch.nl | prikkelt de zintuigen
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T/M 16 MEI SPECTACULAIRE ACTIE BIJ
KEUKENCONCURRENT OSS

5GRATIS
APPARATEN
+

GRATIS MONTAGE
Van 3.998,- voor

Van 9.990,- voor

FLOOR
Magnolia hoogglans keuken. Inclusief
koelkast, vaatwasser, afzuigkap,
combimagnetron en inductie kookplaat.

4.995,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

JOOP
Semi-greeploze keuken. Inclusief
gaskookplaat, luxe RVS afzuigkap
en koelkast met vriesvak.

1.999,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

Van 7.900,- voor

ARJAN
Keuken in tijdloos design.
Inclusief fornuis, oven, koelkast
en RVS afzuigkap.

3.950,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

GRATIS BORETTI
MESSENSET
T.W.V. € 89,Van 4.780,- voor

Van 9.990,- voor

SARA
Greeploze hoogglans keuken. Inclusief
koelkast, vaatwasser, combimagnetron,
afzuigkap en gaskookplaat.

4.995,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

EVA
Strak design en veel opbergruimte.
Inclusief koelkast met vriesvak, oven,
kookplaat en afzuigkap.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON,
BIJ HET MAKEN VAN EEN OFFERTE.

2.390,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

OSS: FRANKENWEG 43-45 (WOONBOULEVARD OSS), TEL. 0412-456822

KIJK VOOR ONZE OPENINGST IJDEN OP W W W.KEUKENCONCURRENT.NL

bernHeZe spOrtieF
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kampioenen in bernheze
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Loosbroek WHV B1

Heesch
HVCH 11

TWEEDE PINKSTERDAG OPEN
Maandag 16 mei 10:00 – 17:00 uur

Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en demo/promoteams aanwezig van Daxara, Adola, Leatherman, Rösle, Sitecom en Soft Science

TC WOW
Strapless top multiway.
Kan op 4 verschillende manieren
worden gedragen.
Verkrijgbaar in cup C-D-E.

FastRider
Shopper Sakura
Enkele fietstas voor
achter op de fiets

Deuter Tommy

Dakine EQ Bag

Rugzak met diagonaal draagsysteem
dat zorgt voor een optimale
bewegingsvrijheid.

Duffel van 31 liter. Geschikt
als weekendtas, sporttas of
voor een stedentrip.

39,99

22,-

Topje
95

46,50

54,

20,-

39,95

25,-

Broekje

€ 10,-

Korting

Bij aankoop
van een WOW
bikini / tankini
Minimale besteding € 49,95 voor 31 mei 2016
Niet geldig in combinatie met andere acties

Intex Rectangular Frame

Safarica Kenia 180

Cadac Meridian 3

Rechthoekig stevig framebad in diverse
maten. Ideaal om in een hoek van uw tuin
te plaatsen. Exclusief filterpomp.

Sportieve 2-3 persoons polyester
koepeltentmet voorbouw incl. PE grondzeil.
Verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren.

Buitenkeuken met 3 RVS branders, een zijbrander
en een zijtafel. Beschikt over twee barbecueroosters,
een bakplaat en een uitneembaar vetopvangbakje.
De deksel is voorzien van een geïntegreerde
thermometer.

115,-

Vanaf
99

69,

89,99

579,-

499,-

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

Prijswijzigingen en
drukfouten onder
voorbehoud

34,95
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COOP HEESWIJK
DINTHER FEEST
NOG EVEN DOOR!
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 9 mei t/m zondag 15 mei 2016 bij Coop Heeswijk Dinther.

Coca Cola
regular, light of zero
Multipack 4
flessen à 1500 ml

6.85

4.

99

Molenbrood
Waldkorn

2.19

1.

3.49

1.

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

00

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

KILO
Half om half
gehakt
gekruid

5.50

Coop Heeswijk Dinther
Plein 1969 - 13

2.

99

Jean Sablenay
Franse wijn
Cabernet sauvignon,
Chardonnay, Sauvignon blanc
of Merlot Fles à 750 ml

99

bernheze sportief
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‘Ik fiets voor de finale’
Ian van Heugten naar WK fietscross in Colombia

Ian; vanaf het eerste moment ‘vol aan de bak’

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Fietscross! Het staat centraal in het leven van de 15-jarige Ian van Heugten uit
Heeswijk. Binnenkort vertrekt hij naar Colombia voor deelname aan het WK en terwijl hij daar uiteraard alles uit de kast gaat trekken voor een podiumplek, droomt hij stiekem ook al over deelname aan
de Olympische Spelen in Japan over vier jaar en de kans om als elite een door de KNWU verleende
(prof)-sportstatus te krijgen.
Fietsen zat er, zoals ze dat zo
mooi zeggen, al vroeg in bij Ian
van Heugten. Terwijl de meeste
kinderen omstreeks hun 4e jaar
leren om zonder zijwieltjes te fietsen, had genoemde deze kunst al
voor zijn 2e jaar onder de knie.
En vanaf dat moment fietste hij
waar hij kon. Een lidmaatschap
bij de plaatselijke voetbalvereni-

ging bleek jaren later geen succes. Aansluiting bij FC Wheels in
Erp, was wel een gouden greep.
“Ik was gelijk verkocht. Dit was
wat ik écht wilde en dat is het
nog steeds”, vertelt Ian enthousiast. Zoals ook bij veel andere
sporten, is het zaak (veel) wedstrijden te fietsen waarmee, mits
met een goed resultaat, pun-

ten verdiend worden. Daarmee
kwalificeer je je voor een NK, een
EK en zelf een WK. Ian ging vanaf het eerste moment ‘vol aan de
bak’.
Door zijn goede prestaties fietste
hij zich op enig moment in ‘the
picture’ bij een teamcoach/manager. Vier jaar geleden werd Ian

dan ook gevraagd om te gaan
fietsen voor team TVE. Iets wat
hij met veel plezier doet.

te zijn om deel te nemen aan het
WK, dat op 25 mei in Colombia
gereden wordt.

Mede ook dankzij Frank Smulders, trainer Raymon van der Biezen uit Heesch, Oegema Trans-

Het zal geen verrassing zijn dat
de jonge fietscrosser er helemaal
voor gaat. “Ik heb geen idee tegen wie ik het moet gaan opnemen. Ik weet slechts dat de top
van fietscrossers daar samenkomt. Ik moet drie manches rijden, waarbij elke keer de beste
vier doorgaan. Het zijn een soort
afvalraces, tot de beste acht overblijven. Uiteraard fiets ik voor de
finale”, vertelt Ian gedreven. Hij
is bezig zich goed voor te bereiden op de komende wedstrijden
en verder droomt hij stiekem al
verder.
“Ik wil over vier jaar deelnemen
aan de Olympische Spelen in Japan. Verder kan je vanaf je 19e
jaar in de elite een topsportstatus
krijgen van het KNWU. Daarmee
ben je dan professioneel fietscrosser”, legt Ian uit. Dan: “Maar
voor nu gaat mijn aandacht uit
naar het WK in Colombia. Ik
hoop daar hoog te eindigen.”

medellín, de
tweede stad van
colombia
port en alle anderen die bijdragen
aan zijn fietscarrière. Zijn ouders
en zusje overigens voorop, want
zij staan gedurende het seizoen
- dat van eind maart tot eind oktober loopt - eigenlijk alle weekenden paraat om met Ian binnenen buitenland af te reizen voor
deelname aan wedstrijden.
Ook dit lopende seizoen presteerde Ian al dusdanig dat hij al
na deelname aan twee topcompetitie (kwalificatie)wedstrijden
genoeg punten verzameld heeft
om door het KNWU uitgenodigd
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Avondvierdaagse
Vorstenbosch

Bernhoven loopt warm in de Maashorst
UDEN - Ook dit jaar gaan we weer lopen voor de Vrienden van Bernhoven. Het loopevenement ‘Bernhoven loopt warm’ vindt plaats op woensdag 8 juni. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de Stichting
Vrienden van Bernhoven. Bernhoven organiseert het jaarlijkse evenement voor de vierde keer, samen
met atletiekvereniging de Keien en Lionsclub Uden/Veghel.
Afstanden
Het parcours start en eindigt bij
het ziekenhuis en loopt door
natuurgebied De Maashorst. In
verband met werkzaamheden is
de route iets aangepast en zijn
de afstanden nu 5 en 10 kilometer. Deze kunnen zowel individueel als in teamverband afgelegd
worden.

Vorstenbosch – Wandelen is gezond en ontspannend. Daarom
gaan we dit jaar voor de 29e keer in ons mooie Vorstenbosch en
haar prachtige omgeving wandelen. Door mee te wandelen met de
wandelvierdaagse ontdek je hoe veelzijdig je eigen leefomgeving is.
Je komt op plekjes die je nog niet kende en je zult verrast worden
door de variatie in het landschap van je eigen directe omgeving.
We wandelen op 31 mei en 1,
2 en 3 juni vanaf 18.00 uur. De
start is bij Eetcafé de Ketel.
Op vrijdag 3 juni sluiten we af
met straattekenen voor kinderen, waarvoor de straat afgezet
wordt, en een loterijtje.

Kosten voor deelname zijn
€ 2,- voor vier dagen voor de
kinderen van de basisschool en
€ 3,- voor de andere deelnemers. Laten we met z’n allen van
deze 29e wandelvierdaagse van
Vorstenbosch een mooi feestje
maken. Tot dan.

voetbal

Naast hardlopen, is ook wandelen een goede mogelijkheid. Een
individuele deelnemer betaalt
€ 7,50 inschrijfkosten, tot 16
jaar € 3,50. Inschrijfkosten voor
een team bedragen € 100,- per
team van vier personen.
Stichting Vrienden van Bernhoven
De opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van Bernhoven.
Deze stichting heeft tot doel
projecten te realiseren binnen
het ziekenhuis die doorgaans
niet uit het reguliere budget
kunnen worden betaald, pro-

jecten die erop gericht zijn het
welbevinden van de patiënten te
bevorderen.
Kijk voor meer informatie over
de activiteiten van de Vrienden
van Bernhoven op
www.vriendenvanbernhoven.nl.

Inschrijven
Belangstellenden kunnen zich
inschrijven via
www.vriendenvanbernhoven.nl.
De wandelaars kunnen zich inschrijven voor de 5 kilometer. Zij
starten direct na de hardlopers.

Maas Coating sponsort HVCH B4

HVCH wint bij WSC

Foto: Ruud Schobbers

WAALWIJK/HEESCH - Door met 0-3 bij WSC in Waalwijk te winnen,
houdt HVCH de druk op koploper Nuenen tot de laatste competitiewedstrijd in stand. En onlangs is gebleken wat dat kan betekenen...
HVCH liet vanaf het begin niets
aan het toeval over en wilde revanche voor het teleurstellende
gelijkspel van vorige week tegen
Moerse Boys. WSC werd direct
afgetroefd en kreeg totaal geen
grip op de wedstrijd. In de 9e minuut leidde dat tot het openingsdoelpunt van verdediger Willem
Roefs, die een goed genomen
corner van Sammy Eleanora binnenwerkte: 0-1. De Heeschenaren bleven de bovenliggende
partij en kregen voldoende mogelijkheden om de score uit te
breiden. Gijs van der Voort en
Lars van Lee waren er dichtbij,
maar het duurde nog tot de 40e
minuut voordat wederom Willem
Roefs scoorde. Hij deed dit uit
prima voorbereidend werk van
Joey Vissers: 0-2. Dit was ook de
ruststand.
Na de hervatting probeerde WSC

er meer een wedstrijd van te maken en kreeg HVCH-keeper Ferdi
Kocken nog echt werk te verzetten, maar hij gaf geen krimp.
De beste kansen waren voor de
mannen van HVCH-trainer Harry
Blokhuis. Het vizier stond niet altijd even scherp of de WSC-doelman kon redding brengen. In de
70e minuut werd een uitstekende
Heesche aanval met een perfecte
voorzet van Bjorn Goossens door
aanvoerder Roy Vissers beheerst
afgerond: 0-3. Een dik verdiende
zege en hiermee kan HVCH naar
de finale van de competitie op 2e
Pinksterdag.
Dan komt het in ernstige degradatienood verkerende RKVV
Roosendaal naar Heesch. HVCH
kent zijn opdracht en mocht de
titel toch voorbij gaan, dan wacht
de nacompetitie om promotie
voor een plek in de hoofdklasse.

HEESCH - HVCH B4 is volledig in het nieuw gestoken door Maas
Coating. Tenues en trainingspakken behoren onder andere tot het
pakket. De B4 bestaat zowel uit eerste als tweedejaars B-spelers en
komt uit in de 3e klasse. In de voorjaarscompetitie zijn de jongens
met 16 punten uit negen wedstrijden op de 4e plaats geëindigd.
Sponsoring door Maas Coating
Bij Maas Coating uit Heesch kun
je terecht voor oppervlaktebehandelingen van metaal. Ze heb-

ben enorm veel kennis, ervaring
en oplossend vermogen in huis,
met daarnaast ook nog eens het
meest veelzijdige machinepark

van Nederland. Ten slotte staat
kwaliteit hoog in het vaandel en
heb je maximale garantie voor
topkwaliteit.
Wij danken Maas Coating voor
hun betrokkenheid bij onze club.
De spelers zullen er alles aan
doen om de sponsor waardig
en sportief uit te dragen. Succes
jongens!

voetbal

Prinses Irene wint:
volgende week apotheose
BEEK EN DONK/NISTELRODE In de 2e klasse H staat volgende
week een zinderend slot van de
competitie op de rol. Prinses Irene
won bij Sparta’25 met 0-4 en ook
Volharding won bij EVVC, 0-3.
Door deze overwinning is Prinses
Irene verzekerd van nacompetitievoetbal. Bij een zege op 2e
Pinksterdag, op het eigen kunstgras tegen de directe concurrent

Volharding, veroveren de mannen van ‘Van Tilburg Mode &
Sport’ het kampioenschap. Een
prachtig affiche dus voor Tweede Pinksterdag op sportpark ‘De
Schellen’.
Prinses Irene won in Beek en
Donk door doelpunten van Wibe
van Rooij en Martijn van Vught
in de eerste helft, en twee doelpunten van Tim van den Brand
in de tweede helft.

Foto: T. Bevers
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Ysselsteijn/Nistelrode - De Prinses Irene korfbalsters verkeren,
ondanks hun koppositie, in een lastige fase. De zware zaalcompetitie op topniveau heeft duidelijk energie gekost. De normaal zo
gemakkelijk scorende ploeg van coach De Veer, heeft het juist in
biljarten
judoverschillende
vissen wedstrijden
skien
snowboarden
dat
opzichtduivensport
moeilijk. Al
is de
ploeg nietkano
effectief genoeg.
Dat was ook deze keer het geval. Tegen het sterke Peelkorf uit
Ysselsteijn werd maar acht keer
gescoord. De wedstrijd werd
verloren met 14-8. schaken
dammen
De ontknoping zal de komende
weken volgen. Nu zijn er drie
koplopers, waarvan de medekoplopers, Oranje
Wit en Klick,
1cm b

elkaar over twee weken ontmoeten. Prinses Irene zelf speelt
dan tegen SVOC.
De Nistelrodese korfbalsters
kaarten/bridgen
hebben alles
nog in eigen hand,
maar zullen de twee laatste wedstrijden van de competitie moeten winnen om een kampioenschap af te dwingen.

Linda van Tilburg

voetbal

Mooie woorden en emoties
bij 250e wedstrijd Jody van Kessel
1,2 cm b
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darten

golf

NISTELRODE - De vrouwen van Prinses Irene pakten door een 3-2 overwinning op directe concurrent
Victoria Boys de derde periode. Dat betekent dat ze gaan strijden voor een plaats in de topklasse. De
skien
snowboarden
kano
wedstrijd stond in het teken van de 250e wedstrijd van Jody van Kessel. Veel familieleden en oud speelsters waren daarbij aanwezig.

motorcross

alleen in het veld een voorbeeld
is wat betreft inzet en technische
kwaliteiten, maar daarnaast ook
de verbindende factor is binnen
het team.
Jody sprak zelf ook mooie en
lieve woorden, waarbij ze een
emotioneel dankwoord sprak

voor de steun die Jody en Rob
ondervinden in hun gevecht
op weg naar een gezonde toekomst. Deze zorgden voor kippenvel (en meer) bij de toehoorders. Jody is de 10e speelster uit
de geschiedenis van Prinses Irene die meer dan 250 wedstrijden
in het 1e elftal heeft gespeeld.

Glenn Coldenhoff haalt het
beste uit moeilijke Duitse Grand Prix
TEUTSCHENTHAL/HEESCH
Glenn Coldenhoff van het Red
Bull KTM Factory team heeft
in de zevende wedstrijd om het
wereldkampioenschap
MXGP
in het Duitse Teutschenthal zijn
draai niet kunnen vinden.
motorsport

1,4cm b

wielrennen

darten

golf
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snowboarden

kano
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budo
karten

motorsport

MIERLO/BERNHEZE - Afgelopen weekend is door de judoka’s van Van Buel Sports deelgenomen aan het Internationale
Houvast Toernooi in Mierlo.
De volgende resultaten werden
behaald:

1e plaats: Senn van Buel uit Heesch.
2e plaatsen: Willem van den
Hurk uit Nistelrode en Senna van
de Veerdonk uit Oss.
3e plaatsen: Jesse van Buel uit
Heesch en Pieter van Oort uit
Nistelrode.

voetbal

G.V.V.’57 1
– Vorstenbossche Boys 1
Grave/Vorstenbosch - Na een mooie overwinning op Hemelvaartsdag tegen VCO met 10 doelpunten, mochten we vandaag
naar de Graafse Voetbal Vereniging. De thuiswedstrijd tegen GVV
werd met 9-0 gewonnen, dus dit beloofde wat voor vandaag.
Door de hitte wilden we de wedstrijd al vroeg naar ons toe trekken en zo geschiedde. Na een
kwartier stond het al 0-2 op het
bord, door doelpuntenmakers
Gilbert Langenhuizen en Marvin van Heeswijk. Vlak voor rust
werd door een mooie kopbal van
Wesley van de Ven de ruststand
op 0-3 gezet. Wesley Dekkers
scoorde na rust al snel en door
een goede actie van Gilbert be-

landde de bal op de penaltystip,
waarna John van Cleef zijn eerste goal van het seizoen maakte. Hierna werd het door Jasper
van Duijnhoven nog 0-6 en door
Koen van der Pas 0-7. Voor GVV
werd de eer gered met een doelpunt. Eindstand 1-7.
Volgende week de laatste competitiewedstrijd tegen Herpinia.

ZOTTE

zestiende en
elfde plaats
In de hele eerste manche had hij
het moeilijk en was zijn tempo
niet hoog genoeg. Hierdoor zat
er niet meer in dan een zestiende plaats. In de tweede manche
ging het al beter en wist de rijder
uit Heesch op een elfde plaats
over de finish te komen.

tafeltennis

Altior

paardrijden

biljarten 2 – Swift
duivensport
Altior
2: 5 - 6judo
Altior 4 – Klimop 2: 10 -12
Altior 5 – Avanti 2: 9 - 4
Altior 6 – Emos 4: 6 -11
Spes B1 – Altior B1: 10 - 2
Altior B2 – DAKOS B2: 4 - 7
DDW C1 – Altior C1: 4 - 9
Flash
- 4
dammen C1 – Altior C2: 5schaken
Altior C3 – MOSA’14 C1: 2 - 3
Be Quick D1 – Altior D1 4 - 6
Altior D2 – De Korfrakkers D5:
4- 4
1cm b
Altior E2 – Korloo E1: 7- 5
Corridor F1 – Altior F2: 0 -13
1,2 cm
b
Altior W1 – Be
Quick
W1: 9 - 4
Strafworpen: 4 - 6

autosport

Jody speelde haar 250ste wedstrijd en scoorde in de eerste minuut

Voor de wedstrijd betrad ze het
veld door een erehaag van spelers en speelsters. Na de wedstrijd werd ze toegesproken door
voorzitter René van de Ven die
daarvoor, voor het eerst in 10
kaarten/bridgen
jaar, een wedstrijd oversloeg van
het 1e herenelftal. Hij noemde
haar een echt clubicoon, die niet

jeu de boule
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handboogschieten

Judoka’s opnieuw succesvol!

motorsport

handboogschieten

hardlopen

waterpolo

HEESWIJK-DINTHER - Floor Verkuijlen, de pupil van de week, zag
afgelopen zondag 8 mei Altior kansloos verliezen van Swift, 5-13.
Hoewel er genoeg kansen werden gecreëerd, liet de afronding te
wensen over. Door het gelijkspel van de naaste concurrenten, heeft
Altior toch nog een kleine kans om in de topklasse te blijven.

1,4cm b

turnen

zwemmen

korfbal

Korfbalsters Prinses Irene verliezen
korfbal

bernheze sportief

badminton

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

kaarten/bridgen
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Raivo Dankers tweede in
internationale wedstrijd
RHENEN/HEESCH - Raivo Dankers van het HSF Logistics Motorsportteam is in de internationale wedstrijd in Rhenen op een knappe
tweede plaats geëindigd.

motorsport

De rijder uit Heesch wist in de
eerste helft van de wedstrijd de
twee EK-toppers, Jago Geerts en
Roan van de Moosdijk, goed te
volgen en kwam op een derde
plaats over de finish.
In de tweede manche voegde hij
daar nog eens een vierde plaats
aan toe, waarmee hij netjes
tweede werd in het dagklassement.
Raivo zal zich nu gaan voorbereiden op de tweede wedstrijd om
het EMX125-kampioenschap in
het Italiaanse Arco di Trento, een
wedstrijd die aankomend weekend op het programma staat.

hockey

het super leuk om het kamp te
organiseren.

Esmee Otto, Lieke van de Voort,
Fieke Kappers en Eva Muller
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

Dit heeft geresulteerd in vijf afstandsschoten. Echter werd in
de tweede helft het gat groter,
waardoor het eindigde in een
5-11. Korloo heeft deze wedschaken tegen
strijd goed gevochten
dammen
Vios, die er ondanks dat toch
met het kampioenschap van
doorging. Gefeliciteerd!
De Welpen 1cm
vanb Korloo hadden
zaterdag ook een spannende

golf

wedstrijd. Korloo had namelijk
nog geen wedstrijd verloren,
maar dat gold ook voor de Korfrakkers. De stand liep de gehele
wedstrijd gelijk op. De druk was
erg hoog,kaarten/bridgen
de moeders langs het
veld zaten van de spanning te
wiebelen op de bank! Gelukkig
werd de wedstrijd afgefloten
met een eindstand van 8-7 in
het voordeel van Korloo.

De oplossing

1,2 cm b

Foto: Ad van Dooren

tiefvolle selectie die mogelijkheden heeft voor de toekomst en
als zodanig gerespecteerd dient
te worden. De wedstrijd van vanmiddag eindigde in 4-0. Het was
een bizarre wedstrijd, met drie
rode kaarten, waarin Avesteyn
kansen kreeg om te voetballen

darten

LOOSBROEK - Korloo 1 maakte het Vios 1 niet gemakkelijk om het
kampioenschap te pakken. In de rust was het 2-3 in het voordeel
van Vios. Vios wist in de tweede helft steeds voor te blijven, maar
Korloo bleef in de buurt. Korloo moest de kansen goed benutten,
biljarten Vios zat
duivensport
judo
skien
snowboarden
kano
want
er goed dicht
op. vissen

Nuland/Heeswijk-Dinther
- Na de wedstrijd tegen Nulandia is degradatie van Avesteyn
naar de vierde klasse een feit.

en als zodanig kansen kreeg om
te scoren. Helaas gebeurde dat
niet en stond Avesteyn met lege
handen. Een jubilaris die degradeert. Avesteyn kan met geheven hoofd het volgende seizoen
in, hoop doet leven!

Modern, professioneel
zwemonderwijs
Start nog voor de
zomervakantie met zwemles
Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

korfbal

Verslagen Korloo

Jubilaris Avesteyn degradeert

Daarnaast is het veel belangrijker
om te kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Avesteyn
heeft een jonge, maar perspec-

wedstrijdjes gehockeyd, maar
ook shoot-outs genomen en allerlei andere spellen gedaan. In
de middag was er een broodje
knakworst voor de liefhebbers,
waarna het touwtrekken kon
beginnen.

Het weer zat helaas niet altijd
mee en om 16.00 uur kwam
De volgende ochtend viel het de vermoeidheid toch wel bodan
mee om tennis
iedereen basketbal
vendrijven.
Fijn dus volleybal
dat alle ouvoetbal ook niethockey
turnen
handbal
op tijd wakker te krijgen. Maar ders de kinderen om 16.30 uur
alles moest weer ingepakt wor- kwamen ophalen. Ondanks het
den om terug naar de club te weer, was het weer een gewelfietsen.
dig D-kamp, mede dankzij de inzet van vele ouders, sponsors en
Op
de club boksen
werdenbadminton
natuurlijk zwemmen
natuurlijkwaterpolo
de kinderen
zelf!
beugelen
handboogschieten
tafeltennis

voetbal

Dat dit uitgerekend in het jubileumjaar gebeurt, is natuurlijk
extra jammer, maar aan de andere kant moet Avesteyn reëel
zijn: Avesteyn mist de noodzakelijke ervaring, heeft last gehad
van bovenmatig blessureleed en
de jonge selectie is niet in staat
geweest tegen een aantal gerenommeerde collega-derdeklasser tegenstand te bieden. Dit is
geen verwijt, maar een constatering. Iedereen die Avesteyn verwijt gedegradeerd te zijn, wordt
gevraagd te reflecteren op bovenstaande.

HEESCH – Het D-kamp begon op zaterdag 23 april na afloop van
alle hockeywedstrijden. Het duurde even voordat alle wedstrijden
waren afgelopen. Maar om 16.00 uur was het dan zover: verzamelen bij de hockeyclub voor alle D-leden. Het D-kamp kon beginnen.
Op de fiets zijn de kinderen naar
kampeerboerderij de Vrije Lust in
Nistelrode gegaan. Nadat iedereen zijn plekje gevonden had in
de slaapkamers, werd gespeeld
en gebarbecued. Na een bosspel
en een mooi kampvuur gingen
de laatsten om 4.30 uur pas slapen.

Verslag kamp MC1

HEESCH/NISTELRODE - Omdat vanuit Mixed Hockey Club
Heesch geen kamp werd georganiseerd, vonden wij het wel
een leuk idee om zelf een kamp
te organiseren. Nadat we veel
vergaderd hadden, met heel veel
voorpret, was het dan eindelijk
zover…
Het kamp werd gehouden van
zaterdag 23 april t/m maandag
25 april. Het was een kamp vol
activiteiten, zoals; een bootcamp
verzorgd door Peter Mutsaers,
levend stratego en tussendoor
nog een hockeywedstrijd. Het
was heel gezellig en wij vonden

MHC Heesch op D-kamp

Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

1,4cm b
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Gelijkspel geeft Heeswijk
goede uitgangspositie voor nacompetitie

HBS Open Toernooi bij TV de
Hoef

Heeswijk-Dinther - Ondanks dat het Heeswijk van Gebr. Dijkhoff en Viking Entertainment niet wist
te winnen van het dapper strijdende Venhorst, hebben de blauw-witten zichzelf met het behaalde gelijkspel een uitstekende uitgangspositie verschaft om toch een prijs te behalen dit seizoen.

HEESCH – Bij TV De Hoef wordt van 25 juni t/m 3 juli het jaarlijkse
HBS Open Tennistoernooi georganiseerd. Dit toernooi staat regionaal bekend als een gezellig en goed verzorgd toernooi voor zowel
de recreatieve als de prestatieve tennisser.

In de wedstrijd tegen Venhorst zetten Michel van Druenen en Wouter van Dijke de
thuisploeg tweemaal op voorsprong, maar even zo vaak
maakte Thijs van Sleeuwen
gelijk, 2-2.
Heeswijk is dankzij dit gelijke spel en de nederlagen van
BVV en Erp gestegen naar
plaats drie in de ranglijst en
plaats twee in de derde periode.
Bij winst volgende week op
het reeds gedegradeerde Real
Lunet, zijn de Heeswijkers zo
goed als verzekerd van nacompetitie en is de doelstelling voor dit seizoen behaald.
Nog één keer alles geven dus
voor trainer Van de Ven en
zijn mannen!

Foto: Hans Heesakkers

Finale

Een extra bijzonder jaar omdat de ‘Kitchengirls’, die net als
voorgaande jaren ook dit jaar
onze spelers en toeschouwers
van lekkernijen voorzien, ons al
tien jaar ondersteunen. Zij zullen
ook nu weer de sfeervolle aankleding van ons tennispark verzorgen tijdens het toernooi. Dit
jaar volgens het thema ‘De Hoef
goes Maritime’.
Dagelijks vindt er een loterij
plaats met schitterende prijzen,
waarvoor iedere deelnemer automatisch een lot ontvangt. Genoeg redenen om je in te schrijven of om gezellig te komen
kijken tijdens de toernooiweek.
Er wordt gespeeld in de categorieën 3 t/m 8 17+ en voor de
categorieën 6 t/m 8 ook 30+. Er

kan ingeschreven worden t/m
5 juni via de website van TV De
Hoef en www.toernooi.nl.

Prinses Irene - Volharding
Tweede Pinksterdag
14.30 uur - Sportpark De Schellen

De steun van onderstaande bedrijven geven online een gratis podium voor alle verenigingen en stichtingen:
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Aanhangers &
Autoschade
Cor v Schaijk Aann.- en Transportmij.
B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke

Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en

BSO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan
Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s

Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

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
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donderdag 12 mei
inloopochtend voor
(ex-)borstkankerpatiënten
Ziekenhuis bernhoven Uden

nationale molendagen
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Woensdag 18 mei
5a helma van de rakt:
frisse neus wandeling
Parkeerplaats bomenpark
Heesch

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

dorpszeskamp hdl
Sportpark De balledonk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 13

meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

pinksterfeesten
kapellenfestijn
Nistelrode

lezing: de hollandse
Waterlinie
raadhuisplein 21b
Heeswijk-Dinther

expositie kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

vriJdag 13 mei
bloesem kijken en met
je cappuccino prijken
Ontmoetingsplek De Nistel
Nistelrode

doe-middag voor kinderen
bibliotheken bernheze
PAGINA 33

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
maandag 16 mei
pinksteren

meepraten over
routes maashorst
Nader te bepalen locatie
PAGINA 20

gemeentehuis gesloten
pinksterfeesten & kermis
Nistelrode

lezing: komt ons eten
uit het paradijs?
bibliotheek Heeswijk-Dinther

pinksterfeesten
kapellenfestijn
Nistelrode

Zaterdag 14 mei

voettocht naar de sint-Jan
Start: Kerkplein
St. Servatiuskerk
Heeswijk-Dinther

spectaculaire veiling
Kringloop Oss/bernheze

donderdag 19 mei
oud papier
buitengebied Nistelrode

gebedsviering in de
parochietuin
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

pinksterloop
Nistelrode

dinsdag 17 mei

Centrum maia: basiscursus
dierencommunicatie
Palmenweg 5 Nistelrode
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
vriJdag 20 mei

dag van het kasteel 2016
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

kermis
Nistelrode

lezing: op verhaal komen
bibliotheek Heesch
lezing over august
von bonstetten
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 15

echte mannen avond
CC De Pas Heesch

75 jaar avesteyn:
happy Camping
Avesteyn terrein
Heeswijk-Dinther

liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 33

rock & roll bobZ
Dorpshuis Nistelrode
5a helma van de rakt:
bijzondere aandacht
Gagelstraat 5 Schaijk

pinksteractie
Kerken Heeswijk-Dinther
& loosbroek

5a helma van de rakt:
bijzondere Aandacht Avond
Gagelstraat 5 Schaijk

nationale molendagen
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

kermis
Nistelrode

film: the program
Filmhuis De Pas Heesch

peutermiddag bs delta
Herderstraat 2 Heesch

Zaterdag 21 mei

Zondag 15 mei
pinksteren
pinksterfeesten & kermis
Nistelrode
pinksteractie
Kerken Heeswijk-Dinther
& loosbroek

inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Graafsebaan 38 Heesch
alzheimer Café
blauwe Kei Veghel
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

reiki 1 bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

75 jaar avesteyn:
voetbal 6-kamp
Avesteyn terrein
Heeswijk-Dinther
Centrum maia:
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode
benefietconcert:
partners en Zorg
CC De Pas Heesch

rob & emiel: da’s sterk
CC Nesterlé Nistelrode
blØf in Concert
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Zondag 22 mei
koffie met paul
eijkelkamp,
de giesbeekse legende
Ontmoetingsplek De Nistel
Nistelrode
publiekswandeling
nationale vogelweek
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
open zondag:
raamdecoratie
totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
de abdij ruimt op
Abdijstraat Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
balletschool hanneke van
der stappen:
leerling dans project
CC De Pas Heesch
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
bernhezer seniorenorkest
koor vivace en
blauwgrastheater
Gymnasium bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3
maandag 23 mei
Centrum maia: proeflessen
tai Chi - Qi gong
Palmenweg 5 Nistelrode
Zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
lezing: hooggevoeligheid
bibliotheek Nistelrode
dinsdag 24 mei
inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Graafsebaan 38 Heesch
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Woensdag 25 mei
5a helma van de rakt:
frisse neus wandeling
Vanaf de Pastorie Zeeland
i-meet: aapje spelen
raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
inschrijven mini heesch
CC De Pas Heesch
inschrijven
kindervakantieWeek
broekkant 6 Vorstenbosch
Centrum samarpana:
Workshop bewustwording
rukven 2a Heeswijk-Dinther
donderdag 26 mei
filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
Workshop honingmassage
bij Centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
vriJdag 27 mei
gemeentehuis gesloten
75 jaar avesteyn:
meet & greet
Avesteyn Heeswijk-Dinther
mandalart: mandaladag
Palmenweg 5 Nistelrode
perry fest
Parkeerterrein Camping De
Meerdonk Heeswijk-Dinther
rksv avesteyn reünie
Avesteyn Heeswijk-Dinther
Zaterdag 28 mei
75 jaar avesteyn:
Jubileumfeest
Avesteyn Heeswijk-Dinther
heerlijk heesch
CC De Pas Heesch
losbroekwist
loosbroek
PAGINA 11
simone van den eertwegh:
puur
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 27

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

ALTIJD ONLINE

VANTILBURGONLINE.NL
GRATIS VERZENDING

VOOR 15.00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS

5% SPAARBONUS
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Voorwoord voorzitter

Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode

Hoe gaaf is het als je als een ware chefkok met een dream team een smakelijke
samenstelling mag maken voor het grootste evenement van Bernheze?
Als je samen de ingrediënten mag selecteren om de meest mooie activiteiten te
organiseren voor het dorp waar je hart
ligt… Ingrediënten bij voorkeur van eigen
bodem, immers bereiden we zo’n prachtig
evenement vooral in samenwerking met
vele Nistelrodese ondernemers en verenigingen. Voor en door Nisseroi! En daar zijn
we enorm dankbaar voor!
Nu, dat is precies waar ik denk dat we dit
jaar ook weer prima in geslaagd zijn, een
evenement te serveren met voor elk wat
wils. Een evenement wat voor de sportieveling op zaterdag de uitdaging
biedt om een overwinning op zichzelf te boeken. En of het nu is via het
lopen van een persoonlijk record of het behalen van de snelste tijd op een
heuse stormbaan, de uitdaging ligt klaar om verorberd te worden.
En natuurlijk is er op de Pinksterzondag en Pinkstermaandag een grote
hoeveelheid kramen aanwezig met veel om te kijken, te kopen of te proberen. Extra aandacht dit jaar voor alles wat in de smaak valt, letterlijk!
Pinksterfeesten kookt over van allerlei lekkers wat je gewoon MOET proeven. Een zorgvuldig geselecteerd geheel van foodtrucks en lekkernijkramen
geeft de braderie dit jaar een heerlijk geurend en smakelijk uiterlijk.
Inzetje: Joan. Boven v.l.n.r.: Mark, Rob, Wim en Gertjan. Onder v.l.n.r.: Hanneke, Debby, Angela en Franca

Hét succesnummer van vorig jaar geeft ook weer acte de présence, het Kapellenfestijn! Mooie klanken zullen wederom te horen zijn vanaf het Rivezpodium bij Van Tilburg Sport, het daarbij aanwezige terras én natuurlijk het
van Tilburg Kinderspeelparadijs! Springkussens all over te place!
Tenslotte is er natuurlijk de kermis die ook dit jaar zorgt voor spanning en
plezier. Sinds jaar en dag een publiekstrekker omdat het één van de eerste
kermissen van het jaar is. Gecombineerd met een braderie, straattheater,
muziek en gezelligheid is het een recept wat voor succes garant staat.
In deze prachtige editie van de Pinksterkrant, in samenwerking met
DeMooiBernhezeKrant, staat alles op een rijtje om rustig door te nemen en
dat lekkers uit te kiezen wat voor u het meest in het oog springt. Ik wens
u veel leesplezier en ik hoop u te begroeten op de Pinksterfeesten 2016!

De organisatie van Stichting
Pinksterfeesten Nistelrode bestaat uit negen enthousiaste
vrijwilligers. Van oktober t/m
Pinksteren zijn zij druk met de
voorbereidingen. Een goed
draaiboek waarin per maand
staat aangegeven wat er moet
gebeuren, geeft de nodige
houvast. De organisatie komt
maandelijks als volledige groep
bij elkaar en tussendoor ook in
subgroepen; de verschillende
commissies: Commissie Braderie: Wim Gielis, Mark Baltussen

Met vriendelijke groet,
Gertjan Hermes, voorzitter

en Joan van Haaren
Commissie Horeca & Artiesten:
Angela van Keulen, Franca van
Grunsven en Gertjan Hermes
Commissie PR: Hanneke Leijen,
Gertjan Hermes en Rob Geurts
Commissie Pinksterloop: Debby van Nistelrooy en Rob
Geurts. Commissie Vrijwilligers:
Mark Baltussen.

ondersteunen. De techniek,
de verkeersregelaars, EHBO,
oplettende begeleiders bij de
luchtkussens, hekkensjouwers
en vele anderen; zonder hen
geen Pinksterfeesten! We zijn
er trots op dat we met elkaar
Nistelrode op de kaart kunnen zetten tijdens het Pinksterweekend. Niet voor niets
is dit gezellige evenement
uitgegroeid tot het grootste
evenement van Bernheze: samenwerking en saamhorigheid
maken
PAGINA 14 alles mogelijk!

Via deze weg willen wij alle
vrijwilligers bedanken die de
organisatie tijdens de Pinksterfeesten op allerlei vlakken

Allround
haarstudio
Haarstudio Hebbess
Hoogstraat 18
5388 EC Nistelrode
06-26338828

Ookvoor
vooruw
uwcontactlenzen!
contactlenzen!
Ook
Elke dag optometrist, contactlensspecialist

Alleen op afspraak

Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

www.schilderijendeco.nl

en audicien aanwezig
Tramstraat
2323
- Nistelrode
- Tel.:- (0412)
61 40
Tramstraat
- Nistelrode
0412 61
4052
52

Weijen 86
5388 HR Nistelrode
0412 - 61 29 27
06 - 27 50 62 80

en

Liefde voor lekker et
06-12120985

WAARDSETRADING
Waardsestraat 20a - 5388 PP Nistelrode
0412-656030
info@waardse.nl - www.waardse.nl

info@goverswaterservices.nl
www.goverswaterservices.nl

HAARSTUDIO

Menzel 31
Menzel 31
Tussen
enNistelrode
Nistelrode
TussenUden
Uden en
Tel.:
0412-480836
0412-480836
www.facebook.com/DanaqueHaarstudio
www.danaque.nl
info@danaque.nl
Openingstijden:
Menzel 31 www.facebook.com/DanaqueHaarstudio
Tussen Uden en Nistelrode

Tel: 0412-480836

Bel even voor een afspraak
http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Brandsestraat 9
5388 TR Nistelrode
www.chielbrienen-hovenier.nl

Delst 16, 5388 SV Nistelrode
Tel.: (0412) 61 32 85 Fax: (0412) 61 09 90
Mobiel: (06) 220 438 44

Di
Do
Vr
Za

12:00
09:00
09:00
08:30

-

21:00
21:00
17:30
13:00

Laseren
Walsen
Zetten
Wassen
Stralen

De Oude Ros 30
Nistelrode
0412-611503
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Pinksterfeesten, lentefeest
De jaarlijkse Pinksterfeesten zijn niet meer weg te denken uit onze
gemeente. Voor mij zijn het altijd een paar gezellige dagen, die, zo
onder een lentezonnetje, alvast een voorbode zijn van de zomer
en de vele activiteiten die we weer samen buiten kunnen bezoeken.
Ook dit jaar weer een gezellig programma, met braderie, circus
en kapellenfestijn, met medewerking van de Durzakkers uit Nistelrode.
Vast onderdeel van het programma is de Pinksterloop, de sportieve start van de Pinksterfeesten. Jong en oud, getraind of minder
getraind, veel sportievelingen verschijnen aan de start van verschillende afstanden. Er is een afstand voor elk uithoudingsvermogen. Meedoen kan dus altijd! De Pinksterloop Volwassenen,
dit jaar op 14 mei, trekt altijd veel lopers uit het hele land. Daar
kunnen we echt trots op zijn!

‘Zonder mensen die vrijwillig veel vrije tijd in de organisatie steken
kunnen deze activiteiten namelijk niet georganiseerd worden’

Kraamhouder uitgelicht

RIHAN WARRAICH
Fine 2 Sleep
Wat verkoop je?
Beddengoed: dekbedovertrekken,
hoeslakens, kussens
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Rotterdam

Hoe lang ben je al present op de Pinksterfeesten?
Zeker wel zo’n tien, twaalf jaar
Mooiste ervaring op de Pinksterfeesten?
Altijd gezellig druk
Opmerking/anekdote
Wij verkopen de hipste dekbedovertrekken voor stuntprijzen!

Voor de organisatie van zo’n groot evenement, dat ook nog eens een paar dagen duurt, zijn veel
vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er daar veel van in onze gemeente. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat we onze gemeente met mooie activiteiten op de kaart zetten, maar dat is het natuurlijk
niet. Zonder mensen die vrijwillig veel vrije tijd in de organisatie steken kunnen deze activiteiten
namelijk niet georganiseerd worden.
Dus een welgemeend dankjewel voor iedereen die meehelpt!
De Pinksterdagen vallen vroeg dit jaar. Ik hoop van harte dat de weergoden ons niet in de steek
zullen laten, ook al is het nog geen half mei. Want wat is nou leuker dan met een lekker zonnetje en
aangename temperaturen te genieten van een dagje uit in Nistelrode. Veel plezier!
Marieke Moorman,
burgemeester

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

Calamiteitendienst Cultuurtechniek
Machinieverhuur Bestratingen Rioolwerk

www.bernhezemedia.nl

Laar 8 - Nistelrode - Van Tilburg Mode & Sport
0412 - 671235
info@orangerievantilburg.nl
www.vantilburg.nl/orangerie

Just Be orangerievantilburg
zorgt voor uw
Just Be en
zorgt
voor uw schoonheid.
uiterlijke
innerlijke

uiterlijke en innerlijke schoonheid.

BEVERS BV
BOUWMATERIALEN
(t)huis in baksteen
een steen doet veel!

RS BV
ERIALEN
baksteen

Joyce Broeren

Heescheweg 8
5388 RG Nistelrode
t 0412 - 61 12 98
e info@bevers-bouwmaterialen.nl
i www.bevers-bouwmaterialen.nl

Heescheweg 8
5388 RG Nistelrode
t 0412 - 61 12 98
e info@bevers-bouwmaterialen.nl
i www.bevers-bouwmaterialen.nl

De Leibeek 27, 5388 EX Nistelrode

T: 0412-610410
E:info@ar-infra.eu

F: 0412-610096
I: www.ar-infra.eu

JoyceSchaarstraat
Broeren
18
Schaarstraat 18
5388 KN Nistelrode
5388 KN Nistelrode
Tel. 06 55 97 71 71
Tel. 06 55 97 71 71

Just Be zorgt voor uw
uiterlijke en innerlijke
schoonhe

id.

Just Be zorgt
voor uw
Joyce Broeren
Schaarstraat 18
5388 KN Nisschoonheid.
uiterlijke en innerlijke
telrode

info@just-be.nu
info@just-be.nu
www.just-be.nu
www.just-be.nu

Tel. 06 55 97 71 71

info@just-be.nu
www.just-be.nu

Joyce Broeren
Schaarstraat 18
5388 KN Nistelrode
Tel. 06 55 97 71 71
Nistelrode

info@just-be.nu
www.just-be.nu

Van Mook
De Echte Bakker
Tramstraat 17 - 5388 GE Nistelrode
0412-611282
www.slagerijvdtillart.nl

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

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode
0412-611277
www.vanmook.echtebakker.nl
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Braderie op 1e én 2e Pinksterdag: voor ieder wat wils!

Op 1e en 2e Pinksterdag zullen de straten van Nistelrode zich weer vullen met circa 100 kramen. Sieraden, kleding, cadeau- en huishoudelijke artikelen. Er zit vast iets voor je tussen! Met het oog op het
thema van dit jaar, ‘Pinksterfeesten Nistelrode kookt over’, hoeft ook de inwendige mens zich geen zorgen te maken. Het aanbod is zeer divers! Niet voor niets trekt de braderie al 42 jaar veel belangstelling.
De braderie staat opgesteld in
de hoofdstraten van Nistelrode
(Weijen en Laar). In het verlengde van de braderie vindt de kermis plaats (Raadhuisplein, Tramplein, Parkstraat, Laar).
Aan het braderieparcours liggen diverse terrassen, waar je
even kunt neerstrijken terwijl het
winkelend publiek aan je voorbij
trekt. Ondertussen geniet je van

De Nisseroise braderie behoort tot
één van de grootste van de regio
de optredens op de twee podia of laat je verrassen door het
straattheater.
De Nisseroise braderie behoort
tot één van de grootste van de

Heeswijk-Dinther - Tel. 0413-228470 - Mob. 06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

regio en is een bezoek dan ook
zeker waard. De braderie vindt
op beide pinksterdagen plaats
van 10.00-17.00 uur. De toegang is gratis.

ACCOUNTANCY
- BELASTINGEN - ADVIES
ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Ook
voor
Ook
voor
uwhoortoestellen!
contactlenzen!
Elke dag optometrist, contactlensspecialist

Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Finovion Accountancy Bernheze
Finovion Accountancy Bernheze
ACCOUNTANCY
-5388
BELASTINGEN
- ADVIES
Jan Timmers
Korenstraat
CR
Nistelrode
Tel.
0412
700509
Jan Timmers
Korenstraat5 55388
CR Nistelrode
Tel.
0412
700509

Tramstraat
2323
- Nistelrode
- Tel.:- (0412)
61 40
Tramstraat
- Nistelrode
0412 61
4052
52

WWW.FINOVION.NL

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

en audicien aanwezig

WWW.FINOVION.NL

dierenvoeders
jan
herckenrath

Autobedrijf Alfred van Dijk

Verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s

Voor al uw reparatie, APK, taxaties
en afwikkeling van uw schade.

Actuele voorraad via mobiel, scan:

nistelrode
tel. 0412-611088

Waardsestraat 22
5388 PP Nistelrode

Tel. 0412-612333
www.alfredvdijk.nl

KEUKENS & MONTAGE BV
BADKAMERMEUBILAIR
Naar ons of uw ontwerp / Ook voor renovatie
Granieten aanrechtbladen / Inbouwapparatuur
Bedrijvenweg 5 • 5388PN Nistelrode • Tel 0412-611756

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode
0412 612221
info@autobedrijf-timmermans.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl

Beste service én
persoonlijk advies
Altijd bij u in de buurt!
En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Ben van Dijk, Bitswijk 1, Uden, (0413) 243535
facebook.com/BenvanDijkElectronics

KNIPKNALLER!
8GB

8GB USB-STICK

Tegen inlevering van deze bon
betaalt u voor deze USB-stick slechts

4,

50
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Het lekkerste ‘kindermenu’!
Het Van Tilburg Kinderpardijs biedt volop gratis vertier voor de jongste bezoekers
U wilt weten wat er op het menu staat voor de jongere bezoekers van de Pinksterfeesten? Een oud, maar onverminderd
lekker recept: het Van Tilburg Kinderparadijs! Dé plaats waar de kinderen moeten zijn! Een paradijs waar kinderen hun eigen
avonturen kunnen beleven. Waar ze lekker buiten kunnen spelen, springen en ravotten op de luchtkussens.
drankje, hapje en muziek. Ondertussen kunt u een oogje in
het zeil houden en uw spelende
(klein)kinderen weten u meteen
te vinden. De waaghalzen kunnen ook de klimtoren van Scouting Mira Ceti uit Nistelrode
op. Ieder jaar dagen zij de be-

STUiTeRen
en STilziTTen
De aantrekkingskracht van deze
luchtkussens blijft bijzonder. Ieder jaar komt Axi Traxi weer
met andere luchtkussens naar
Nistelrode.
Zo kunnen de kinderen ieder
jaar weer opnieuw op ontdekkingstocht. Voor de kleintjes is
de ervaring van lopen en springen op een luchtkussen al een
feest, maar ook aan de groteren
wordt gedacht. Voor hen zijn er
luchtkussens aanwezig waarbij

alle kracht en energie nodig is
om ze te trotseren. Dus schoenen uit en gáán! Laat u ze spelen
in dit deels afgesloten deel van
de Pinksterfeesten, terwijl u het
aangrenzende terras bezoekt,
waar optredens van sportschool
Just Be en het kapellenfestijn elkaar afwisselen? Dan neemt u
de tijd er maar voor, want dat
zullen de kinderen ook doen!
Op het genoemde terras strijkt
u neer om te genieten van een

vindt u op het parkeerterrein van Van
Tilburg Mode. Het is
geopend op zondag
15 mei en maandag
16 mei van 10.0017.00 uur.
Ook hier geldt natuurlijk:
deelname
aan alle genoemde
activiteiten is gratis!

zoekers en zichzelf uit met een
nieuwe constructie. De vrijwilligers van de scouting zullen de
kinderen uiteraard helpen waar
nodig bij het aangaan van deze
uitdaging.
Moe geworden van al die actie, dan kunnen de kinderen
nog even neerploffen op de
kruk bij Mariëlle Dams en haar
collega’s. Met behulp van de
schminkkoffers toveren zij de
kindergezichtjes om in prinsessen, tijgers of…?!
Het Van Tilburg Kinderparadijs

time f lies...

Alweer twintig jaar een begrip
in huidverbetering. Ervaring,
toewijding en vaktrots kenmerken
de wandelende huid-encyclopedie
Simone van Skinfo.nl.
Kennis maken met de wereld
van huidverbetering? Maak een
afspraak voor een intakegesprek.

2 o jaar

Maak tot en met 30 september
kans op een gratis !QMSzuurstof-behandeling. Kijk op

powered by

schoonheidssalon Simone

www.skinfo.nl en schrijf je in.

Like ons op facebook:
www.facebook.com/Skinfo
Heuvelstraat 76
5388 AD Nistelrode
Tel. (0412) 610 456
Voor de vaste klanten ligt een verrassing
te wachten. Nieuwsgierig geworden?
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De Pinksterfeesten; ook voor Dierenvriendjes!
Soms kom je op een plek waar de huiselijkheid, de zorgzaamheid, het enthousiasme en het goede leven
je tegemoet komen. Kinderopvang de Dierenvriendjes is zo’n plek. Bij aankomst kan het wat onwennig
kijken omdat je in het buitengebied van Nistelrode niet zo een twee drie een kinderopvang zou verwachten.

derduit over het plan, het doel en
vele leuke en mooi uitgewerkte
ideeën om de kinderopvang een
echt agrarisch karakter te geven.

Kle ine dieren,
grote knuffels

Kindvolgend, een term die
vaak terugkomt en die
juist voor vele ouders de
doorslag geeft om op
deze prachtige opvang
hun kind onder de vakkundige zorg van een
vijftal medewerkers te
brengen.

Het kind bepaald of het aan
een activiteit meedoet of dat het
later in de week of een ander
moment daar meer zin in heeft.
Het stimuleert de creativiteit en
zelfredzaamheid van een kind als
een eigen keuze gemaakt kan en
mag worden. In digitale schriftjes
kun je belevenissen van je kind
volgen, een foto met verhaal
zegt immers meer dan duizend
woorden.

Maar binnenstappen bij de Dierenvriendjes zorgt per direct voor
een gevoel van huiselijkheid gecombineerd met de niet te missen agrarische inslag en prachtige
omgeving van deze kinderopvang. Een kip met pasgeboren

kuikentjes tokt je welkom, er is
een heuse boekenboom en de
laarsjes voor alle kinderen staan
al klaar voor de kinderen om met
boer Ton mee te gaan helpen of
lekker te ravotten en spelen buiten op de boerderij. Want vies

worden mag hier, sterker nog...
het is goed en gezond!
Judith van den Broek - van der
Wijst en Nancy Theunisz - van
den Broek zijn anderhalf jaar geleden gestart met een agrarische
kinderopvang en vertellen hon-

Inmiddels bezoeken zo’n 100
kinderen met regelmaat de Dierenvriendjes, voor sommigen
omgedoopt tot de Koeienschool.
Kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar knutselen moederdagpresentjes, vegen de stal mee aan,
spelen buiten met konijntjes en
natuurlijk ook met elkaar. Ook
slápen ze buiten! In buitenbed-

Waar een kind
lekker buiten
kan zijn.
PAGINA 8

jes is er een plek gecreëerd om
het middagdutje te doen in een
rustige, gezonde buitenomgeving. Iets wat in eerste instantie
wellicht vreemd kijkt maar waar
vrij snel de logica de overhand
neemt en het wel erg gezond is
om in deze tijd van allergieën en
overdreven schoon zijn, juist de
weerstand al van kleins af aan
een boost te geven. Net zoals velen van de bezoekende ouders en
opa’s en oma’s zeggen, “hadden
wij zoiets vroeger maar!”
Kortom, een bijzondere kinderopvang op een bijzondere plaats
met bijzonder enthousiasme en
professionaliteit verzorgd.
Wil je meer weten over Kinderopvang de Dierenvriendjes, dan
kun je alle informatie vinden op
www.dedierenvriendjes.nl.
Het is ook het bezoeken meer
dan waard!

• voor kinderen van
0 tot 4 jaar
• het buitenleven beleven
• spelen met dieren
• verzorgen van de dieren
• meehelpen op de boerderij
• slapen in een buitenbedje
• mogelijkheid tot
flexibele opvang

autoschade
VERKOOP
AUTO’S
GEBRUIKTE
EN
E
NIEUW
15 & 16 MEI
P
O
ND
PE
NIET GEO
taxaties,
paraties, APK,
Voor al uw re
gen
in
el
kk
wi
af
schade
mogelijk
g
en financierin
inruil, garantie

De Oude Ros 1
5388 PM Nistelrode
Telefoon 0412-613000
Nistelrode Fax 0412-611393 Vereniging

’t Broek 8a,
www.dedierenvriendjes.nl
dedierenvriendjes

my

Menzel 35,
5388BEAUTY
SX Nistelrode
HAIR
NAILS
Telefoon 0412-613225
Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

Agrarische
Kinderopvang

Tel. (0412) 46 52 23
Fax (0412) 46 52 23
Privé: 0412 - 61 27 10

HET ADRES VOOR DE PARTICULIER
Menzel 59, 5388 SX Nistelrode

GARAGE
Kringloopwinkel

DE
Ketelaars, Machinaal Timmerbedrijf
SHubo
NMaxend
U F 5,F5388
E GH
L Nistelrode
HU T
E-mail: huboketelaars@home.nl
Tijdens
braderie ook geopend
Tel.: 0412-611033
Laar 29 - Fax:
Nistelrode
- 06-10239840
04312-612800

Gevers

In- en
Verkoop
auto’s

Loo 17a, 5388 SB Nistelrode
Tel.: 0412 - 612391 – Fax: 0412 - 613958

Bedrijvenweg 11, 5388 PN Nistelrode
Tel. 0412-622062, Fax 0412-627654
GSM 06-51528188

MACHINALE
TIMMERWERKPLAATS

JAN LOEFFEN
Alle voorkomende
timmerwerken o.a.
kozijnen - ramen
deuren

Bedrijvenweg 2, 5388 PN Nistelrode
Tel. (0412) 61 25 62

voor installatie en onderhoud van
* Sanitair * Gas- en waterleidingen
* Rioleringen * Goten en Dakbedekkingen
* Centrale verwarming

Ook
Ook voor
voor gehoorbescherming!
uw contactlenzen!
Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat
2323
- Nistelrode
- Tel.:- (0412)
61 40
Tramstraat
- Nistelrode
0412 61
4052
52

Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Weijen 69 - 71, 5388 HM Nistelrode
Telefoon (0412) 61 12 37
Telefax (0412) 61 29 80
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Beursvloer
Beursvloer
OssBernheze
Bernheze
Oss
juli 2016
2015
162juni

Interesse?
Meld je dan
nu aan!

Eerste Beursvloer voor Oss Bernheze
De Beursvloer draait om elkaar ontmoeten en matches maken.
Maatschappelijke organisaties en bedrijven werken hierbij samen.
Het evenement is een initiatief van Rabobank Oss Bernheze.

www.beursvloerossbernheze.nl
Een aandeel in elkaar

8

Woensdag 11 mei 2016

Een snufje… Rommel!
KOM LEKKER RONDSTRUINEN OP DE ROMMELMARKT
Aan een traditioneel recept moet je niets veranderen. Maar een echte chef-kok kan het niet laten om
zichzelf uit te blijven dagen en zo nu en dan eens te experimenteren met nieuwe smaken. En omdat
Stichting Pinksterfeesten dit jaar in de rol van chef-kok is gekropen, hebben we aan het 42-jaar oude
recept van de braderie een snufje rommel toegevoegd…
Dit jaar biedt Stichting Pinksterfeesten Nistelrode mensen de
kans om hun eigen zolderopruiming te houden. Direct aan het
parcours; op de parkeerplaats
aan ’t Laar (Kruidvat/Fietsplus
Rini) komt dan ook een aantal
kramen te staan waar je lekker
kunt rondsnuffelen tussen gebruikte spullen.
Op 1e en 2e Pinksterdag opent
ook kringloopwinkel De Snuffelhut haar deuren. Vorig jaar wist
een groot publiek de winkel, die
voor de eerste keer open was
tijdens de Pinksterfeesten, te
vinden. Dit jaar kunnen de bezoekers helemaal hun hart ophalen. De rommelmarkt is namelijk
recht voor de winkel opgesteld.
Een mooie aanvulling op elkaar!
‘Het leuke van een kringloopwinkel of rommelmarkt is dat er
vaak zoveel mooie herinneringen
opkomen’ aldus Wim Gielis, organisatielid van de Pinksterfeesten. ‘Die spullen doen je denken
aan vroeger; ”dat hadden wij
toen ook..!” Erg leuk!’
Heb je zelf ook nog een volle garage op zolder en heb je interesse
om jouw spullen te koop aan te
bieden aan een groot publiek?
Informeer dan naar de mogelijkheden via
info@pinksterfeestennistelrode.nl

De Wit Schijndel

Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel
leblancschijndel

Service

met de S van Strijbosch.
1200 m² Showroom - Eigen servicenetwerk - Deskundig advies
Breed assortiment voor zakelijk & particulier.

gro
ok uw

O

alist!

eci
ken sp

otkeu

Kom gerust eens langs aan de Heescheweg in Nistelrode voor een kijk in onze showroom en een kop koffie!
Strijbosch B.V. Heescheweg 29, 5388 RG Nistelrode
0412 611 001 - www.strijbosch.nl - info@strijbosch.nl
Onze winkel is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 - 18.00
op vrijdag van 9.00 - 20.00 en op zaterdag van 9.00 - 17.00
Onze divisie zakelijk is de gehele week tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.
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Welkom op de kermis!
Kraamhouder uitgelicht

DIMPHY VAN DEN BROEK
DTG kaarsen
Wat verkoop je?
Kaarsen en Klompen
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Nistelrode

Hoe lang ben je al present op de
Pinksterfeesten?
Ik ben al zes jaar aanwezig op de Pinksterfeesten.

Pinksterfeesten Nistelrode is
braderie, is straattheater, is
een drankje op een terras en is
het kinderparadijs. Maar Pinksterfeesten Nistelrode kan niet
losgekoppeld worden van… de
kermis!
De kermis is misschien niet de
grootste, maar zeker wel een
van de gezelligste van de regio.
Voor alle leeftijden zijn er leuke
attracties te vinden. En natuurlijk kunnen ook op de kermis de
‘food-kramen’ niet ontbreken.
Suikerspinnen, oliebollen en de
snoepkraam. Dat blijven de toppers op de kermis als het om
‘food’ gaat. Dit jaar komt er een
nieuwe snoepkraam naar Nistelrode. Tiny Paashuis gaat dit jaar
zijn eerste Pinksterfeesten beleven met ‘Candy Pleasure’. Tiny

heeft de wagen overgenomen
van zijn neef en treedt hiermee
in de voetsporen van zijn vader,
die ook altijd snoep verkocht
heeft op kermissen.
‘Candy Pleasure’ heeft alles wat
je van een snoepkraam kan verwachten: een ontzettend groot

missen, zoals Tilburg, Haarlem
en Volendam. Maar over Nistelrode heb ik goede verhalen gehoord. Ik ben er klaar voor!’

Mooiste ervaring op de Pinksterfeesten?
Overweldigende gezelligheid.
Opmerking/anekdote
DTG Kaarsen wenst iedereen gezellige Pinksterfeesten.

De kermis wordt op zaterdagmiddag geopend om 15.00 uur.
Op zondag en maandag is de
kermis vanaf 11.00 uur geopend

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!

‘Over Nistelrode heb ik goede
verhalen gehoord, ik ben er klaar voor’
assortiment van (zoete) lekkernijen in een kraam die opvalt
door zijn vele spiegels en lampjes. Tiny geeft aan dat hij zin
heeft in de Pinksterfeesten: ‘Ik
sta vooral op de wat grotere ker-

Nistelrode

en op dinsdag vanaf 15.00 uur.
Op dinsdagavond, rond 22.30
uur, wordt de kermis afgesloten
met vuurwerk, dat aangeboden
wordt door de kermisexploitanten. Veel plezier!

Onbezorgd genieten van een complete
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Het is bbq tijd!

Compleet verzorgde BBQ al vanaf € 12,50 p.p.
Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl

1e & 2e
pinksterdag
geopend
11.00 - 17.00uur

Pinkstervoordeel
* 20% korting op alle enkellaarsjes
* 20% korting op alle tassen
* 10% extra kassakorting in de Outlet
(Wordt elke week aangevuld)

* Speciale aanbiedingen bij Shoes for Kids

Bezoek onze online shop: www.marya.nl
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PROGRAMMA PINK

ZATERDAG 14 MEI
• PINKSTERLOOP
• CAFÉ D’N HOAN
- Blind date
• ’T TRAMSTATION
- Kermis DJ
• ’T PUMPKE PRESENTS
- Fully Loaded

ZONDAG 15 MEI
• BRADERIE
• KAPELLENFESTIJN
- Pierebloazers uit Vorstenbosch
- Furietoeters uit Maassluis
- Happy Fiep uit Nistelrode
- Opstaporkest uit Erp
- De Klankentappers uit Uden
- De Dûrzakkers uit Nistelrode
- Demo’s van:
- DV de Dancing Kids
- Just Be beauty - balance
demonstratie sportlessen
• PODIUM CAFÉ D’N HOAN
- King Herrie en de Sjeekers
- De Zingende Kapsters
- Staal met Glazen
- Ferry de Liths
• CAFÉ / ZAAL ’T TRAMSTATION
- Kermis DJ
• STRAATARTIESTEN
- De kok
- Karren Maar
- Circus PomPom
• ’T PUMPKE PRESENTS
- Ruizzz

Van Tilburg kinderparadijs
Scouting Mira Ceti

Rommelmarkt

F

Food Trucks

Podium

Tegen inlevering van deze advertentie:

2 middelgrote SNOWIE’S : € 2,50
of

2 Bollen Schepijs : € 2,00

Alleen geldig op 1e & 2e Pinksterdag 2016
2014
Weijen 24 , 5388 HN Nistelrode Tel.:0412 610778

Blikvoor
op onze
zonnebrillen!
Ook
uw contactlenzen!
Elke dag optometrist, contactlensspecialist

Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

en audicien aanwezig

Tramstraat
2323
- Nistelrode
- Tel.:- (0412)
61 40
Tramstraat
- Nistelrode
0412 61
4052
52

Maxend 55 5388TW Nistelrode
0412-611770 www.vanderleestaalbouw.nl
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KSTERFEESTEN 2016
W
U
E

I

N

De hele zomer
H van de Ven straat

A

C
F

Geurts Mengvoederpad

heerlijk
schepijs

MAANDAG 16 MEI
• BRADERIE
• KAPELLENFESTIJN
- Predband uit Berghem
- Hardnekkigtog uit Oss
- De Kepkes uit Rosmalen
- Niet Te Geleuve uit Heesch
- ’t Kumt Wel uit Heeswijk-Dinther
- De Dûrzakkers uit Nistelrode
- Demo’s van:
- Just Be beauty – balance
demonstratie sportlessen
• PODIUM BIJ CAFÉ D’N HOAN
- One Dollar Quartet
- De Zingende Kapsters
- Jaman
• CAFÉ / ZAAL ’T TRAMSTATION
- Kermis DJ
- Django Wagner
• STRAATARTIESTEN
- Toos & Annie
- Circus PomPom
• ’T PUMPKE PRESENTS
- 90’s party met DJ & Clips

ieder zijn eigen sfeer

€11,
€
11,00

Nu tijdelijk

slapen in stijl

20%
korting
DINSDAG 17 MEI

Laar 1 - Nistelrode - 0412 61 11 85 - gratis parkeren - www.jacobseNjacobs.NL

Een
nieuwe
kijk op zien!
Ook
voor
uw contactlenzen!
Elke dag optometrist, contactlensspecialist

Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

en audicien aanwezig
Tramstraat
2323
- Nistelrode
- Tel.:- (0412)
61 40
Tramstraat
- Nistelrode
0412 61
4052
52

op de basiccollectie
• CAFÉ / ZAAL ’T TRAMSTATION
*
vouwgordijnen
- Kermis DJ
- Jelle Uw
B woonsfeermaker
• ’T PUMPKE
PRESENTS
Twan
Jacobs
- Rave van fortuin
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MINICARS • BOSCHKER

Bij inlevering van deze bon bij
PUSHER • W.A. VAN DER VORST JR.

20% EXTRA SPEELPENNINGEN
bij aankoop van minimaal € 5,-

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Bij inlevering van deze bon bij
BOTSWAGENS • VAN TUYL-VERSTAPPEN

KERMIS OPEN
Zaterdag vanaf 15.00 uur, de kermis wordt
geopend door burgemeester Moorman
Zondag vanaf 11.00 uur
Maandag vanaf 11.00 uur
Dinsdag vanaf 15.00 uur

15 penningen voor € 10,of 35 penningen voor € 20,-

Bij inlevering van deze bon bij SNOEPKRAAM • PAASHUIS

alle kermisstokken van € 2,- per stok
nu 4 stuks voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij
LUCKY CRANES • VOF C. OVERKAMP EN ZOON

K
R
E
W
VUUR

Dinsdag
bij de kermis 22.30 uur

Aangeboden door kermisexploitanten
Nistelrode

13 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 5,28 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 10,Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bij inlevering van deze bon bij
SCHIETSALON • VERSTAPPEN

Bij 12 schoten 3 extra schoten

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
MAGIC MOUSE • C. BUWALDA

Spektakel familieattractie met ronddraaiende gondels
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Bij inlevering van deze bon bij POLYP • VAN DER VEEN

8 kaartjes voor € 10,-

Bij inlevering van deze bon bij SUIKERSPIN • STROUCKEN

Een supersuikerspin voor de prijs
van ‘n grote suikerspin

Bij inlevering van deze bon bij GEBAKKRAAM • MAASAKKERS

Bij aankoop van een zak met 10 oliebollen of
krentenbollen € 1,- korting.

Bij inlevering van deze bon bij
LUNAPARK • CAMERON KORTSMIT

bij besteding van € 5,- 1 kaartje extra of
bij besteding van € 10,- 3 kaartjes extra

Bij inlevering van deze bon bij
LIJNTJE TREK EN LUCKY DUCK • VERSTAPPEN

6 lijntjes voor € 5,-

7 eendjes voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij DRAAIMOLEN • D. HOEFNAGELS

Bij besteding van € 10,een rit extra!

Bij inlevering van deze bon bij KAMELENRACE • OUDSEN

I.p.v. 3 spelen voor € 5,4 spelen voor € 5,- per persoon per baan

Bij inlevering van deze bon bij RUPS • VERMOLEN

12 kaartjes voor € 10,-
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TIJDENS
PINKSTEREN
(15&16 MEI)
GESLOTEN

VAN TILBURG
PAKT UIT MET
VERRASSENDE
OUTFITS
VOOR EEN
STRALENDE
ZOMER

DE GROOTSTE
MODEWINKEL
VAN NEDERLAND

MODE SCHOENEN
SPORT ÉN FUN
VOOR JONG EN OUD

600 +

RUIM 600
MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

UNIEKE
EN GRATIS
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE
WINKELEN
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN
VOOR VASTE
KLANTEN

RUIM 350 GRATIS
PARKEERPLAATSEN
VOOR DE DEUR

NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

GRATIS VERS
GEMALEN KOFFIE
OF HEERLIJKE THEE
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Smakelijke Pinksterfeesten!

Kraamhouder uitgelicht

AMBASSADEURS
THEA KOOLEN EN
SILVIA ROVERTS
van Stichting Kika
(kinderen kankervrij)

Wat verkopen jullie?
Wij verkopen de mascotte van Stichting Kika de overbekende
Kikabeer groot en klein in diversen kleuren
Waar komen jullie vandaan?
Silvia komt uit Wormerveer en Thea komt uit Valkenswaard
Dit jaar is er extra aandacht voor de foodkramen op de Pinksterfeesten. Dat kan natuurlijk ook niet anders met het thema ‘Pinksterfeesten kookt over!’ Vers, verantwoord, lekker en bijzonder eten is hip en
happening. Pinksterfeesten Nistelrode speelt daarop in, door je een ruime food-keuze voor te schotelen,
waaronder ook een paar heuse foodtrucks. De eerste foodtruck, zoals wij die nu kennen, ontstond in
2008 in Japan. Maar de hype rondom foodtrucks is, hoe kan het ook anders, groot geworden in Amerika. Een foodtruck is een automobiel met een keuken erin. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. De
producten die zij verkopen zijn minstens net zo veelzijdig. Van koffie tot Italiaanse pasta!
Met alle heerlijke geuren die zich
over het braderieparcours zullen
verspreiden, kan het niet anders
dan dat je vanzelf trek krijgt! Op
onze menukaart staan de volgende foodkramen:

Hoe lang zijn jullie al present op de Pinksterfeesten?
Wij komen sinds 2006 al naar deze gezellige Pinksterfeesten,
allebei de dagen zijn wij aanwezig
Mooiste ervaring op de Pinksterfeesten?
Het zijn er een hele boel in die tien jaar. Mensen die bijna elk jaar
een beer kopen voor de verzameling of dat er in de vriendenkring
een kleine op komst of geboren is, maar ook dat ze Kika willen
steunen om de strijd tegen kinderkanker, want kinderen mogen
toch deze ernstige ziekte niet krijgen. Van gezicht kennen we een
heleboel mensen. Ook mensen die ons zoeken op de braderie, dan
zeggen we hier staan we en lachen dan... zo kunnen we wel doorgaan het is te veel om te beschrijven.
Opmerking/anekdote
Dat er een jongentje van ongeveer zes jaar aan komt rennen en
een kikabeer van de kraam meepakte en weg rende en dat zijn
vader hem achterna zat. Beide kwamen terug bij onze kraam en
die jongen wilde de Kikabeer niet terug geven, hij zei: “Ik wil alleen
een Kikabeer Pa verder niks anders.” Zijn vader zei: “Ik weet niet
of ik daar wel genoeg geld voor bij heb.” Hij keerde zijn beurs op
de kraam om en ging tellen, zoonlief keek vol verwachting en pa
had net genoeg bij zich. Zoonlief keek zijn vader aan en zei: “Bedankt papa en zijn vader zei: “Doe dit nooit meer, iets wegpakken
wat niet van jou is...” Wij moesten er wel achteraf om lachen dit
was de snelste verkoop van een kikabeer op de pinksterfeesten.

IJS & FRUIT
Marcel van de Wiel
Product: fruit (in chocolade),
fruitsappen en ijs
JOS EN ANNICK
VAN KESSEL
Product: broodje kip cajun
VAN DE HEUVEL FRUIT
Pascal van de Heuvel
Product: vers fruit om mee te
nemen
I LOVE ITALY
Wil van Mil
Product: pasta
VISHANDEL EN
PALINGROKERIJ
W. DE GRAAF
Annemarie de Graaf
Product: gerookte vis

Nieuw
g GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl
Tramstraat
18ti
- 5388
krach
e
ls
u
Imp
www.autobedrijflangens.nl
systeem!

ASTRID’S CRÊPES
Astrid Schilder
Product: crêpes
LA REGINA DEL CAFFÈ
Product: koffiespecialiteiten

Tuinontwerp, Aanleg en Onderhoud

A. NGUYEN
Product: Vietnamese loempia’s
‘T SMULHUUKSKE
Fam. Robben
Product: frites en snacks
FRANCA VAN ESCH
Product: chimney cake
(Hongaarse koek)
UNIT CATERING
Product: broodje beenham
HOUBEN WORSTENBROOD
Fam. Houben
Product: worstenbrood

Lipsgroen Hoveniers
Weijen 77 • Nistelrode • Tel. 0412-612713

www.feelgoodgarden.nl

FIETSPLUS RINI

MAAKT FIETSEN
BIJZONDER
NU OOK
SCOOTERS!
FIETSPLUS RINI LAAR 27 5388 HB NISTELRODE T (0412) 61 12 31
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!
W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL

middendisplay met

krachtige midden-

keuze uit drie accu’s
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PINKSTERLOOP met stormbaan ‘De snelkookpan’
Dit gezonde onderdeel van het Pinksterfeesten-MENU bestaat uit de
volgende onderdelen:

Ingrediënten

plakjes
1 draaiboek, in behapbare
, met pit
± 150 kg commissieleden
5 eetlepels enthousiasme
r
1.500 ml vocht per renne
1 blik sponsoren
e
1 eetlepel spierbalsem/oli

beschikt over een lange adem,
dan is het mogelijk exact 5 of 10
km af te leggen.

Verhit de jeugd met een grote,
nieuwe wisseltrofee… Vanaf deze
editie staat er iets nieuws op het
menu van de Pinksterloop. Voor
de jeugd is er een mooie trofee
beschikbaar gesteld voor de deelnemer die gemiddeld het snelst
het parcours heeft afgelegd.

Bestrooi het geheel wederom
met de expertise van Atletiekvereniging ‘AV Oss ’78’ voor
een gegarandeerd smaakvolle succesformule… Deze loop
is onderdeel van de ‘Maasland
Run Classics’, hierin zullen dus
de echte snelle dames en heren
in mee lopen en strijden voor de
winst.
Haal je startbewijs vanaf 17.15
uur af en kom je inschrijven op

Vermeng dit met een wedstrijd
op een stormbaan voor kinderen
die willen deelnemen aan een
ander soort spektakel, zodat het
geheel nog meer smaak krijgt…
De kinderen kunnen zich melden
bij de vrijwilligers aan de start van
stormbaan ‘De snelkookpan’. Ze
zijn herkenbaar aan een paprika
rood T-shirt. Deelname aan de
stormbaanwedstrijd is kosteloos.
Voeg nu het blik sponsoren aan

armen
el op tijd gaat voorverw
TIP: Zorg dat u het gehe
aat!
voor een optimaal result

Bereiding

Snijd het parcours op in behapbare delen, zodat de Pinksterloop toegankelijk is voor iedere
doelgroep… Ook dit jaar kan
de jeugd (t/m 9) zich inschrijven
voor een loop van 1.100 meter
en kunnen de jongens en meisjes
(t/m 12) deelnemen aan de afstand van 1.650 meter. Voor iedereen van 13 tot 83 jaar die toe
is aan een stevige dosis inspanning, het buikje beu is of simpelweg veel plezier beleeft aan het
lopen van een leuke afstand en

de hoek van ‘Van Tilburg Sport’…
De jeugdloop start om 18.15 uur
en diegene die voor de 5 of 10
km gaan starten om 19.00 uur.
Lopers van de 5 en 10 kilometer
betalen € 4,- inschrijfgeld. Het
inschrijfgeld voor de jeugdloop
bedraagt € 1,-. Deelname aan
de stormbaan is gratis.

het gerecht toe waardoor het geheel nog smakelijker wordt… 12
bekers van ‘Conscius Sports’, 400
stuks fruit van ‘Heerkens Groente en Fruit’, verfrissend water
van ‘Govers Waterservices’, en
cadeaubonnen van ‘Van Tilburg
Sport’.
Besprenkel de deelnemers met
al je enthousiasme en bij warm
weer met voldoende water…
Serveer alle deelnemende sporters die de eindstreep hebben
behaald een rugzakje met diverse
leuke en lekkere verrassingen...
De winnende deelnemers van het
parcours worden natuurlijk extra
in het zonnetje gezet.
Voldoende ingrediënten en een
gezellig samenzijn. Succes met

Twee weken
gratis sporten
en geen
inschrijfgeld
STEMPELACTIE

geldig t/m 15 April
VOOR NIEUWE
ÉN TROUWE LEDEN

SPOT ONS
OP DE wordt
Health Center
Nistelrode

Conscius Sports
PINKSTERFEESTEN
OF VRAAG
ERNAAR BIJ

DE BEEKGRAAF 58
NISTELRODE
De Beekgraaf
58 0412 617 333
Nistelrode - 0412 617 333
info@consciussports.nl
www.consciussports.nl

U zoekt een betrouwbare partij met kennis van
zaken voor uw brandbeveiliging,
Een bedrijf die u op een duidelijke en eerlijke
manier kan helpen met de juiste materialen,
specifieke vragen of een speciaal project,
waarbij u 1 aanspreekpunt heeft voor alle
onderdelen en waarin u het vertrouwen kunt
hebben dat uw opdracht in de juiste handen is.
Door onze jarenlange kennis en gedegen
ervaring zien steeds meer organisaties ons als
een belangrijk en deskundig partner op gebied
van brandveiligheid en preventie.

T 0412 612 830
www.klingbrandbeveiliging.eu

trainen en komt allen!
Meer informatie over de Pinksterloop kun je vinden via Atletiek Vereniging AV Oss ’78
www.avoss78.nl/mrc
en op onze compleet vernieuwde
website
www.pinksterfeestennistelrode.nl.
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Het Nostalgisch Geurts Mengvoederspad
Dit traditionele onderdeel van het Pinksterfeesten-MENU bestaat
uit de volgende onderdelen:

Ingrediënten

Stofvreters
Een dozijn, enthousiaste
an
± 250 kg te vermalen gra
5 eetlepels smeerolie
4.500 ml olie per tractor
1 enthousiaste meelboer
oie verhalen
1 blik molenaars met mo
t altijd balen….
TIP: Een straffe wind is nie
or de mooie verhalen!
ga dan naar de molen vo
Besprenkel de keel met een heerlijk eigen witbier… Op het terras
van de dorsclub is een heerlijk
witbier te verkrijgen dat is gebrouwen van de tarwe die De
Stofvreters zelf hebben geoogst.
Je kunt natuurlijk ook een heerlijke kop koffie, thee of een ander
verfrissend drankje bestellen.

Voeg wat extra historie toe aan
jouw
pinksterfeestenbezoek...
De molen is tijdens Pinksteren
dagelijks geopend van 10.00 tot
17.00 uur en kan – geheel gratis – worden bezocht. Kinderen
kunnen de molen, van boven
tot onder, ontdekken en voor
volwassenen zijn er ook dit jaar
weer rondleidingen met de daarbij horende enthousiaste verhalen van de diverse molenaars.
Voor de allerkleinsten onder ons
zijn er natuurlijk de diertjes van
de kinderboerderij te bezichtingen, bij de molen.
Vermeng samen met de molenaar het graan... Wanneer de
wind het toelaat kun je zien hoe
het maalproces in zijn werk gaat.
Kinderen kunnen er eigen brood
afbakken en het brood leren
vlechten.
Verhit het brood in de oven van
de molen… Terwijl je wacht
op het afbakken van het verse
brood, kun je genieten op het
terras bij de oude tractoren van
dorsclub De Stofvreters. Terwijl
je met de kinderen aan het rondkijken bent bij de oude tractoren
en landbouwwerktuigen krijg je
meteen de geschiedenis en bijzondere verhalen te horen over
al het moois wat er staat.

Haal meer uit spelt, het oer-

graan… Dit jaar is er meer aandacht voor het oergewas spelt.
Dit gewas werd al in het oude
Egypte verbouwd in de Nijldelta,
waar zelfs de Egyptische farao’s
werden begraven met een bosje
spelt. De Romeinen bakten hun
brood al van spelt. Later raakte spelt uit beeld, omdat deze
graansoort lastiger te verwerken
is dan tarwe, maar tegenwoordig is dit biologische landbouwproduct weer helemaal hip en
wordt er binnen diverse diëten
het speldbrood weer aanbevolen.
Het spelt is ook minder doorgeteeld en is beter resistent tegen
ziekten.
Snijd de route niet af, want het
is ook een onderdeel voor de
kindermuntjes!!! Op de nostalgische route kan men bij zowel
De Stofvreters als bij de molen
een stempel verdienen voor de
kindermuntjes. Bij De Stofvre-

ters kunnen kinderen met een
tractor op de foto gaan, zodat ze
een stempel krijgen. Bij de molen
kunnen kinderen een stempel
verdienen door een speurtocht
door de molen te houden of zelf
hun eigen brood te vlechten.

Verwarm de vrijwilligers met je
komst… Je komst wordt zeer op
prijs gesteld. Nu maar hopen dat
de wind waait!
Kortom.. Voldoende ingrediënten voor een gezellig uurtje historie en vermaak.

Actief

Geurts Mengvoeders is een vooruitstrevend bedrijf, continue op zoek naar nieuwe
mogelijkheden om uw bedrijfsresultaat te verbeteren. Onze medewerkers zijn jonge,
actieve mensen die met u meedenken en graag een uitdaging aan gaan.

Actueel

Wij zijn ons bewust van de constante stroom aan veranderingen binnen de sector.
Door snel te reageren op nieuwe zaken kunnen wij u tijdig informeren over de
mogelijke gevolgen van deze veranderingen voor uw bedrijfsvoering. Ook de
samenstellingen van de mengvoeders worden aangepast aan de steeds strengere
kwaliteitseisen.

ADviserenD

Geurts Mengvoeders is een middelgroot bedrijf, waardoor onze adviseurs dicht bij de
klanten staan en een persoonlijke, intensieve begeleiding gerealiseerd wordt. Ook de
directie van Geurts Mengvoeders komt dagelijks bij de klanten in de stal. Door deze
manier van begeleiden worden verbeterpunten in uw bedrijfsvoering snel herkend en
kan tijdig actie ondernomen worden.
De begeleiding van Geurts Mengvoeders is zeer praktijkgericht. Door een regelmatige
beoordeling van de dieren in de stal en rekening te houden met specifieke
kenmerken van uw bedrijf, krijgt u een advies waar u mee vooruit kunt.

Geurts Mengvoeders | De Oude Ros 26 5388 PM Nistelrode | Tel: 0412-611278 | Fax: 0412-613040 | info@geurtsmengvoeders.nl

www.geurtsmengvoeders.nl

Molenhoeve 9 - Nistelrode
06-13386411
info@cvanderven.nl
www.cvanderven.nl

Design - Belettering Drukwerk - Kleding
www.danendesign.nl
LAAR 8 - 5388 HE NISTELRODE - VAN TILBURG MODE & SPORT
INFO@BAKHUYSVANTILBURG.NL
‘TBAKHUYSVANTILBURG

Peter Danen Julianastraat 5
info@danendesign.nl
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Zingende Kapsters

Toos en Annie

Met de show ‘Rock around the Comb’ (letterlijk vertaald ‘Rock rondom de Kam’), zorgen de Zingende Kapsters
voor een unieke Rock ‘n Roll beleving. Terwijl het publiek een hairdo make-over krijgt van deze spontane Rock
‘n Roll meisjes, zingen ze heerlijke jaren ’50 en ’60 hits. Stilzitten is er bijna niet bij!
Wake up little Susie, Breaking up is hard
to do, Jailhouse Rock; stuk voor stuk
heerlijke nummers uit de ‘fifties’ en ‘sixties’. Niet alleen de muziek geeft je het
gevoel dat je even terug in de tijd bent.
De Rock ‘n Roll girls verschijnen in stijl
in hun petticoats en zingen de sterren
van de hemel, ondertussen maken ze
stoere kuiven en kapsels bij iedereen die
dat wil. Mannen veranderen ze met hun
‘bakkenbaarden’ in Elvis.
Na hun show zal iedereen weten wie
deze zingende kapsters zijn en zonder
twijffel helemaal terug verlangen naar
die befaamde jaren ’50 en ’60. De act
is zowel interessant voor jong als oud,
aangezien Rock ‘n Roll muziek nog
steeds van invloed is op hedendaagse
muziek, denk maar aan The Baseballs
of de aanhoudende populariteit van de
film Grease. Ook de kuiven zijn op dit
moment weer terug in de mode!
De combinatie van de enorme fascinatie
die deze ladies hebben voor Rock ‘n Roll
en hun muzikale professionaliteit en ervaring, zorgt ervoor dat deze act een
spetterende toevoeging is voor welk
evenement dan ook.
U waant zich echt even ‘back in the
fifties en sixties.

Ken je Toos en Annie niet?
Zij kennen jou wel, én je familie, je buren, zelfs je verre achternicht. Niemand wordt gespaard, wie ze nog niet kennen
(want zo nieuwsgierig zijn ze wel) kennen ze aan het eind
van hun bezoek ook.
Gepaard met theemuts en biscuitjes komen ze op visite,
als je niet te ver weg woont op de fiets, want zuinig, dat
zijn ze. Vandaar dat zij de proviand van thuis meebrengen,
want “Wa dun boer niej kent ...” en het is nog voordelig
ook.

SCHILDERWERKEN
Wij wensen u fijne Pinksterfeesten!
Brillen,
zonnebrillen
en contactlenzen
Ook voor
uw contactlenzen!

Kerkveld 69 - 5388 RH – Nistelrode www.faara.nl

Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat
2323
- Nistelrode
- Tel.:- (0412)
61 40
Tramstraat
- Nistelrode
0412 61
4052
52

Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Kievitweg 8, 5388 HA Nistelrode
Tel. 0412 - 611798

BEGUNSTIGERS
GV
BOUWSERVICE
www.hanegraaf-verhuur.nl | www.hanegraaf-ballondecoraties.nl

www.delissentransport.nl - 06-51851929

Uw administratie
in goede handen!
Met uw administratie in uw maag zitten, is helemaal niet nodig.
Bij Maas & van Oss zijn administratieve, fiscale en financiële zaken in
goede en betrouwbare handen. Zodat u als ondernemer tijd
overhoudt om lekker, zorgeloos te genieten…

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode | T 0412 617 491
E info@maasenvanoss.nl | I www.maasenvanoss.nl

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

JOHN’S
RAAMBEKLEDING
KETELAARS
AUTOBANDEN
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King Herrie & de Sjeekers Circus PomPom

In de nazomer van 2011 besloten vijf Brabantse jongens om een
rock en vooral heel veel lol band te beginnen. De zanger werd bekroond als de zekere “King Herrie” en de overige bandleden zouden
voortaan door het leven gaan als zijn “Sjeekers”. De band King Herrie & de Sjeekers was geboren.
Zowel Nederlands- als Engelstalige hits uit vervlogen tijden
worden de zaal in geslingerd.
Nummers van onder andere
Creedence Clearwater Revival,
Johnny Cash en Elvis, maar ook
Peter Koelewijn, Normaal en
Boudewijn de Groot zijn in de
setlijst opgenomen.
Met optredens bij diverse fees-

ten en evenementen in de regio
hebben zij menig publiek laten
sjeeken.
King Herrie: Harold Ulijn – Zang
De Sjeekers: Jeroen Raaijmakers
– Gitaar
Edwin Raaijmakers – Gitaar
Peter van der Sanden – Basgitaar
Mark van Geffen – Drums

www.raamidee.nl - info@raamidee.nl
Waardsestraat 13 - 5388 PP - Nistelrode

Verkoop en montage van
Garage- en bedrijfsdeuren
Palmenweg 6
5388SG Nistelrode
0412-613960
www.smits-garagedeuren.nl

We
willen
de beste zijn!
Ook
voor gewoon
uw contactlenzen!

Elke dag optometrist, contactlensspecialist
Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig
en audicien aanwezig
Tramstraat
2323
- Nistelrode
- Tel.:- (0412)
61 40
Tramstraat
- Nistelrode
0412 61
4052
52

De twee clowns van circus PomPom hebben speciaal
voor de Pinksterfeesten Nistelrode de hulp ingeroepen van het internet. Via een rechtstreekse verbinding
kunnen de toeschouwers mee luisteren op een wel
zeer speciale website voor goochelaars en grappenmakers. Als dat maar goed gaat! De voorstellingen
zijn doorlopend, natuurlijk met ballonnen, spectaculaire tovertrucs, een vuurshow en zijn zeer interactief.

Kom allemaal kijken
en doe allemaal mee

TECHNISCHE GRO

Geree
Klimm
Veiligh
Bedrij
Repar

De Oude Ros 1
5388 PM Nistelrode
Telefoon 0412-613000
Fax 0412-611393

Van Wanrooij Electro Nistelrode
Van Wanrooij Electro Nistelrode

info@vwelectro.nl
info@vwelectro.nl

Canadabaan 2 Nistelrode
Canadabaan
2 Nistelrode Tel
0412-617299

www.vwelectro.nl

www.vwelectro.nl

Menzel 53 Nistelrode
info@rijschoolnistelrode.nl
www.rijschoolnistelrode.nl
06-50439945

VAN DEN ELZEN
transport

T 0412 612195 F 0412 612600 Bus 16 5388 SP Nistelrode

Onderhoud, Diagnose&Reparatie, Banden&Uitlijnen,

APK,
Airco, Inkoop&Verkoop
(Ruit)schade.
Het
adres
voor al uwenautozaken!

Hèt adres voor al uw autozaken!

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een
prijsopgave
kunt u bellen
Informeer
naar de mogelijkheden
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven
of mailen.
en uitstekende service

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

VAN DEN ELZEN

transport
T 0412 612195 F 0412
T 0412 612195 F 0412 612600 Bus 16 5388 SP Nistelrode
Weijen 36 Nistelrode 0412 61 73 40
www.drukkerijbuuts.nl
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Straatact: KARREN MAAR

Straatact: DE KOK

Echte dorpsgekken met een hoog knuffelgehalte, stoute trekjes en een zeer
bijzondere gave. Deze ruwe diamanten zijn continu op zoek naar liefde, interactie
en contact. Met hun unieke voertuig, vol licht- en geluidseffecten, weten ze er een
echte puinhoop van te maken. Ze zijn lomp, recht door zee en roekeloos, maar ook
lief en veel te hulpvaardig.

Scherpe messen, rare kookboeken, magische pannen en een doldwaze kok zijn de
ingrediënten van deze komische loopact. Op een muskusrat en een opgezette kip
na heeft deze man niets eetbaars bij zich. Hij is prima in staat om zijn omstanders
te vermaken met niets. Hij heeft een magische inslag en is vrijgezel, maf en lelijk
tegelijk.

Onder het motto: “We
zijn niet gek! We zijn
hoogbegaafd!” geeft
dit tweetal telkens
weer een onverwachte
wending aan hun knullige
aanwezigheid.

Houd je dochters binnen
en geniet van alles dat
ook maar iets (of niets)
met koken te maken
heeft.

Niemand kan om dit
spraakmakende duo
heen!

Tweede Pinksterdag geopend
van 10:00 tot 17:00

HUBO NISTELRODE
Maxend 5 - Nistelrode
0412-611033

BART DUURZAAM
SCHILDERWERKEN
Maxend 5 - Nistelrode
0412-611033

MACHINAAL
TIMMERBEDRIJF
KETELAARS/VAN
TILBURG
Maxend 5 - Nistelrode
0412-611033 /
06-22553467

Soms stopt hij even om
zijn absurde spoedcursus
vol prikkelende keukenproblemen met je te
delen.

Canadabaan 10 5388RT Nistelrode
0412-613320 www.steencentrum.nl

n
e
g
a
d
7 eek geopend!
per w

Canadabaan 18A, Nistelrode
www.badkamermarkt.nl

Menzel 35 - 5388 SX Nistelrode
0412 613 225 - leonkerkhoftuinaanleg.nl
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KOOKRECENSIE Pinksterfeesten Nistelrode 2016
Als recensent kom ik op de meest uiteenlopende plaatsen en proef ik de meest bijzondere maaltijden.
Van een door de Michelin-organisatie met 3 sterren gedecoreerd restaurant tot de meest aftandse vreetschuren waar je al borrelend maagzuur krijgt van het alleen nog maar bekijken van de menukaart.

Op veel plaatsen geweest, veel
mensen gezien en veel oordelen
geveld. Oordelen waar mensen
soms niet altijd even blij mee
waren maar waar ik altijd mijn
smaak, gehoor, zicht en tast goed
de kost voor heb gegeven.
Want iets is pas echt lekker als
alle zintuigen optimaal verwend
worden.
Deze recensie wil ik wijden aan
een uiterst geraffineerd samengesteld geheel van muziek, spanning, actie, hapjes en afgetopt
met een ruime portie Brabantse
gezelligheid.
Het team, dat voor deze heerlijke samenstelling heeft gezorgd,
mag met recht creatief en energiek genoemd worden. Ze hebben er voor gezorgd dat op dit
evenement, want dat is het, voor
ieder wat wils is en zijn daar ruim
in geslaagd. De foodtrucks en
stands zijn van culinair hoog niveau en voor de stuiterende kinderen is er een speelparadijs wat
niet te evenaren lijkt.

Muzikaal omlijst met namenwaarbij de smaakpapillen zelfs
blij worden zoals De Zingende
Kapsters, One Dollar Quartet of
King Herrie & the Sjeekers.
Ik kan dan als wereldvermaard
recensent dan ook niet anders
doen dan aan dit evenement een

MeT *****
GOedGekeURd
welverdiende 5 sterren toekennen en iedereen oproepen om
jezelf onder te dompelen in deze
weldaad van smaak, gehoor, tast,
zicht en geur.
Een verbeterpuntje… het parkeerkaartje volgend jaar van het
juiste jaartal voorzien.
Veel plezier!
De heer W.I. Taltbeter
Professioneel recensent
Cosy Planet

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Voor uw
de contactlenzen!
beste oogzorg!
Ook voor
Elke dag optometrist,
contactlensspecialist en
Tramstraat 23 - Nistelrode
(0412) 61 40 52
audicien- Tel.:
aanwezig
Tramstraat 23 - Nistelrode
0412 61 40 52

Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Heerkens Openhaarden
Heerkens
Openhaarden
www.heerkens.nl
0412 613 030
Het Runneke 10 NISTELRODE

Bezoek nu onze showroom
www.heerkens.nl
Het Runneke
10 NISTELRODE
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Het Pinksterfeesten Kapellenfestijn 2016

Men neme een stevige portie
koperblazers, aangevuld met
een stevige lepel houtblazers,
een snufje slagwerk en om het
af te blussen een groot glas gezelligheid en enthousiasme.
Dit laat je vervolgens twee dagen kolken in een stroom van
een voorbijtrekkende mensenmenigte. Het resultaat is een
veelvuldig toegeworpen glimlach, meeklappende handen en
genot wat op het aanwezige terras tot extase komt in een vrolijk
keuvelend gezelschap.

Een succesformule welke we dit
jaar met veel plezier weer in willen zetten.

Gezellig, klinkende
klanken
Onder de bezielende leiding van
de Dûrzakkers, Hofleverancier
der Muziek, is een groot aantal
kapellen uitgenodigd om tijdens
Pinksterfeesten hun beste muzikale beentje voor te zetten en
ons mee te laten genieten van
de gezellige muzikale kunsten.

Vanuit de verre omtrek komt,
zowel op zondag als op maandag een groot aantal kapellen
optreden op het Rivez-podium.
Een heerlijk terras maakt het
plaatje compleet om het er eens
goed van te nemen en onder het
genot van de muzikale klanken
en dranken de mensen aan je
voorbij te zien trekken.
Kortom, genieten in de breedste
zin van het woord! Schuif aan en
zet je tanden in dit heerlijk stukje
vermaak!

Oude Torenweg 4
5388 RE Nistelrode
0412-612696
www.schoonheidssalon-heidi.nl

Gas-Water-C.v.-sanitair-dakWerk

Ook
voor
uw
nachtlenzen!
Ook
voor
uw
contactlenzen!

Elke dag optometrist, contactlensspecialist
en audicien aanwezig
Tramstraat
2323
- Nistelrode
- Tel.:- (0412)
61 40
Tramstraat
- Nistelrode
0412 61
4052
52

Elke dag optometrist en contactlensspecialist aanwezig

Jos van Helvoirt
M 06-22701637
T 0412-451369
De Ploeg 115

Jos Pittens
M 06-22731465
F 0412-480152
5384 HM Heesch

E info@jossEtimmErwErkEn
www.jossEtimmErwErkEn.nl

Gespecialiseerd in het
aansluiten en verzorgen van:
* Tijdelijke installaties
* Evenementen
Gespecialiseerd in het
* Aggregaten
* Kermissen
aansluiten en verzorgen van:
* Elektronische installaties
* Tijdelijke installaties
Fa. De Graauw
Gespecialiseerd in het
Maar... ook op het gebied van:* Evenementen
voor service en kwaliteit
* Electromaterialen
aansluiten en verzorgen van:
* Aggregaten
Bekijk onze website
* Verlichting
* Tijdelijke
installaties
* Kermissen
www.degraauwelectro.nl
* Kabel
*
Evenementen
* Elektronischeofinstallaties
...
* Audio
* Aggregaten
Kom langs op ons adres:
* Huishoudelijke apparatuur Maar...
ook op8, het
van:
*Europaplein
Kermissen
5374gebied
BM Schaijk
*
Electromaterialen
*
Elektronische
installaties
Zijn we u graag van dienst
0486-461298

* Verlichting
Maar... ook op het gebied van:
* Kabel
* Electromaterialen
* Audio
* Verlichting
* Huishoudelijke
apparatuur
* Kabel

Installatiebedrijf v. DInther

Voor onderhoud en aanleg van
• Riolering • Sanitair • Gas en waterleidingen
• Goten en zinkwerk • Dakbedekking
• Centrale verwarming • Duurzame energie

Weverstraat 22
5388 PK Nistelrode
Tel: 0412 - 612770
info@vandintherbv.nl
www@vandintherbv.nl

Dintherseweg 2
5388 VG Nistelrode
Tel. 06 25 580 679
www.verbossenstukadoors.nl

Fa. De Graauw
voor service en kwaliteit
Bekijk onze website
Fa. De Graauw
www.degraauwelectro.nl
voor service en kwaliteit
of website
...
Bekijk onze
Kom langs op ons adres:
www.degraauwelectro.nl
Europaplein 8, 5374 BM Schaijk
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De juiste plek om te wonen of te werken.
Bij Bernheze makelaars & adviseurs
doen we ons uiterste best om u daar te
krijgen. Hoe we dat doen? Door niet alleen
naar gevels en panden te kijken, maar
vooral ook door te kijken en te luisteren
naar de mensen erachter.

> taxaties
Bernheze makelaars & adviseurs
> woningen
Bitswijk 10, 5401 JB Uden
> bedrijfshuisvesting
0413 - 24 38 18
> agrarisch onroerend goed
www.bernheze.nl
> onteigening en planschade
info@bernheze.nl

Op de juiste plek

Ook voor (kinder)brillen
uw contactlenzen!

Elke dag optometrist
en contactlensspecialist
Compleet
vanaf € 98,- aanwezig

Tramstraat 23 - Nistelrode - Tel.: (0412) 61 40 52

Tramstraat 23 - Nistelrode
0412 61 40 52

Kom langs bij Wolletjes tijdens
de pinksterfeesten

• Advies op maat
• Verkoop
robotgrasmaaiers
• Installatie automatische
grasmaaiers
• Service bij u thuis
• Onderhoud grasmaaiers

Wij hebben speciale pinksteraanbiedingen
met katoen, sjaaltjesgaren en veel meer.

Kortingen tot 50%
Ook verkopen wij onze proefmodellen tegen
zeer scherpe prijzen.
Dus kom langs bij .................Wolletjes natuurlijk.
Weijen 16 | 5388 HN Nistelrode | 0412 610071
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Recept Pinksterstol

van dit licht
gezoete vers
gebakken
Deeg
em
blo
g
0
t • 50 g suiker • 50
gis
je
zak
1
•
lk
me
g
brood is al
0
• 19
t • 250 g boter
niet te weer• 1 ei • 1 mespuntje zou
staan.
Amandelspijs
0 g kristalsuiker • 1 ei
• 150 g amandelen • 15
Doe de
Vulling
melk in een
or
do
gen
rum (of vervan
• 150 g rozijnen • 120 ml
pannetje,
r
ede
po
n • 1 tl kaneel
water) • 100 g amandele
samen met
l
elschi
• 50 g gekonfijte sinaasapp
de geDit zet je ook klaar:
r
ike
droogde
rsu
ede
po
•
er
bot
•
• bloem om te bestuiven
gist en een
eetlepel van de suiker.
Maar wat overal te koop is, en
Het hoeft niet flink verhit te
op alle jaarlijkse feestdagen op
worden, lauw is genoeg. Maak
vele ontbijttafels staat, is toch
een kuiltje in de bloem en breek
wel de traditionele feeststol met
het ei erin. Voeg de rest van de
spijs. De komende Pinksteren
suiker toe en giet de lauwe melk
bak je hem zelf! Alleen de geur
in het kuiltje.

Dit heeft u nodig:

Onze behandelingen en producten
Verschillende behandelingen worden vergoed
door uw zorgverzekeraar!
Bindweefselmassage
Glycol-, salicyl en TCAzuurpeelings
Huidversteviging d.m.v. laser
Mesotherapie
Verwijderen tatoeages en pigmentvlekken
Verwijderen bloedblaartjes en fibromen
Acnebehandelingen
Definitieve ontharing
Laseren schimmelnagels
Neoderma kruidenpeeling
De topmerken: Pascaud, La Colline en Cell Fusion C
Minerale make-up van Youngblood
Huidanalyse met de huidscan
Pedicure (ook voor diabeten) en manicure
GelColor by O.P.I.
Afslanken met PowerSlim
Nutricosmetics van LaVieSage
Microdermabrasie
Huidverstrakking met Venus Freeze

Bij vele gelegenheden horen ook culinaire tradities. Maar hoe zit dat met Pinksteren? De ‘Culinaire
Courant’ meldt dat Pinksteren geen landelijke tradities kent, maar regionaal zijn en toch wel wat voorbeelden te noemen. Zo zijn er Pinksterkoeken (grote krentenbollen) verkrijgbaar in Riethoven en in
Amersfoort kennen ze de ‘Duivekater’ (een zoet en zacht brood waarin citroen en kaneel zijn verwerkt).
Bestrooi de rand van de bloem
met zout en voeg de boter
toe aan het kuiltje. Meng door
elkaar en kneed tot het een deeg
soepel is. Laat de deegbol met
wat bloem erover heen afgedekt
met plastic folie rijzen.
Amandelspijs
Ondertussen kun je aan de
slag met de amandelspijs. Maal
amandelen en suiker in de keukenmachine. Splits het ei, voeg
het eiwit toe en laat draaien tot
er amandelspijs ontstaat. Voeg
eventueel ook de dooier toe.
Kneed het amandelspijs erdoor
en rol er een pil van.

Vulling
Verwarm de oven voor op
180°C. Wel de rozijnen in de
rum (of water) en hak de amandelen fijn. Hier kun je eventueel
ook de keukenmachine voor
gebruiken. Druk het deeg plat en
bestrooi met kaneel, de rum, rozijnen, sinaasappelsnippers en de
amandelen en kneed de vulling
door het deeg.
Laat dit nu nog eens 30 minuten
rijzen. Dek de kom weer af met
plastic folie. Rol het deeg met
hulp van een deegroller uit in
een ovale vorm. Bestrooi met
wat bloem, want het deeg kan
plakkerig zijn.

Leg de pil amandelspijs erop en
klap het deeg dicht. Leg de stol
op een met bakpapier beklede
bakplaat en bak hem in de oven
in circa 50 minuten goudbruin
en gaar. Smelt de boter in een
pannetje. Smeer met een kwastje
de stol in met de gesmolten
boter. Naast de romige smaak
is het voordeel hiervan is dat
je de evtueel verbrande zwarte
rozijnen nog weg kunt wrijven.
Tot slot: bestuif het brood met
poedersuiker. Smullen maar!

!

Pinksterfeesten over de kook
Tot volgend jaar!

Kom langs voor een
vrijblijvend
intakegesprek en
een gratis huidscan.
feel good — look amazing

06 - 104 334 89
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Intense
Kromstraat 3
5388 ES Nistelrode

