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Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Vanaf heden kun je ondernemers aandragen

Het belooft weer een geweldi-
ge happening te worden, maar 
daarover informeren we je la-
ter meer. Voor nu vragen wij je 
aandacht voor de verkiezing van 
de (jonge) ondernemer van het 
jaar. Dat willen we dit jaar anders 

aanpakken want dit jaar is jouw 
stem allesbepalend.

Hoe werkt het? 
STAP 1: AANDRAGEN 
ONDERNEMERS 
Vanaf heden kunnen onderne-

mers aangedragen worden, zo-
wel voor de Jonge Ondernemers 
Prijs als de Bernhezer Onderne-
mers Prijs. Ga naar 
www.bernhezerbusinessevent.nl;
hier kun je je favoriete onderne-
mers aandragen. 

STAP 2: STEMMEN
Iedereen kan stemmen, via 
de website vanaf 8 juli tot 12 

augustus. Hieruit zal voor beide 
prijzen een top 5 ontstaan. 

STAP 3: VERKIEZING
Tijdens het Bernhezer Business 
Event wordt er opnieuw gestemd 
op de top 5 bedrijven. De onder-
nemers met de meeste stemmen 
zijn winnaar (BOP en JOP).

www.bernhezerbusinessevent.nl

BERNHEZE - Ook dit jaar staat er weer een Bernhezer Business 
Event op de kalender en wel op zaterdag 14 september bij Landgoed 
Weijenhof (familie Strijbosch) in Nistelrode. 

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout Jumbo Wiegmans Heesch

Jumbo Nistelrode
Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 19

HEEEY JIJ DAAR!
We zijn op zoek naar 

VAKANTIEBEZORGERS
Zie pagina 28

Krant deze week
niet ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Wandelend of fietsend langs de Aa tussen de bibliotheek van Veghel 
en de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther zijn er weer vele ver-
rassende acts te ontdekken: schrijvers, vertellers, dichters, zangers, 
dansers, muzikanten, kunstenaars. Op alle mogelijke manieren wordt 
een verhaal verteld, alles met water (de Aa) en de natuur als verbin-
dend element. 

De eerste grote namen zijn bekend
DERDE EDITIE VAN LITERAIR FESTIVAL HET VERHAAL OP 17 EN 18 AUGUSTUS

BERNHEZE - Maandagmiddag werd bekendgemaakt dat 
Het VerhAal dit jaar op 17 én 18 augustus gehouden 
wordt. De eerste namen werden genoemd: Jules Deelder 
en Özcan (Eus) Akyol. Er zullen binnenkort meer 
bekende namen volgen, de organisatie is volop bezig 
met de programmering.

‘Zonder verhalen 
zijn woorden
als water…’

Lees verder op pagina 33
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Zomeryoga en Veganisme
Dinsdag 4 juni, 19.30 uur: de 
laatste Zomeryoga. Bij mooi 
weer gaan we de kloostertuin in. 
Breng in dat geval een dekentje 
of handdoek mee. Yogadocente 
Sandra Botman bereidt je voor 
op een ontspannen zomer. Ie-
dereen is welkom. Kosten € 10,-.

Donderdag 6 juni: Veganisme. 
Dat iemand vegetariër wordt 
snappen de meesten nog wel, 
maar waarom zou je in hemels-
naam je schaaltje yoghurt of 
spiegelei laten staan? Een goede 

en logische vraag waar Kirsten 
Bloemen, van foodblog ‘Geen 
Blaadje Sla’, graag antwoord op 
geeft. Kirsten was al een tijd ve-
getariër toen ze anderhalf jaar 
geleden besloot alle dierlijke 
producten – dus naast vlees en 
vis óók zuivel en ei – in te ruilen 
voor volledig plantaardig voed-
sel. Een kleine stap met grote, 
positieve gevolgen voor dieren, 
het milieu en haar gezondheid. 
Waarom Kirsten doet wat ze 
doet en hoe ze dit heeft aange-
pakt, hoor je tijdens haar lezing. 

Aanvang 20.00 uur, entree € 5,-. 
Opgave via 
geenblaadjesla@gmail.com.

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
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www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

CULINAIR CADEAU
Wist u dat de Cadeaustammetjes van

Het Bomenpark ook verkrijgbaar zijn bij Bon 
Fromage Kaasspeciaalzaken in Heesch én Oss?

 Ideaal om uw cadeau culinair 

uit te breiden met heerlijke kaas, 

noten, bonbons, wijn 

en/of chocolade...

Tribute to Woodstock;
Let the good times flow
Vrij en blij genieten van muziek en meer

Met voor elk jaar één stapje te-
rug, worden er zaterdag 1 juni 
opgeteld vijftig gezet waarmee 
iedereen landt in 1969. 

Het jaar dat Woodstock de mu-
zikale geschiedenis verander-

de en gemarkeerd staat als het 
hoogtepunt van het hippietijd-
perk. De van ‘love, peace & mu-
sic’ doordrenkte happening van 
weleer, komt weer helemaal tot 
leven met het Tribute to Wood-
stock Festival op een compleet in

die sfeer ingevuld en aangekleed 
festivalterrein. 

Kosten noch moeite zijn ge-
spaard met tributes van Crosby, 
Stills, Nash & Young, Grateful 
Dead, Creedence Clearwater 
Revival, Janis Joplin, The Band, 
Ten Years After, Joe Cocker, The 
Who, Santana en Jimi Hendrix. 
Ervaren bands die hun sporen in 
de muziek rijkelijk verdienden en 
tot ver over de landsgrenzen in-
gevlogen worden om bezoekers 
de tent uit te laten swingen. Bij-
zonder te vermelden is de komst 
van Woodstock-muzikant Leo 

Lyons. De bassist van Hundred 
Seventy Split haalt samen met 
zijn bandleden en voor het pu-
bliek, muzikale herinneringen op 
aan Ten Years After. 
Het is ‘by far’ niet het enige. 
Naast muziek is er een hip-
pie-markt met tot de verbeel-
ding sprekende vintage acces-
soires en kleding. Kleurrijk, in 
het oog springend en hip(pie). 
Voor een ultieme haarcoupe kan 
plaats worden genomen bij de 
‘sixty kapper’ en iedereen kan 
letterlijk op de plaat uit de plaat 
met sixties dj’s. Wie niet zen is 
wordt het tijdens yoga-sessies of 
met een waterpijp in de shisha 
lounge. 

Wie het hele gebeuren ‘to te 
most’ wil ervaren, doet er goed 
aan een plekje te scoren op de 
eraan gekoppelde camping Bed-
heaven. 
Ook over het Tribute to Wood-
stock Festival gaat geheid nog 
lang nagekaart worden. Dit mis-
sen is een gemis!

Voor informatie en tickets: 
www.tributetowoodstock.nl

TEKST: WENDY VAN LIJSSEL

LOOSBROEK - Gedompeld in een sfeer van vrijheid, blijheid en lekker swingen, brengen maar liefst tien 
(inter)nationale bands een tribute met legendarische muziek tijdens het Tribute to Woodstock Festival 
op zaterdag 1 juni vanaf 13.30 uur aan de Laageindsedijk in Loosbroek. De in flowerpower verpakte 
happening heeft ook ander vermaak in hippie-sferen. Het voorspelde zonnige weer doet de rest. Over-
nachten op camping Bedheaven is een aanrader. Let the good times flow en be there!  

‘DIT MISSEN IS 
EEN GEMIS!’
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Windstil 
Streel met je adem
de woorden die
ik heb geschreven
met de schaduw
van gisteren.

Snel voordat de
wind van morgen
ze vervaagt.

Snel voordat ze 
het daglicht hebben 

aangeraakt.

Nee,
neem toch maar de tijd.
Proef de woorden

eén voor één,
want
volgens de weerman
is het morgen windstil.

Column Hieke Stek gemeentedichterWeekend met cabaret 
en Franse chansons in 
Natuurtheater de Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - Het the-
aterseizoen van De Kersouwe is 
weer gestart en komende tijd is 
het vrijwel elk weekend genie-
ten geblazen met de mooiste 
theatervoorstellingen in de bui-
tenlucht.

Op vrijdag 31 mei betreden 
Remko Vrijdag en Martine San-
difort als cabaretduo Vrijdag 
& Sandifort het podium van 
Natuurtheater de Kersouwe in 
Heeswijk Dinther. Al een aantal 
jaren oogsten zij veel succes als 
cabaretduo en hun huidige voor-
stelling ‘Voorlopig voor Altijd’ is 
door de pers bejubeld en ontving 
een heuse sterrenregen. 

Zo schreef het NRC: “Verfrissend 
toneelmatig cabaret van Vrijdag 
en Sandifort. De voorstelling 
blijft voortdurend spannend om 
naar te kijken, omdat Vrijdag en 
Sandifort slim schakelen tussen 
typetje en privé-persoon. 

Prachtig tragikomisch theater 
over het falen van de menselijke 
communicatie!”

Vanaf september is deze voor-
stelling in de theaters binnen te 
zien, maar zo lang hoeven caba-
retliefhebbers gelukkig dus niet 
te wachten. 

De Kersouwe kijkt er naar uit 
om dit duo - ook bekend door 
hun vele persiflages bij diverse 
tv-programma’s - op vrijdag te 
ontvangen. 

Een dag later, op zaterdag 1 juni, 
zal Vlaming Filip Jordens een ode 
komen brengen aan niemand 
minder dan Jacques Brel. 

Met eenzelfde kracht, furie, 
ironie en tederheid speelt deze 
Brel-vertolker zonder gelijke niet 
enkel de zaal plat, hij laat ons ook 
voelen hoe groots en actueel het 
oeuvre van Brel nog steeds is. 
Dat betekent een prachtavond 
vol met Franse chansons; denk 
aan ‘Ne me Quitte Pas’, ‘Am-
sterdam’ en ‘Marieke’. 

Voor meer informatie en kaarten 
zie www.kersouwe.nl.

Martine Sandifort en Remko Vrijdag Filip Jordens

Welpen kopen magische klok

De meiden van 6 tot en met 9 
jaar kregen een oproep van de 
koning. Daarom heeft een staflid 
een afspraak gemaakt met een 
klokkenmaker. Op vrijdagavond 
werd er met hem afgesproken 
dat er drie zakken goud betaald 
moesten worden voor de magi-
sche klok. 

Zaterdagochtend speelden de 
Bamviertjes een handelsspel 
met het goud, waarmee er veel 
leukere producten gekocht kun-
nen worden. De zonen hadden 
nu het probleem dat er veel te 
weinig geld was voor de klok. 

Daarom knutselden de welpen 
eerst zelf klokken. Door middel 
van een tocht gingen ze op zoek 
naar meer geld en muziekin-
strumenten. Met de fluit zou de 
magische klok namelijk in gang 
gezet worden. 

Het knechtje Slimme Toon be-
sloot ons de klok te geven voor 
één zak goud. Toen de zonen de 
klok testten, bleek dat de klepel 
van de bel weg was! Eerst werd 
er nog genoten van een kamp-
vuurtje, waar we samen leuke 
liedjes zongen, brood bakten en 
een banaan met chocolade aten. 

Laat op de avond werd de klepel 
gevonden. Jacob Tick had deze 
verstopt. Hij had in de gaten dat 
Toon de klok voor veel minder 
geld wilde verkopen. Daarom 
sprak hij zondagochtend een 

vloek uit. De zonen bleven stok-
stijf staan en Slimme Toon rende 
heel hard weg. De koning kwam 
geschrokken naar iedereen toe. 
De vloek moest opgeheven zien 
te worden! De kinderen toonden 
de klokkenmaker dat zij veel van 
de waarheid wisten! Als zij be-
loofden altijd eerlijk te zijn, werd 
de vloek opgeheven. De zonen 
mochten de klok houden. 

Ook geïnteresseerd om een dag-
je bij scouting te komen kijken? 
Vul dan het contactformulier in 
op www.scoutingheesch.nl.

HEESCH - De Welpen Bamviertjes van Scouting Heesch hebben, tijdens een gezellig weekend, koning 
Heraldus geholpen met een praktisch probleem. Zijn koningszonen kwamen altijd te laat. Met de hulp 
van klokkenmaker Jacob Tick en Slimme Toon kochten de welpen ‘de magische klok’. 

Van Grunsven & Haerkens
Heeswijk-Dinther, Hoofdstraat 100A, 0413-291980 
Middelrode, Julianastraat 12, 073-7820167 
Den Dungen, Hoofdstraat 100A (Heeswijk-Dinther), 0413-291980
www.vangrunsvenhaerkens.nl

PRACHTIG TRAGISCH 
KOMISCH THEATER

De meiden kregen 
een oproep

van de koning

 Ga naar www.tipmooibernheze.nl

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

NISTELRODE - Bijenhoudersver-
eniging Sint Ambrosius organi-
seert zondag 2 juni de jaarlijkse 
natuur- en bijenmarkt. 

Een gezellige kleinschalige markt 
met ruim twintig kramen, veel-
al natuurgerelateerd. De markt 
wordt georganiseerd op het 
Raadhuisplein en begint om 
10.00 uur. De imkers, allen lid 
van Sint Ambrosius, zullen ook 
dit jaar weer aanwezig zijn om 
over het wel en wee van de bijen 
en hun producten te vertellen.
Zondag 2 juni, van 10.00 tot 
15.30 uur Raadhuisplein Nistel-
rode.

Bijen- en natuurmarkt
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Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kan blijven doen?

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

GEZONDHEID IN BALANS

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

COLUMN

Niet alleen als therapeut maar ook als moeder weet ik hoe 
belangrijk het is om opgroeiende kinderen ‘met een eigen 
willetje over voeding’ een goede basis mee te geven waar 
ze hun leven lang profijt van hebben.

Een goede basis begint bij ‘gezonde’ voeding. Als ouders 
kun je daar een belangrijke rol in spelen in het bewust ma-
ken van jongeren over gezonde en duurzame voeding. Bijna 
12 procent van de jeugd heeft overgewicht. Van de kin-
deren van 4 tot en met 17 jaar oud had 11,7 procent in 
2018 overgewicht, waarvan 9 procent matig overgewicht 
en 2,7 procent ernstig overgewicht. Ongeveer de helft van 
de allerkleinsten tot 4 jaar krijgt genoeg fruit, groente en 
vis binnen, maar in de groep 9 tot 12-jarigen eet nog maar 
een kwart procent voldoende groente. Slechts 20 procent in 
deze leeftijdsgroep eet fruit. 

Niet alleen voeding is belangrijk, maar ook de vochthuis-
houding. Wist u dat kinderen meer water nodig hebben dan 
volwassenen? Het lichaam van een klein kind bestaat voor 
ongeveer 80 procent uit water. Kinderen zullen dus meer 
water verdampen vergeleken met een volwassene. 

Tijdens de gratis lezing op zaterdag 15 juni willen wij u be-
wust maken hoe kinderen te ondersteunen in de keuze om-
trent voeding, supplementen en leefstijl. Interesse? Meldt u 
zich dan aan via info@highcare.nl of 0486-416530.

De lezing start om 11.00 uur aan de Loonsestraat 17 in 
Neerloon (achter op het terrein bij High Care) en zal rond 
12.30 uur eindigen. 

U kunt zich ook nog aanmelden voor het gratis spreekuur 
op de maandag van 13.00 tot 14.00 uur. We kijken dan 
kosteloos naar uw bloed.

Kinderen van tegenwoordig staan 
behoorlijk onder druk. Wat doet 
dat met ze en hoe houden ze zich 
staande? Autisme, ADHD, buikpijn, 
overgewicht, intoleranties en 
darmklachten komen vaak voor, 
maar ook allergieën, eczeem, 
luchtwegproblemen, keel,- neus,- 
en oorklachten komen al op jonge 
leeftijd voor.

Hoe gaan wij als ouders hiermee om?
Veel voorkomende medicatie bij kinde-
ren van kleins af zijn Infacol, inhalers, 
pufjes, laxeermiddel, hormoonzalf, 
Ritalin, paracetamol en antibiotica. Bij 
de jong volwassenen komt daar nog 
de anticonceptiepil bij.

Medicatie is soms noodzakelijk, be-
strijdt de klachten, maar doet niets 
met de oorzaak van de aandoening. 
Toch valt er zonder farmaceutische 
middelen veel verbetering te halen bij 
dergelijke klachten bij kinderen, denk 
bijvoorbeeld aan een probiotica, vet-
zuren en de juiste multivitaminen.

High  Ca re
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

DE JEUGD IS ONZE TOEKOMST!Lezing over 
leven met 
fibro-
myalgie

BERNHEZE - Wat is fibromyal-
gie? In deze lezing vertelt me-
vrouw Dr. B. Radovits-Persijn, 
reumatoloog in Bernhoven over 
de symptomen, oorzaak en be-
handeling van deze vorm van 
reuma. Wil je meer weten over 
fibromyalgie? Kom dan naar de 
lezing op 4 juni om 19.45 uur in 
CC De Pas in Heesch.

Voor niet-leden is de entree 
€ 3,- per persoon inclusief kof-
fie/thee. 

Informatie via Ingrid van Waar-
denburg via 0412-451683 of 
info@rpv-oss.nl.

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

info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Heeft u 
slaapproblemen?

Al eens aan een 
voetreflexmassage gedacht?

Na de voorrondes bleek dat een 
prolongatie van de titel er niet 
in zat. Dat het kwaliteitsniveau 
binnen de vereniging echter heel 
hoog is bleek uit het behalen van 
twee 2e plaatsen. 

EHBO vereniging St. Raphaël 
HDL toont hiermee aan klaar 
te zijn voor de juiste hulpverle-

ning op de vele grote en kleine 
evenementen in HDL. Al jaren 
zet de vereniging in op kwali-
teit in de eerste hulpverlening 
bij sportwedstrijden, muziek en 
andere bijeenkomsten door met 
verschillende instructeurs vanuit 
verschillende invalshoeken en 
specialisaties de EHBO lessen te 
verzorgen. 

Als eerste vereniging in de regio 
behaalde een groot aantal leden 
ook de juiste certificaten voor 
het verlenen van hulp op grote 
evenementen. 
De juiste hulpverlening bij alle 
mogelijke letsels en ziektebeel-
den, daar hebben de slachtoffers 
recht op en daar staan we als 
vereniging voor.

EHBO-vereniging St. Raphaël HDL laat hoge 
kwaliteit zien op Nederlandse kampioenschappen

OUDDORP/HEESWIJK-DINTHER - EHBO vereniging St. Raphaël HDL nam zaterdag 25 mei met twee 
teams deel aan de door EHBO Nederland georganiseerde Nederlandse Kampioenschappen EHBO in 
Ouddorp (ZH). Het gehele jaar is binnen de vereniging extra geoefend om het hoge niveau van de afge-
lopen jaren te evenaren en verbeteren om de titel weer mee terug te kunnen nemen naar HDL. De beide 
teams zaten in afzonderlijke poules zodat beide een gooi konden doen naar de eerste plaats om in de 
finale te kunnen strijden om de Nederlandse titel.

Een goede basis meegeven
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Aurora Ontmoet:
Een promconcert in CC De Pas!

Wie is popkoor Enjoy? 
Dit koor bestaat uit zo’n 80 en-
thousiaste leden uit Vorstenbosch 
en omgeving, is in 2005 opgericht 
en wordt muzikaal begeleid door 
dirigent Henny van Houtum die 
de PK-methode hanteert (Plezier 
is Kwaliteit). Ze zingen verschil-
lende genres muziek, maar voor-
namelijk pop uit de jaren ‘70 en 
hedendaagse muziek. Met Aurora 
ontmoet gaat dit veel top 2000 
muziek worden! Al deze leden 
vinden het een eer om mee te 
mogen zingen met Aurora Con 
Brio.

Aurora Con Brio vindt het na-
tuurlijk ook een eer om popkoor 
Enjoy te gaan ‘ontmoeten’ op 26 
oktober, een koor van 80 mensen 
achter je is niet niks! 
Popkoor Enjoy geeft zelf ook vaak 

concerten en uitvoeringen. Zo 
hebben ze onder andere opge-
treden tijdens een Proms in Hees-
wijk-Dinther, de Pinksterfeesten 
in Nistelrode en met Baby Blue. 
Een jaarlijks terugkerend evene-
ment van dit koor is het optreden 
in Paradiso waarna ze met z’n al-
len de kroeg in gaan.

Popkoor Enjoy en Aurora Con Brio 
hebben beide heel veel zin in dit 
super concert! Wil je ook komen 
luisteren bij Aurora Ontmoet... 

op 26 oktober vanaf 20.15 uur? 
Vergeet dan geen kaartjes te ko-
pen. Een kaartje kost maar € 15,- 
en kun je verkrijgen via 

www.de-pas.nl of bij de theater-
kassa in CC De Pas. 
Wees er snel bij want deze avond 
mag je niet missen. 

HEESCH- De voorbereidingen zijn in volle gang voor een geweldige editie van ‘Aurora 
Ontmoet...’ op 26 oktober 2019. De veelal jeugdige orkestleden uit Aurora Con Brio 
gaan de samenwerking aan met onder andere popkoor Enjoy uit Vorstenbosch. 

 Popkoor Enjoy

Uurtje Klassiek met het Sons Kamerkoor

Het Sons Kamerkoor, met een 
prachtige koorklank, een altijd 
interessante programmering en 
een professionele uitstraling, is 
een begrip in Son en omstreken. 

In het programma van komende 
zondag staat muziek centraal uit 
de twee decennia vóór de eerste 
wereldoorlog, La Belle Epoque, 
of ‘Het Mooie Tijdperk’. Het is 
een vreedzame, welvarende tijd 
met een rijk cultureel leven en 

componisten die heel verschil-
lende stijlen hanteren. Zo ont-
staat een gevarieerd programma 
met werken van Edward Elgar 
(Engels), Claude Debussy en 
Camille Saint-Saens (Frans) en 
Alphons Diepenbrock (Neder-
lands). 
Een van de handelsmerken van 
het Sons Kamerkoor zijn de in-
strumentale intermezzi. Ook in 
dit concert trakteert het koor jou 
hierop en wel met een stuk van 

André Caplet voor vierhandig pi-
ano. Uitvoerders zijn de dirigent 
Marie-Astrid Vermaas en de 
vaste pianist van het koor, Kiny 
Wenstedt-Hinlopen. 

Tot slot verlaat het koor ‘Het 
Mooie Tijdperk’ en gaat ze 150 
jaar terug in de tijd, naar Wolf-
gang Amadeus Mozart en voert 
zij zes Nocturnes uit voor koor 
en piano. Pianist is dan Monique 
van de Ven.

HEESWIJK-DINTHER - Het Sons Kamerkoor zingt zondag 2 juni  in het Uurtje Klassiek van zorginstel-
ling Laverhof Heeswijk-Dinther. Het is een openbaar concert waarvoor je van harte uitgenodigd bent. 
Het concert vindt plaats in de inpandige kapel en begint om 15.00 uur. De toegang is een vrijwillige 
bijdrage. 



  
Woensdag 29 mei 20196

Ontspannen met een film 
bij de Wmo koffiemiddag

In de theaterzaal wordt de film 
‘De 100-jarige man die uit het 
raam klom en verdween’ naar 
het gelijknamige boek van Jonas 
Jonasson getoond.

Het verhaal gaat over Allan 

Karlsson, een 100-jarige man 
die op zijn verjaardag het bejaar-
denhuis ontvlucht. Per ongeluk 
bemachtigt hij een koffer met 
drugsgeld en met zijn nieuwe 
vrienden moet hij uit de handen 
van een motorbende zien te blij-

ven. De vertelling is een raam-
werk voor zijn levensverhaal 
en leidt ons langs verschillende 
wereldleiders en historische ge-
beurtenissen.

Kom allemaal genieten van dit 
heerlijke komische verhaal op 
vrijdag 7 juni om 14.00 uur in 
CC De Pas. De film is gratis te 
bezoeken en natuurlijk staat de 
koffie klaar. Iedereen uit Bernhe-
ze is welkom.

HEESCH - Tijdens de Wmo koffiemiddag die plaatsvindt op vrijdagmiddag 7 juni biedt de werkgroep 
Wmo een ontspannen middag aan. Dit in samenwerking met de bibliotheek, de KBO, de gemeente en 
CC De Pas.

HEESCH - De strijd op dinsdag 
21 mei ging tussen Willy van 
den Akker en René Doreleijers 
en het was heel spannend. Er 
moest gespeeld worden van de 
beste van 3, wie het eerste de 
tweede partij won zou zich dus 
kampioen mogen noemen. 

De eerste partij ging naar Willy, 
In 21 beurten met een gemid-
delde van 2.666 en HS van 16. 
De tweede ging naar René, in 30 
beurten met een gemiddelde van 
2.172 en HS 11. 
En ja de laatste, die was wel zo 
spannend want die kon nog alle 
kanten op gaan. Maar Willy zat 

waarschijnlijk in een dipje, ter-
wijl René loskwam. De derde 
was een prooi voor René dus in 
22 beurten met een gemiddelde 
van, jawel, 3.181 en een HS van 
15 caramboles is René dus kam-
pioen geworden!
Hij mocht spelen voor de Kring-
kampioenschappen in Vorsten-
bosch. 

Verder werd iedereen bedankt 
die meegeholpen heeft. De le-
den van de Soos Zondernaam 
die aanwezig waren, het bar-
personeel en ook Rob, Jan, Arie, 
Gerard en Mia natuurlijk, die de 
prijzen gekocht hadden.

KBO Bernheze

De bijeenkomst zal worden 
verzorgd door Jonker Speciaal 
Schoeisel VOF uit Wadenoijen. 
Deze firma levert al ruim vijftien 
jaar schoenen en pantoffels, zo-
wel voor dames als heren, in veel 
verschillende lengte- en wijd-
tematen. De ideale oplossing 
voor mensen met gevoelige of 
opgezwollen voeten of enkels, 
steunkousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, hallux valgus (knob-
bels), likdoorns, eksterogen, ha-
mertenen, diabetes en reumati-
sche aandoeningen. 

Nieuw is een speciale collectie 
stretchschoenen die in zijn ge-
heel bestaan uit zacht elastisch 
materiaal, speciaal bedoeld voor 
mensen met (erg) gevoelige voe-

ten. Jonker Speciaal Schoeisel 
heeft zich toegelegd op brede 
en zelfs extra brede schoenen en 
pantoffels voor mensen met bre-
de of opgezwollen voeten, maar 
daarnaast kunnen ook de meer 
courante wijdtematen geleverd 
worden. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis en 
pinnen is mogelijk.         

Moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In het woonzorgcentrum Laverhof zal op vrij-
dag 31 mei een bijeenkomst worden gehouden speciaal bedoeld 
voor mensen met moeilijke voeten. In de centrale hal van Laverhof, 
dat gevestigd is aan de Zijlstraat 1, zal dan van 10.00 tot 12.00 uur 
een verkoopochtend worden gehouden. 

René Doreleijers kampioen Interne 
competitie 2018-2019

Mooie autotocht voor de gasten 
van de Zonnebloem HDLV

Na gezellig wat gebuurt en bui-
ten wat rond gekeken te hebben 
stapten we weer in de auto. Een 
bijzonder woord van dank aan 
de vrijwilligers van de Museum-
boerderij voor de begeleiding en 
de ontvangst.

De tocht ging vervolgens weer 
verder, natuurlijk door het bui-
tengebied van Gemert, Erp, 

Keldonk en Mariaheide richting 
Dinther. We hadden zeker ge-
boft met het mooie weer. Dan is 
de natuur nog mooier! In Dinther 
reden we door naar CC Servaes. 
De vrijwilligers van CC Servaes 
verzorgden daar voor ons een 
koffietafel met lekkere soep, een 
slaatje, broodjes en koffie/thee. 
Alle gasten waren zeer voldaan 
en werden na de koffietafel weer 

naar huis gebracht.

Een grote dank, aan alle vrijwil-
ligers van CC Servaes en zeker 
ook aan de vrijwilligers van de 
Zonnebloem, die als chauffeur 
de mensen een gezellige middag 
hebben bezorgd, is zeker op zijn 
plaats.

Graag tot het volgend jaar!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH  - Op 22 en 24 mei stond de jaarlijkse autotocht 
op het programma. Een uitstapje waar vele gasten van de Zonnebloem naar uitkijken. 130 gasten in-
clusief chauffeurs genoten van een prachtige tocht uitgezet door vrijwilligster Mien v.d. Heijden en Ben 
Cornelissen. De tocht begon in Dinther en via het buitengebied van Vorstenbosch, Mariaheide en Erp 
reden we langs het Spijkerkapelleke naar de Museumboerderij in Gemert, waar de koffie met een lekker 
stukje gebak al op ons stond te wachten.

GENIETEN VAN DIT 
HEERLIJKE KOMISCHE VERHAAL
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
31 mei tot en met 5 juni
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

HOLLANDSE AARDBEIEN
3 doosjes à 500 gram € 5.00

HOME  MADE POTATOES
     500 gram € 1.25
WILDE BOSPERZIKEN 500 gram € 1.75
KIWI GREEN/GOLD 5+1 GRATIS

Pain d’Ardenne

100 gr. € 2,80

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Weekendknaller!
Ham-kaas croissant
3 + 1 GRATIS
Alleen geldig op  vrijdag en zaterdag 

6 volkoren puntjes

Gemarineerde
speklappen
100 gr. € 0,75

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

voor 1,50

Kip cordon bleu
4+1 gratis

Appelfl appen
3 stuks voor 4,00

Donderdag 

30 mei 

gesloten 

i.v.m. 

Hemelvaart

Donderdag 30 mei gesloten i.v.m. Hemelvaart

Stichting PEP denkt na over 
de toekomst

Met pijn in het hart moeten 
de vrijwilligers hun passie be-
eindigen. “Het gaat gewoon 
niet meer. We worden allemaal 
ouder en het is enorm veel ge-
sjouw”, vertelt Joop van Zee-
land, secretaris. De stichting 
heeft geprobeerd nieuwe aan-
was te werven, maar dat is niet 
gelukt. Op dit moment zijn bij-
na alle vrijwilligers 70+ en dus 
wordt het steeds lastiger voor ze 
om alle goederen in te zamelen, 
zelf te repareren en te vervoeren 
naar gebieden in Roemenië, zo-
als Focsani en Racoasa. 

Na twee jaar wikken en wegen 
is het moeilijke besluit genomen. 
“Het kan zo niet langer. We moe-
ten ook reëel zijn”, zegt Harrie 
Roelofs, voorzitter van PEP. “En 
het is beter om het als groep af te 
sluiten, voordat er mensen echt 
afhaken”, vult Bert van Sons-
beek, penningmeester, aan. 

In vijf jaar tijd
Ruim twintig jaar geleden is de 
groep met dertig vrijwilligers be-
gonnen. Destijds is begonnen 
met het verbeteren van de agra-

rische sector. Dat werd al snel 
uitgebreid met het verzamelen 
van goederen zoals meubilair 
en kleding en het inrichten van 
zorg- en verpleeginrichtingen 
voor ouderen en mensen met 
een beperking. Nu valt er dus 
één van de meest in het oog 

springende activiteiten weg. In 
een periode van ongeveer vijf 
jaar wordt rustig aan afgebouwd 
door de stichting. Jaarlijks rij-
den er twee vrachtwagens naar 
Roemenië om ongeveer 1.500 
dozen kleding, ziekenhuisappa-
ratuur en schoolmeubilair af te 
geven. Dat zal in 2020 de laatste 
keer zijn. 

De financiële ondersteuning 
van jaarlijks ongeveer € 7.000,- 
trekt de stichting wel nog even 
door. De boekenmarkten, de 
kerstmarkt, het sponsordiner én 
het oproepen tot donaties wor-
den de komende vijf jaar nog 

in stand gehouden. Met behulp 
van die financiële bijdrage hoopt 
de stichting nog sociaal-medi-
sche centra in te kunnen richten. 

Nog eens terug
In al die jaren zijn bijna alle vrij-
willigers wel eens mee naar Roe-

menië geweest. En als het aan 
de drie mannen van het dage-
lijks bestuur ligt, zullen ze zeker 
nog eens langsgaan, ook al is de 
stichting er niet meer. “We gaan 
er dan niet meer naartoe om te 
werken, maar zo kunnen we zien 
hoe ons geld terecht is gekomen. 
Elk nieuw bezoek aan Roemenië 
geeft een enorme boost. 

We worden telkens opnieuw ge-
motiveerd om verder te gaan. 
We hebben daar ook een kennis-
senkring opgebouwd en worden 
altijd heel gastvrij ontvangen. 
Het geeft zeker voldoening”, 
beweren de mannen trots.

BERNHEZE – Stichting PEP-projecten heeft besloten te gaan afbouwen. PEP zorgt al twintig jaar voor 
hulp, ontwikkeling en financiële ondersteuning van gebieden in armoede in Roemenië. Hoewel het ver-
voeren van kleding, boeken, meubilair en andere goederen eind volgend jaar al stopt, zal de stichting 
nog wel enkele jaren doorgaan met de financiële ondersteuning van projecten in Roemenië. 

De dames die al vele jaren het werk doen Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Michel Roefs

Afsluiting Goede Doelen 
Week Vorstenbosch 2019

Er wordt volop bijgepraat aan de 
lange tafel en ondertussen een 
keuze gemaakt uit de diverse 
pennen, sleutelhangers en tas-
sen, die vanuit de goede doelen 
als bedankje worden aangebo-
den. En dit gebaar van waarde-
ring is zeker verdiend!

Onderstaand de gecollecteerde 
bedragen inclusief ‘vrije gift’:
- Brandwonden stichting
 € 775,46
- Epilepsiefonds € 770,21

- KWF Kankerbestrijding
 € 1.687,31
- Longfonds € 895,71
- Nationaal Fonds Kinderhulp
 € 788,17
- Nederlandse Hartstichting
 € 1.311,41
- Nierstichting  € 986,91
- Reumafonds € 891,21

De werkgroep Goede Doelen 
Week wil iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen hartelijk be-
danken: “We hopen volgend 

jaar weer een beroep op jullie te 
mogen doen!” 
Goede Doelen Week: Een extra 
steuntje in de rug voor het goe-
de doel van uw keuze!

VORSTENBOSCH - Vrijdagavond 24 mei: vanaf 18.00 uur neemt het aantal fietsen voor De Stuik in rap 
tempo toe. De eerste collectanten arriveren en worden gastvrij ontvangen door de vrijwilligers van De 
Stuik met een kopje koffie of thee en een plakje cake. De tassen met daarin het collectegeld nemen de 
coördinatoren van de Goede Doelen Week in ontvangst. Het tellen kan beginnen!

In ongeveer vijf jaar wordt 
rustig aan afgebouwd
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Tel. 0413 820390
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24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl
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Met de parochie De Goede Herder 
naar het Hof van Lof

Naast de liturgietuin en de ge-
dachtenistuin is er ook een krui-
dentuin en een Bijbelse plan-
tenborder. In deze hemelse tuin 
gaat het niet alleen om mooie 
planten, maar vooral om planten 
die te maken hebben met de Bij-
bel. Het zijn planten die daarin 
worden genoemd of om planten 
die met religieuze legendes ver-
bonden zijn. 

In het nieuwe seizoen hopen 
de Minderbroeders weer vele 
mensen te mogen begroeten in 
hun tuin. Op vrijdag 7 juni zijn 
dat óók de parochianen van de 
parochie De Goede Herder en 
hun dorpsgenoten.” Zij kunnen 
daar om 14.00 uur terecht voor 
een uitleg over het Hof van Lof 
en een rondleiding. Je kunt je 
hiervoor opgeven bij de pasto-

raal werkster van de parochie De 
Goede Herder, Annemie Bergsma 
via a.bergsma@parochiedgh.nl 
of 0412-451215. Er zijn geen 
kosten aan dit bezoek verbon-
den; vooraf aanmelden (tot 4 
juni) is wel verplicht. Je bent van 
harte welkom om vrijdag 7 juni 
naar Megen te komen om daar 
samen met anderen te genieten 
van Gods schepping!

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Je tuin herscheppen tot een klein paradijs, wie zou dat niet 
willen?! In Megen lijkt zo’n tuin te bestaan: het Hof van Lof. Het is een siertuin bij het klooster van 
de Franciscanen, waarin het kerkelijk jaar te volgen is en waar planten en bloemen bloeien ter ere van 
bijzondere mensen waaronder Franciscus van Assisi, de heilige die de schepping bezingt in al haar 
schoonheid. 

Kinderkerk over De goede herder 
HEESWIJK-DINTHER - Ken je 
Kinderkerk? Dat zijn korte vierin-
gen speciaal voor kinderen van 3 
tot 7 jaar. 

In elke viering staat een verhaal 
uit de kinderbijbel centraal. Het 
bijbehorende thema komt in de 
hele viering terug, zoals in de ge-
dichtjes, gebedjes en de knutsel-

werkjes die we met elkaar maken. 
Aan het eind van de viering bren-
gen we ook altijd onze lichtjes 
naar Maria. De vieringen worden 
steeds op dezelfde manier geo-
pend en afgesloten, zodat de kin-
deren hier al snel vertrouwd mee 
zijn. Op zondag 2 juni om 11.00 
uur vieren we de laatste Kinder-
kerk van dit schooljaar. Dan luis-

teren we naar het verhaal over de 
goede herder die heel goed voor 
zijn schaapjes zorgt. Want wat 
doet hij als er een schaapje kwijt 
is? De viering vindt zoals altijd 
plaats in de Willibrorduskerk in 
Heeswijk en duurt ongeveer een 
half uurtje. Na de viering drinken 
we nog gezellig iets met elkaar in 
het parochiebureau.

Rond 12.00 uur vertrok de op-
tocht door het dorp en deze ein-
digde met de massale opmars 
op het feestterrein bij molen De 
Vlijt. Om 14.00 uur konden de 
diversen wedstrijden in geweer 
en kruisboogschieten, vendelen 
en trommen, bazuinblazen en 
jeu de boulen, standaardrijden 
en ringsteken beginnen.

Om circa 18.00 uur werd begon-
nen aan de prijsuitreiking voor 
de jeugdleden. 
 
Groepsvendelen jeugd klein: 
1ste plaats Stan en Iris van Zutp-
hen en Sam Habraken 
Vendelen jeugd individueel: 1ste 
plaats Sam Habraken, 2de plaats 
Iris van Zutphen en 3de plaats 
Stan van Zutphen
Geweerschieten jeugd: 1ste 
plaats Luuk van den Eertwegh.

Vendelen klasse A: 1ste plaats 
Emile van Zutphen 
Groepstrommen klasse B: 2de 
plaats Gijs en Luuk van den Eert- 
wegh en Bart Habraken
Trommen Klasse B: 1ste plaats 

Sem Verhoeven 
Trommen klasse A: 1ste plaats 
Bob Verhoeven.

Kruisboogschieten 60+: 2de 
plaats Maarten Heijmeriks en 
3de plaats Ad van Nistelrooij.

Geweerschieten korpsprijs: John 
van den Berg, Gerben Verkuijlen, 
Gijs van den Eertwegh en Sem 
Verhoeven.

Jeu de boulen groep drie 3de 
pachter: Luuk van den Eert-
wegh, Ad van Nistelrooij, Fer-
dy Verhoeven en Fred van den 
Berg.

Daarna volgde het hoogtepunt, 
namelijk de uitreiking van het 
wisselschild. Een mooie 3de 
plaats voor het Sint-Barbaragilde 
Dinther met een verschil van drie 
punten.

Waarnemend hoofdman Ferdy 
Verhoeven was zeer tevreden 
met dit mooie resultaat dat voor-
al te danken was aan de jeugd-
leden!

Zilvervloot Sint-Barbara- 
gilde Dinther mede 
dankzij de jeugdleden

GEFFEN/HEESWIJK-DINTHER - Het was weer een zeer geslaagde 
Gildekringdag Hoge Schuts bij het Sint-Jorisgilde in Geffen. Diverse 
leden waren aanwezig bij de plechtige gildemis en hierna was er 
koffie met broodjes en werd de erewijn aangeboden door de burger-
meester van de gemeente Oss.
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

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

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

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

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

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

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

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

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

’t Dorp 108 Heesch - 0412-451523
www.fietsplezierheesch.nl

FIETSplezier-Michel-van-
de-Wetering

fietsplezier_heesch

Bij iedere nieuw gekochte fiets een dinerbon 
van ‘t Oude Raadhuis t.w.v. € 50,- kado.

Tussen Hemelvaart
en Pinksteren Actie

Alleen geldig vanaf 
vrijdag 31 mei tot en 
met zaterdag 8 juni.
M.u.v. kinder� etsen.

Dinerbon 
t.w.v. € 50,-

Extra medewerking bij boek over oudste 
mannelijke inwoner van Loosbroek

Alle fotografie is van Gé Harm-
sen. Op vele authentieke plaat-
sen wist hij waardevol materiaal 
vast te leggen, waaronder oude 

ambachten die Harrie uitvoer-
de. Zo ploegde Harrie vorig jaar, 
bij het Boerenbondsmuseum in 
Gemert, met een Belgisch trek-

paard. Als kind al werkte hij met 
deze sterke paarden. Vóór hij 
naar de lagere school ging, had 
hij vaak al uren op het land ge-

werkt. Een paar weken terug nog 
maakte Gé unieke foto’s van zijn 
91-jarige schoonvader. In een 
weiland aan de Kampweg, tus-
sen Vorstenbosch en Loosbroek, 
staat de doorloopmelkstal van 
Ties Somers. Daar molk Harrie 
nog één keer de koeien. Vanaf 
zijn 8ste tot Harrie 75 jaar was, 
molk hij twee keer per dag. Hij 
maakte alle ontwikkelingen op 
dit gebied mee.

Over enkele maanden is het boek 
af. ‘Met paardenkracht en blote 
handen’ is de titel. In het boek 
worden Harries memoires, door 
een historische verantwoording, 
in een groter perspectief ge-
plaatst. Arnoud-Jan Bijsterveld, 
hoogleraar Universiteit Tilburg, 
zet zich al jaren in voor het be-
houd van het Brabantse cul-
tuurerfgoed. Hij gaat ook het 
voorwoord voor dit boek schrij-
ven.

Omdat Jet bij het optekenen van 
de memoires zo dicht mogelijk bij 
de spreektaal van haar vader wil 
blijven, zijn de memoires deels in 
het dialect opgetekend. Het dia-
lect dat gebruikt is, komt uit de 
Meierijse woordenboeken van 
Cor Swanenberg. Cor schrijft ook 
een woordje voor het boek.
De Wojstap, heemkundekring 
van Heeswijk, Dinther en Loos-
broek, verleent waar mogelijk 

medewerking aan dit project. Er 
is al een uitgever, vormgever en 
eindredacteur gevonden. Naar 
verwachting wordt het boek be-
gin 2020 uitgegeven. De fees-
telijke boekpresentatie zal op de 
Meierijsche Museumboerderij in 
Heeswijk plaatsvinden. Bij deze 
museumboerderij was Harrie ja-
renlang een actieve gids.

Tegen de tijd dat het boek uitge-
geven is, zal DeMooiBernheze- 
Krant daar opnieuw aandacht 
aan schenken.

LOOSBROEK - Op de boerderij op de hoek Kampweg/Loosbroekseweg woont Harrie Donkers inmid-
dels zestig jaar. In 2017 en 2018 heeft DeMooiBernhezeKrant al een reportage aan hem en het boek 
gewijd. Dochter Jet Donkers wil aan de hand van de boerenmemoires van haar vader een levend tijds-
beeld van de landbouw tussen 1930 en 1960 schetsen. Ze gaat daarin nog een stapje verder door een 
link te leggen van het boerenleven van weleer naar de kunst. Kunstenaar Peter van Oorschot, oud- te-
kendocent van het Zwijsen College in Veghel, maakt alle illustraties. Museum De Wieger uit Deurne 
stelt werk uit hun collectie beschikbaar voor het boek.

Harrie aan het ploegen met een Belgisch trekpaard

Harrie aan ‘t melken
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Bezoek Laverhof tijdens 
de wandelvierdaagse aan 
de Balledonk

Er was een mooi parcours uitgezet over 
het park en de banen, zodat de bewoners 
en hun begeleiding konden genieten van 
het mooie park. De sponsorcommissie was 
aanwezig om alle deelnemers te trakteren 
op een ijsje. Zo lieten zij zien dat het spon-
sorgeld onder andere ook gebruikt wordt 
voor maatschappelijke doelen. Eerder al 
verzorgde de sponsorcommissie een ten-
nisclinic voor mensen met een beperking. 

’T Kumt Wel zorgde voor de muzikale 
noot en zo genoten de deelnemers van de 
eerste wandelvierdaagse dag. 

Voorzitter Wim Dortmans was vol lof en 
hoopt dat er nog meer van deze leuke ini-
tiatieven zullen volgen. Hij sprak zijn dank 
uit aan alle deelnemers, begeleiders en 
vrijwilligers die deze eerste dag al tot een 
succes maakten. 

HEESWIJK-DINTHER - Wat begon als een spontane opmerking tijdens de algemene 
ledenvergadering werd maandag 20 mei werkelijkheid. De bewoners van Laverhof 
werden hartelijk ontvangen door de 55+ commissie van tv de Balledonk. Laverhof 
organiseert dit jaar voor het eerst een avondvierdaagse voor haar bewoners. De 55+ 
commissie liep al langer met het idee om als clubje wat te willen betekenen voor de 
bewoners van Laverhof. En zo ontstond het idee dat de eerste dag van de vierdaagse 
richting het tennispark zou gaan.

Wandelgroep ONS 
talent Heesch
Een gezonde 
leefstijl maakt 
ons gezonder: 
makkelijk 
gezegd en 
moeilijk 
gedaan.

Binnenkort gaat een groep mensen van start met 
een wekelijkse wandelactiviteit. Een uurtje wande-
len helpt om je wat fitter te voelen, is goed voor 
de bloeddruk, goed voor de longen en goed voor 
de conditie. Daarnaast is het een laagdrempelige 
manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Echt ie-
dereen die het leuk vindt, is welkom. Jong en oud, 
man en vrouw. 

Kom samen of alleen, want bij gebrek aan een 
wandelmaatje thuis blijven zitten, is met deze groep 
niet langer nodig! Het belooft een leuke, enthou-
siaste wandelgroep te worden, die wekelijks geniet 
van de beweging en ontspanning. Vertrektijd en 
–plaats worden in onderling overleg vastgesteld. 
Na afloop kunnen de wandelaars samen (en geheel 
vrijblijvend) een kopje koffie of thee drinken. 

Deelname kost niets en de eenmalige aanmelding 
vormt geen wekelijkse verplichting. Heb jij ook in-
teresse om bij deze groep aan te sluiten? Meld je 
dan aan bij Nol Braks via nol.braks@ons-welzijn.nl 
of 06-10420929.

088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl

J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart
06-57098584

ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks
06-38333264
Ank Meertens
06-14342803

Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

Daarom heeft EHBO vereniging 
St. Lucas een cursus Alcohol en 
Drugs georganiseerd voor haar 

leden. Alle leden waren zeer en-
thousiast over de cursus en na 
twee cursusavonden die elk vier 
uur duurden zijn alle cursisten 
geslaagd. Nu de cursisten hun 
certificaat hebben is EHBO ver-

eniging St. Lucas weer helemaal 
bij de tijd betreffende evene-
mentenhulp. 

Bij deze namens Jeroen van 
Kampen, voorzitter/secretaris 
van EHBO vereniging St. Lucas, 
nogmaals een welgemeende fe-
licitatie voor alle cursisten met 
het behalen van het certificaat. 
Ook worden zij hartelijk bedankt 
voor het opofferen van hun vrije 
tijd voor de veiligheid van onze 
medemens.

Cursus alcohol en drugs
VORSTENBOSCH - De landelijke vergunningen betreffende grote 
evenementen waar meer dan 500 bezoekers komen zijn veranderd. 
Omdat er tijdens grote festivals veel overmatig alcohol en drugs 
wordt gebruikt heeft de overheid besloten dat alle EHBO-ers die 
tijdens een evenement hulp verlenen in het bezit moeten zijn van 
een certificaat Alcohol en Drugs.

FELICITATIE VOOR 
ALLE CURSISTEN

Heesche wandeldriedaagse  
HEESCH - Op woensdag 5, 
donderdag 6 en vrijdag 7 juni 
kunnen de ingelopen wandel-
schoenen gebruikt worden voor 
de jaarlijkse wandeldriedaagse 
door, om en in Heesch.

De voorverkoop voor deze drie 
dagen is op maandag 3 juni en 
dinsdag 4 juni in CC De Pas van 
18.30 tot 20.30 uur. Op de eer-
ste wandeldag kan natuurlijk 
ook nog altijd een dagkaart of 

een kaart voor drie dagen ge-
kocht worden.

Op vrijdag 7 juni zal de wan-
deldriedaagse, na drie dagen 
inspanning, met een feestelijke 
en muzikale intocht over de Via 
Gladiola worden afgesloten met 
het in ontvangst nemen van een 
medaille bij CC De Pas. Hierna 
kan de feestelijke stemming tot 
in de late uurtjes worden voort-
gezet.

Wij hopen velen van jullie weer 
te zien bij de voorverkoop en 
anders bij de start op woensdag 
5 juni. Ook gemotiveerd om een 
paar uurtjes per jaar te helpen bij 
dit evenement? 

Spreek dan Teanka Bannenberg, 
Anke Kappert, Ronnie van Has-
selt of Diana Metzlar aan tijdens 
de wandeldriedaagse! 

Tot ziens!

Enorm genieten van
avondvierdaagse Laverhof

De routes zijn uitgezet door vrij-
willigers die wekelijks wandelen 
met bewoners, zij kennen de 
omgeving en weten de juiste 
wegen te vinden die geschikt 
zijn voor rolstoelen. Vier dagen 
lang is er iedere dag met zo’n 75 
ouderen met begeleiding aan de 
wandeltocht van 4 à 5 km deel-
genomen. 

Tijdens de routes was er voor 
deelnemers een lekkernij, mede 
gesponsord door TV de Balle-
donk, Coop, Jumbo en bakkerij 
van Doomernik. Iedere dag was 
er tijdens de route muzikale be-
geleiding en werd er door twee 
kleurrijk uitgedoste dames een 
snack aangeboden. Ook liepen 
er twee typetjes rond die de 

wandelaars aanmoedigden, ie-
dere dag in een ander kostuum. 

Donderdagavond was de in-
tocht, de koninklijke fanfare 
begeleidde de wandelaars naar 
Laverhof, zij liepen door versier-
de straten en werden toegejuicht 
door buurtbewoners. Bij de aan-
komst bij Laverhof kreeg iedere 
wandelaar een medaille en een 
zonnebloem uitgereikt. Families 
stonden te wachten om de wan-
delaars te feliciteren en samen 
een glaasje te drinken op dit be-
haalde succes.

De organisatie wil via deze weg 
nogmaals iedereen bedanken die 
deze week tot een fantastisch 
evenement heeft gemaakt.

HEESWIJK-DINTHER - De start van de avond4daagse voor bewoners van Laverhof en thuiswonende 
senioren was maandagavond 20 mei. Na maandenlange voorbereiding door team Welzijn van Laverhof 
werd door Annemiek van de Rijdt, clusterdirecteur van Cunera/De Bongerd, het startsein gegeven waar-
mee 75 deelnemers begonnen aan een mooie tocht door Heeswijk-Dinther.

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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INFORMATIEAVOND
over levenstestament en wilsverklaringen
Iedereen heeft recht op regie over zijn eigen leven

HANS VAN AMSTEL-JONKER, 
consulent bij de Nederlandse 
Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde (NVVE), vertelt 
over het opstellen van wilsver-
klaringen rond het levenseinde. 
Als consulent adviseert hij men-
sen bij het opstellen van deze 
verklaringen en het maken van 
afspraken hierover met naasten 
en de huisarts. Hij geeft uitleg 
over de verschillende wilsver-
klaringen, zoals het euthana-
sieverzoek, het behandelverbod, 
niet-reanimeren en de volmacht. 
Ook gaat hij in op euthanasie bij 
mensen die lijden aan dementie 
en het leven niet tot het laatst 
willen uitleven. 

MR. DRS. THIERRY DIELISSEN, 
notaris in Bernheze en verbon-
den aan Wedemeijer en Dielis-
sen Notarissen in Berlicum en 
Heeswijk-Dinther, vertelt aan-
sluitend over het levenstesta-
ment. Het levenstestament zorgt 
ervoor dat zaken - tijdens uw le-
ven - goed geregeld zijn als uw 
gezondheid u in de steek laat. 
Met het levenstestament wijst 
u een vertrouwd persoon aan, 
zoals uw partner of kinderen, die 
uw financiële én persoonlijke of 
medische belangen dan zo goed 
mogelijk kan behartigen. 

Na beide lezingen is er uiteraard 
gelegenheid om vragen te stellen. 

DATUM EN LOCATIE
De lezing wordt aangeboden 
door Vereniging Yarden en Tom 
van den Berg Uitvaartzorg.
Locatie: CC Servaes, Raadhuis-
plein 24 Heeswijk-Dinther.
Datum: Dinsdag 11 juni van 
19.30 tot 22.00 uur.
Vanaf 19.00 uur staat er voor de 
bezoekers koffie of thee klaar. 

Om teleurstelling te voorkomen 
meldt u zich vooraf aan via 
www.yarden.nl/agenda. 
Voor meer informatie: 
088-9273434 

WEDEMEIJER EN DIELISSEN 
NOTARISSEN BERLICUM EN 
HEESWIJK-DINTHER
Wedemeijer en Dielissen Nota-
rissen is een toekomstgericht, 
toonaangevend, regionaal kan- toor voor particulieren en onder-

nemers. Wedemeijer en Dielissen 
heeft meerdere ervaren notariële 
juristen en een professioneel en 
deskundig team van medewer-
kers. Er wordt naar u geluisterd, 
uw behoeften worden achter-
haald en er worden oplossingen 
geboden om uw zaken goed te 
regelen. 

NVVE
De Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde is er 
voor mensen die een keuze wil-

len hebben rond hun eigen le-
venseinde. De vereniging heeft 
167.000 leden en heeft zich 
ingezet voor o.a. het realiseren 
van de Euthanasiewet (2002) en 
de Levenseindekliniek (2011). 

Hierdoor is het mogelijk dat 
mensen die uitzichtloos en on-
draaglijk lijden op een waardige 
manier kunnen sterven. Met 30 
medewerkers en 140 vrijwilli-
gers is de NVVE landelijk actief 
met informatie, lezingen, on-
dersteuning van leden en met 
maatschappelijke en politieke 
lobby. Speerpunten hierbij lig-

gen momenteel bij mensen met 
gevorderde dementie, mensen 
met psychiatrische klachten en 
mensen met een voltooid leven.

OVER YARDEN
Met bijna 100 jaar ervaring en 
een vereniging van bijna één 
miljoen leden is Yarden dé uit-
vaartorganisatie van heel Ne-
derland. Als afscheidsspecialist 
ondersteunt en inspireert Yarden 
bij het organiseren en verzorgen 
van een passende begrafenis of 
crematie. Door voorlichting en 

het initiëren van diverse activitei-
ten en evenementen wordt be-
wustwording over leven, dood 
en afscheid bevorderd. Yarden 
maakt een persoonlijk afscheid 
voor iedereen bereikbaar en 
betaalbaar, omdat een goed af-
scheid mensen verder helpt. 

Met 200 vrijwilligers, 900 mede-
werkers (waaronder 102 lokale 
uitvaartverzorgers), 41 uitvaart-
centra, 24 crematoria en 9 be-
graafplaatsen in Nederland zit 
Yarden altijd in de buurt. 
Voor meer informatie: 
www.yarden.nl.  

HEESWIJK-DINTHER – Vereniging Yarden organiseert in samenwerking met Tom van den Berg Uitvaartzorg, 
Wedemeijer en Dielissen Notarissen en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde NVVE  een 
informatieavond over levenstestament en wilsverklaringen. 

Repair Café 
Heesch 
verhuist naar 
de dagkerk 

HEESCH - In deze tijd wor-
den veel spullen onnodig 
weggegooid als ze stuk zijn. 
Het repareren van apparaten 
en kleding is niet meer van-
zelfsprekend. Uit onderzoek 
blijkt dat veel kapotte voor-
werpen eenvoudig te repare-
ren zijn, maar dat mensen te 
weinig kennis hebben waar-
door dat toch niet lukt. 

Het Repair Café is een inter-
nationale organisatie die het 
ambacht van repareren weer 
onder de aandacht wil bren-
gen. Door spullen te repa-
reren wordt er minder weg-
gegooid en daarmee draagt 
Repair Café bij aan een duur-
zame samenleving. 
Een half jaar geleden is Re-
pair Café Heesch gestart in 
samenwerking met ONS 
welzijn. We mochten ge-
bruik maken van een ruimte 
in Checkpoint aan de La Sal-
lestraat. Door het succes van 
Repair Café is deze ruimte 
is nu al te klein geworden. 
We gaan daarom verhuizen 
naar een grotere ruimte in de 
dagkerk van geloofsgemeen-
schap Petrus’ Banden aan de 
Kerkstraat. 

Jij hebt ook vast wel iets om 
te repareren. Denk aan een 
lamp met een kapotte scha-
kelaar, een jas met een gat in 
de binnenzak of een broek 
die eigenlijk een paar centi-
meter korter zou moeten zijn, 
een strijkijzer dat niet meer 
warm wordt of een afstands-
bediening waarvan de knop-
jes weigeren. Het kan van al-
les zijn. Eén keer in de maand, 
op de eerste woensdag, staat 
in de dagkerk een groep vrij-
willigers klaar om samen met 
jou je defecte spulletjes te re-
pareren. Als je meekijkt bij de 
reparatie, of zelf aan de slag 
gaat, steek je er ook nog wat 
van op! We vragen voor de 
reparatie een kleine vrijwilli-
ge bijdrage. Daarmee kunnen 
wij Repair Café draaiende 
houden. 

Het Repair Café Heesch vindt 
iedere eerste woensdag van 
de maand plaats van 13.00 
tot 16.00 uur. Voor meer in-
formatie bel 06-44458161.

Volgende week woensdag, 5 
juni, is het Repair Café. Kom 
jij ook? De koffie en thee 
staat voor je klaar.

Het levens- 
testament 
zorgt ervoor 
dat zaken 
- tijdens uw 
leven - goed 
geregeld zijn 
als uw 
gezondheid 
u in de steek 
laat

‘De NVVE is er voor mensen die een keuze 
willen hebben rond hun eigen levenseinde’
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Lezing: Rechtspraak in bedrijf
BERNHEZE - Onder dit motto 
verzorgt mr. Rob Cremers op 
maandag 3 juni in de biblio-
theek in Heesch een interactieve 
lezing over de strafrechtspraak 
in Nederland. 

Mr. Cremers (1957) is vanaf 
1990 in diverse functies werk-
zaam geweest in de rechtbank 
Oost-Brabant (onder meer als 
rechter, kantonrechter in ’s-Her-

togenbosch en Helmond en pers-
rechter) en werkt momenteel als 
raadsheer in het gerechtshof in 
’s-Hertogenbosch in het team 
handelsrecht. Hij neemt je mee 
op verkenning door een Neder-
landse strafzaak. Wat is de taak 

van de strafrechter, het doel van 
het strafrecht? Hoe verloopt hier 
een strafproces? Welke partijen 
spelen daarin een rol? Hoe komt 
de rechter tot een beslissing? 
Hoe kom jij tot een beslissing…? 

Na een inleiding over de orga-
nisatie van de rechtspraak en de 
plaats daarin van het strafrecht, 
zal mr. Cremers je aan de hand 
van een geschetste zaak uitda-

gen om de discussie aan te gaan 
met hem en je medebezoekers. 
Hoe moeten we de feiten inter-
preteren? Wat is ‘de waarheid’? 
Welke omstandigheden wegen 
mee bij de strafbepaling? Mocht 
je zelf vragen hebben over de 

strafrechtspraak in het alge-
meen, dan is er ook gelegenheid 

om daarover in gesprek te gaan. 
Wil je een kijkje krijgen in de 
keuken van de strafrechtspraak? 
Dan ben je van harte welkom op 
maandag 3 juni in de bibliotheek 
in Heesch. De lezing begint om 
20.00 uur.

Leerlingen gymnasium Bernrode 
traditiegetrouw met musical in 
Theater De Blauwe Kei

Het is sinds 2008 een jaarlijkse 
traditie op gymnasium Bernrode 
in Heeswijk-Dinther; een grote 
musical opvoeren die helemaal 
door leerlingen zelf is geprodu-
ceerd. De audities voor de mu-
sical beginnen ieder jaar meteen 
nadat de vorige musical is ge-
weest. 
Bij de productie van dit jaar zijn 
56 leerlingen betrokken, uit alle 
jaarlagen, 40 in de cast en 16 in 
de crew. Er zijn acteergroepen, 
zanggroepen, dansensembles en 
een band. 

Die repeteren iedere week één 
of twee keer apart en in wisse-
lende samenstellingen. Een vaste 
repetitiedag is de zondagavond. 
Docent klassieke talen Mari van 
de Ven zorgt dat de jongelui het 

schoolgebouw kunnen gebrui-
ken. In ruil daarvoor krijgt de 
docent een kleine gastrol. Ook 
dat is inmiddels een traditie.

Verder hebben de leerlingen een 
pr-/sponsorteam, een kleding-
team en een decorteam samen-

gesteld. Het kost de leerlingen 
een hoop vrije tijd, maar ze krij-
gen daar veel gezelligheid voor 
terug. Daarbij is het een enorm 
leerzame activiteit. De opbrengst 
van de musical gaat in z’n geheel 

naar een goed doel, namelijk het 
Prinses Beatrix Spierfonds. Nog 
een traditie van de school. 
De musical Fame gaat over stu-
denten van de New York School 
of the Performing Arts, die pro-
beren hun dromen waar te ma-
ken, hun talenten te ontwikke-
len en deze aan de hele wereld 
te laten zien. 

Eigenlijk gaat het dus een beetje 
over deze leerlingen zelf. Op za-
terdag 1 juni om 20.15 uur en op 
zondag 2 juni om 14.30 uur is de 
musical Fame te zien in Theater 
De Blauwe Kei in Veghel. 

Kaarten voor de musical Fame 
kosten € 12,50 (inclusief drank-
je) en zijn te koop via 
www.blauwekei.nl.

VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - De leerlingen van gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther zijn de 
komende weken druk bezig met de laatste voorbereidingen voor hun nieuwste productie. Op zaterdag 
1 juni en zondag 2 juni laten zij het resultaat zien van een jaar repeteren. De musical Fame staat dan op 
de planken van Theater De Blauwe Kei.

Een gedeelte van de 56 leerlingen die aan de productie meedoen

HEESWIJK-DINTHER - Nu de 
eindexamens weer voorbij zijn 
is het tijd voor het eindexamen-
gala van gymnasium Bernrode. 

De zesde-klassers en hun intro-
ducees zijn natuurlijk op de ge-
legenheid gekleed en komen aan 
in leuke voertuigen. Het vindt 
plaats op 4 juni bij Kasteel Hees-
wijk waar de stoet begint te rij-
den om ongeveer 19.00 uur.

Iedereen is natuurlijk van harte 
welkom om te komen kijken! 
Hopelijk tot dan!

Gala gymnasium
Bernrode

Sponsorgeld inzamelen
Onze leerlingen zamelen vanaf 
dinsdag 28 mei drie weken lang 
sponsorgeld in. Ze benaderen 
daarvoor hun ouders/verzor-
gers, grootouders, familieleden, 
vrienden en buren. Het gaat tij-

dens deze sponsorloop niet om 
het aantal rondjes. 

Sponsoring kan daarom gerust 
met een vast bedrag van enkele 
euro’s gebeuren. In totaal doen 
er 650 leerlingen mee.

Sponsorloop Fioretti 
College voor onderwijs 
en zorg

VEGHEL/BERNHEZE - De onderbouwleerlingen van het Fioretti 
College in Veghel gaan zich inzetten voor twee goede doelen. De  
vmbo-leerlingen zamelen geld in voor Stichting Marijn en de 
PrO-leerlingen voor Stichting Hulphond Nederland. De actiedagen 
zijn op 25 en 27 juni. We hopen dat veel mensen onze leerlingen 
willen steunen! 

Zelf boekhouden? Echt wel!   
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

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

SCHIJNDEL/BERNHEZE - Op 
donderdag 6 juni is het zover: 
het Elde Gala. 

Het Elde Gala start zoals altijd 
met een uitgebreide optocht, 
waarbij de eindexamenleerlin-
gen met luxe bolides, oldtimers 
en andere bijzondere vervoer-
middelen hun entree zullen ma-
ken. 
Het feest is in De Hopbel en Het 
Tramhuys met livemuziek en na-
tuurlijk helemaal in ‘Galasfeer’! 

De optocht begint om 18.45 
uur bij de Steeg in Schijndel. We 
verwachten dat rond 21.30 uur 

iedereen op het gala aanwezig 
zal zijn. De locaties zijn open van 
19.00 tot 01.00 uur. De dressco-
de is uiteraard ‘black tie’. Langs 
de route en bij aankomst zal er 
muzikale ondersteuning zijn.

Elde Gala

MET MUZIKALE 
ONDERSTEUNING

Hoe komt de rechter tot een beslissing?

‘Dromen 
waarmaken 
en talenten 
ontwikkelen’
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Tijdens het jubileum wordt er 
groots uitgepakt. Daarom geldt 
er tijdens de drie feestdagen een 
korting van maar liefst 25% op 
de gehele collectie, met uitzon-
dering van de sale. Daarnaast 
krijgen klanten bij hun aankoop 
een lot, waarmee ze kans maken 
op een cadeaubon van € 50,-,  
€ 100,- of € 150,-. 

Vol passie
Team Trendzz, bestaande uit 
Thea, Urszula en Jolanda, onder 
leiding van eigenaresse Mandy 
van Geffen-van Veghel, staan 
vol passie in de kledingwinkel. 
De klanten worden altijd hartelijk 
ontvangen met een kopje koffie. 
De service liegt er niet om. 
Ben je niet tevreden? Dan krijg 
je je geld gewoon terug. Ook 
wordt alle kleding gestoomd 
voor het de winkel in gaat. 
Daarnaast is er een eigen cou-
peuse in huis én kunnen klanten 
gebruik maken van de gratis ver-
maakservice. Ook is er een klan-
tensysteem waarmee klanten 
punten sparen bij elke aankoop 
van € 10,-. De gespaarde pun-
ten zijn op ieder moment inwis-
selbaar tegen korting. 

Voor hem en haar
Met merken als onder andere 
Soyaconcept, Elvira, G-Maxx, 
20to, Maicazz, en ZIZO kan elke 
vrouw er slagen. Van trendy kle-
ding tot gelegenheidskleding. 
Natuurlijke producten zoals vis-
cose en katoen zorgen voor een 
goede kwaliteit van de kleding. 
Ook de mannen komen niks te-
kort in de winkel met Brabantse 
gezelligheid. Petrol, Noize en 
Gabbiano zijn merken die niet 
weg te denken zijn in de kle-
dingrekken van Trendzz. 

Voor Mandy en het team is het 
belangrijk dat de klanten mooi en 
tevreden de deur uit gaan. “We 
zullen altijd een goed en eer-
lijk advies geven, zoals de klant  
gewend is van ons.” Mandy wil 
dan ook graag de gelegenheid 
gebruiken om haar trouwe klan-
ten te bedanken en hoopt er nog 
heel wat mooie jaren aan toe te 
kunnen voegen.

Heesche kledingwinkel Trendzz
bestaat drie jaar en dat wordt gevierd

V.l.n.r.: Mandy, Urszula, Thea en Jolanda Tekst: Carlijn van de Ven Foto: Marcel van der Steen ‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

HEESCH – Modezaak Trendzz is alweer drie jaar een vertrouwd adres aan ’t Dorp 68a. 

In het weekend na Hemelvaartsdag wordt het jubileum gevierd met een hapje, een 

drankje én flinke korting. Ook maakt op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en maandag  

3 juni iedere klant kans op een cadeaubon tot wel € 150,-! 

25% KORTING OP DE 
GEHELE COLLECTIE
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Smaakvol ontspannen tijdens
Heerlijk Heesch 2019

Zaterdag was ook de dag dat er 
een nieuw biertje van Brouwerij 
der Verlanghe werd gepresen-
teerd. Hiervoor was wethouder 
Wijdeven uitgenodigd. In oktober 
2017 brachten zeven vrienden 
het biertje ‘Blond der Verlanghe’ 
uit. Het bleek een aardig succes 
en afgelopen weekend tijdens 
Heerlijk Heesch werd het tweede 
biertje van deze brouwerij op de 
markt gebracht; ‘Wet ‘n Juicy’. 

Kinderen
Zondag was een echte familie-
dag op Heerlijk Heesch waarbij 
de aanwezige kinderen zich pri-
ma vermaakten. Ze konden leren 
hockeyen, een foto laten maken 
en natuurlijk ook lekkere ijsjes 
eten! 

Ze genoten zichtbaar volop van 
de ruimte en de speelgelegenhe-
den, terwijl de ouders zich ver-

maakten met eten, drinken en 
samenkomen. 

Knip; een makkelijk 
betaalsysteem
Afgelopen weekend introduceer-
de Heerlijk Heesch een nieuw be-
taalsysteem. Bij binnenkomst kon 
je een betaalpas nemen waarop 
je een door jezelf gekozen bedrag 
zette bij de kassa. Vervolgens kon 
je hiermee via een scanner con-

tactloos betalen bij de restaura-
teurs en bars. Wanneer je naar 
huis ging werd gevraagd het pas-
je weer in te leveren zodat deze 
opnieuw gebruikt kon worden. 
Geen afval en lekker duurzaam! 

Binnenkort evalueert de orga-
nisatie van Heerlijk Heesch dit 
mooie evenement. 

Ongetwijfeld zal de conclusie 
zijn: het was weer de moeite 
waard, laten we editie nummer 
vijf op touw zetten voor 2020 en 
weer een heerlijk feestje bouwen, 
waar mensen uit Heesch en om-
geving kunnen samenkomen om 
te genieten van muziek, horeca 
en alle smaken.

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - De Misse was afgelopen weekend het toneel van een gezamenlijk evenement van onderne-
mers uit Heesch en nabije omgeving. Op een zonovergoten plein met gezellige terrassen presenteerden 
de enthousiaste deelnemers zich voor een nieuwe versie van Heerlijk Heesch. Rond half vier was het 
dan eindelijk zover. Het startsein! Lex Frunt, voorzitter organisatie Heerlijk Heesch nodigde burgemees-
ter Marieke Moorman uit voor het startsein van dit prachtige evenement. Zij suggereerde dat het haar 
deugd zou doen om aan het einde van haar volgende ambtstermijn weer op het podium te staan voor de 
opening van de tiende ‘Heerlijk Heesch’. Het evenement waar dit jaar zelfs van buiten de landsgrenzen 
bezoekers naar toe waren gekomen.

Het was
weer de 
moeite 
waard

Een dank aan sponsoren, deelnemers en vrijwilligers voor hun
geweldige inzet. 

Zonder hen was Heerlijk Heeschniet mogelijk geweest.

Lex Frunt en burgemeester Moorman

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl/albums

Heerlijk Heesch bedankt haar partners:



  
Woensdag 29 mei 201916

Wij zijn trots op de vrijwilligers die activiteiten begeleiden, voor bewoners en andere 
mensen uit Heesch. Zo begeleiden zij wekelijks onder andere zingen, wandelen, 
bewegen, koken, geheugentraining en creatief voor heren (houtbewerking). 

Wij zijn trots op de vrijwilligers die op de PG-afdeling Binnenhof
in de huiskamers helpen met extra aandacht, een praatje of koffi e schenken.

Wij zijn trots op de vrijwilligers die grote en kleine activiteiten begeleiden
en bijvoorbeeld meegaan met uitstapjes.

Wij zijn trots op de vrijwilligers die ingaan op individuele 
hulpvragen van bewoners, zoals een extra wandeling maken 

of meegaan naar de winkel, fysiotherapie of huisarts.

Wij zijn trots op de vrijwilligers die de mannenpraatgroep begeleiden.

Wij zijn trots op de vrijwilligers die helpen bij de net opgestarte ontbijtclub in De Gasterij.
Wij zijn trots op de vrijwilligers die de binnentuin of kweekkas en moestuin bijhouden.

Onze vrijwilligers signaleren het als er iets niet goed gaat en hebben meestal ook ideeën voor hoe het 
beter kan. We kunnen meer vrijwilligers en nieuwe ideeën altijd gebruiken! 

Monique 
Kortas-Post 

coördinator 
vrijwilligers 

Heelwijk: 

‘Vrijwilligers 
zorgen voor 
de kers op 
de taart’

Samen met mijn collega’s van team Welzijn staan zij voor onze visie: ‘Elke dag zo fijn mogelijk’.

Wandelvierdaagse 
Vorstenbosch

Drie van de vier dagen meewandelen 
geeft recht op het felbegeerde jaarplaat-
je en/of logo dat door de organisatie zelf 
ontworden en gemaakt is.

Dat iedereen hieraan mee kan doen 
die nog kan lopen is bewezen door-
dat er al personen mee hebben gelo-
pen van zeer respectabele leeftijden en 
de jongste deelnemers nog in de wan-
delwagen. En voor het geld hoef je het 
niet te laten. Voor kinderen op de ba-
sisschool vragen wij voor vier dagen 
€ 2,- en iedereen daarboven betaalt 
€ 3,-. Heel fijn om te zien dat ieder jaar 

een groot aantal basisschooljeugd weer 
deelneemt aan de wandelvierdaagse!

Door bij de pauzeplaatsen koffie/thee, 
limonade en/of een appel te nuttigen, 
kan iedereen zijn tocht weer hervatten 
en kom je vanzelf bij Eetcafé de Ketel aan 
waar men nog lekker kan nagenieten op 
het terras. 

Vrijdag, de laatste dag, hebben we weer 
een loterij die vooral voor de kleintjes aan 
zal spreken; zij mogen op straat tekenen 
en er staat een ijskar met het heerlijke 
boerderij-ijs van familie van Cleef!

VORSTENBOSCH - Je kunt weer vier dagen wandelen en wel op 4, 5, 6 en 7 juni. Je 
loopt dan door de mooie omgeving van Vorstenbosch met als uitgangspunt Noord, 
Oost, Zuid en West. Wij hopen zoals andere jaren weer op zeer goede weersomstan-
digheden! Het is altijd weer gezellig dringen geblazen bij het inschrijven en waar 
nodig heeft de organisatie het gras gemaaid en struiken gesnoeid.
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Meer klanten door 
‘Strategie met ballen’

De Ondernemerstafel vindt 
woensdag 5 juni van 19.00 tot 
21.00 uur plaats bij Brasserie ’t 
Oude Raadhuis aan ‘t Dorp 61 in 
Heesch, inloop vanaf 18.30 uur. 
Starters uit Oss en Bernheze die 
korter dan vijf jaar ondernemen 
en leden van de ondernemers-
vereniging zijn welkom. 
Paul van Teeffelen, adviseur 

en coach verkoopstrategie bij  
Spoor P en tevens coach van 
Starters Succes, verzorgt de in-
leiding en gaat met deelnemers 
in gesprek. Hoe haal je effectie-
ver klanten binnen? Hoe kun je 
je omzet verhogen door meer 
commercieel inzicht? Van Teef-
felen put uit de praktische me-
thode ‘Strategie met ballen’. 

Een vruchtbare aanpak, meent 
Van Nistelrooij, die voor zijn be-
drijf Blouww Bouwmanagement 
& ontwikkeling eerder bij Paul 
aanklopte: “Paul heeft een goed 
verhaal en brengt het leuk. Hij 
geeft je houvast, waardoor je 
vertrouwen opbouwt in je dienst 
of product en dit uitstraalt naar 
de klant.” 
“Het evenement is ook een ge-
legenheid om te netwerken”, 
zegt Van Nistelrooij. Hij hoopt 
dat het voor starters de stap naar 
aansluiting bij de ondernemers-
vereniging verkleint. “Die stap 
is een sprong in het onbekende, 
maar samen kom je verder. Je 
leert veel van elkaar en kunt za-
kelijk wat voor elkaar betekenen. 
Of je nu een kleine zelfstandige 
bent of meer mensen in dienst 
hebt.” 

Aanmelden kan via 
www.starterssucces.nl/agenda/
kennistafel-heesch/ of door te 
mailen naar 
events@starterssucces.nl.

HEESCH/BERNHEZE – Iedere starter stoot wel een 
paar keer zijn neus als het op acquisitie aankomt 
weet Rens van Nistelrooij, voorzitter van Onder-
nemersvereniging Heesch. Hij is dan ook verheugd 
met het feit dat de vereniging en Starters Succes met 
de bijeenkomst ‘De Ondernemerstafel’ de handen 
ineenslaan om de doelgroep verder te helpen.

Rens van Nistelrooij

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

HEESWIJK-DINTHER 
Ongeveer 265 adressen:  Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor 
Maasstraat, Zijlstraat, Abt Moorstraat, Ridder Robertstraat, 
Zusters JMJ-straat, Pater van den Elzenstraat, Teerlingstraat en 
Lariestraat.

NISTELRODE 
Ongeveer 125 kranten: ’t Erp, Oude Torenweg, De Geerden, 
Loosven, Vlasstraat, Hoge Akkers, Vezelstraat en gedeelte Loo. 

Op 31 juli en 7 augustus komt er geen krant uit.

We zijn op zoek naar 
BEZORGERS

Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij 
DeMooiBernhezeKrant bezorgen?

HEEEY JIJ DAAR!
VANAF 13 JAAR Extra

zakcentjebijverdienen!

VANAF 13 JAAR Extra
zakcentjebijverdienen!
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Humankind zet in op groei en bloei van ieder kind

De kracht van samen
Humankind gelooft dat de con-
text waarin kinderen opgroeien 
bepalend is voor hun geluk, ge-
zondheid, gedrag en (talent)ont-
wikkeling. Ouders en kinderen 
hebben vaak te maken met meer-
dere instanties die betrokken zijn 
bij ontwikkelvraagstukken. Al 
die organisaties handelen vanuit 
hun eigen expertise. Humankind 

gelooft in de kracht van samen, 
goede onderlinge verbinding en 
afstemming in belang van het 
kind. In de directe leefomgeving 
én landelijk. 

Over Humankind
Humankind (in 1983 gestart 
als Kinderopvang Humanitas) 
is de grootste niet-commerciële  
organisatie voor kinderopvang 

en -ontwikkeling in Nederland. 
Haar pedagogische visie is geba-
seerd op humanistische waarden. 
Humankind gelooft in optimale 
groei en bloei van ieder kind. In 
een samenleving waarin zorg en 
respect voor de leefomgeving 
belangrijk zijn. Voor mens en na-
tuur. Voor elk individu en voor 
elkaar. Nu en in de toekomst. 
Humankind innoveert, stimu-

leert, faciliteert en brengt be-
trokken partijen samen om de 
cirkel rondom het kind en de 
ouders te versterken. Dat doet 
ze zowel lokaal (KDV Pieko-
bello in Heesch en KDV Klein  

Drakenstein in Heeswijk-Dinther) 
als landelijk. 

De meer dan 450 locaties wor-
den dagelijks bezocht door circa 
25.000 kinderen.

BERNHEZE - De wereld verandert. Dit vraagt andere talenten van onze kinderen en dus ook van alle 
organisaties in kinderopvang en kindontwikkeling. Kinderopvang Humanitas introduceerde recent haar 
nieuwe strategie. De focus ligt daarin op lokale samenwerking tussen alle bij kindontwikkeling betrok-
ken partijen. Bij deze strategie past ook een nieuwe naam. Daarom verandert de grootste niet-commer-
ciële organisatie in kindontwikkeling van Nederland per 3 juni 2019 haar naam in Humankind. 

Professor Heino Falcke : 
‘Hoe groot is het heelal?’
Berne-Anders activiteit op 
maandag 3 juni om 20.00 uur

HEESWIJK-DINTHER - Professor 
Heino Falcke bedacht al in 2000 
het experiment om een zwart 
gat in beeld te brengen. 

In een lezing op maandag 3 juni 
in de Abdij van Berne in Hees-
wijk neemt hij ons mee op een 
magische reis door de onmetelijk 
grote ruimte van het heelal. Als 
hoogleraar radioastronomie en 
astrofysica is Heino Falcke ver-
bonden aan de Radboud Univer-
siteit Nijmegen. Hij is bekend van 
zijn onderzoek op het gebied van 
zwarte gaten.

In april werd bekend dat astro-
nomen erin zijn geslaagd om 
voor het eerst een foto te maken 
van een zwart gat. Dit ging als 

groot nieuws de wereld over. 

Met zijn uitspraak: “Het lijkt als-
of we naar de poort van de hel 
kijken, het einde van het heelal”, 
geeft Falcke al aan dat er voor 
hem ook ergens een verbonden-
heid bestaat tussen wetenschap 
en geloof. De vragen over het 
ontstaan van het heelal en dat 
wat er gebeurt in de ruimte, lij-
ken onbegrijpelijk. Hoe kunnen 
wij hier tegenaan kijken? Een le-
zing over de poort van de hel en 
de grootte van de hemel...  

De avond begint om 20.00 uur. 
De entree bedraagt € 10,- in-
clusief koffie/thee in de pauze. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Onze maan in het zonnetje gezet

Komende zomer staat ons bo-
vendien de tweede maansver-
duistering van dit jaar te wach-
ten. De eerste was op 21 januari. 
Op dinsdagavond 16 juli zal de 
maan opnieuw (gedeeltelijk) 
door de schaduw van de aarde 
bewegen. 

Veel van wat we van de maan 
weten, danken we aan de onbe-
mande en bemande ruimtevaar-
tuigen, die sinds de jaren ’60 bij 
of op de maan zijn geweest. In 
de twee lezingen verklaart Nel-
son de schijngestalten van de 
maan, eclipsen (zons- en maans-
verduisteringen) en de invloed 
van de zwaartekracht van de 
maan op de aarde. Dat laatste 
merken wij aan de getijden: eb 
en vloed. Nelson vertelt ook over 
de lange dagen en nachten op 

de maan, de veranderingen die 
de maanbodem ondergaat door 
het zonlicht, en landschapsvor-
ming op de maan. Er zijn zelfs 
plekken op de maan waar het 

eeuwig nacht is. Zo zijn er veel 
meer wetenswaardigheden over 
de maan, die in de lezingenreeks 
worden besproken. Op 11 juni 
staat de maan ’s avonds aan de 
hemel. Als het dan helder is, be-
kijken we met de telescopen de 
bekraterde maan met zijn don-
kere ‘zeeën’.

Entree voor beide lezingen sa-
men bedraagt € 20,-. Informatie 

en aanmelden bij Werner Neelen 
via info@sterrenwachthalley.nl.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
5383 KT Vinkel/Heesch.

HEESCH - Op de dinsdagavonden 4 en 11 juni, aanvang 20.00 uur, verzorgt Halleylid Niels Nelson bij 
Sterrenwacht Halley een lezingenreeks over de maan. Dat doet hij ter gelegenheid van het Jaar van de 
Maan. We staan stil bij het feit dat 50 jaar geleden de eerste mens voet op de maan zette. Dat gebeurde 
op 21 juli 1969. Het jaar 2019 begon ook met een maanlanding: China liet met succes op 3 januari een 
onbemand ruimtevaartuig op de achterkant van de maan neerkomen. En er zijn meer ruimtevaartorga-
nisaties die dit jaar of de komende jaren bemande of onbemande reizen naar de maan willen maken.

Glaskunstenaar
Als kind maakte Huub van 
Cruchten al glasversieringen 
voor de kassen van zijn vader, 
die tuinder was. De gevonden 
scherven van het kassen-glas 
bewerkte hij tot ware kunst-
werkjes. Huub van Cruchten is 
officieel gediplomeerd glazenier 
en een glaskunstenaar in hart en 

nieren. Sinds meer dan tien jaar 
geeft hij les bij De Eijnderic. 

Ook modern
“Bij mijn opleiding hoorde inder-
tijd ook het brandschilderen van 
glas”, vertelt Huub in zijn atelier, 
dat vol staat met kleurig glas-
in-lood en fusing-kunstwerken. 
“Tot enkele jaren geleden deed 

ik er niet zo veel mee, omdat an-
dere technieken hun aandacht 
opeisten. Maar steeds meer blijkt 
brandschilderen van glas niet al-
leen gebruikt te worden bij res-
tauraties. 
Ook moderne uitingen van glas 
kunnen gebrandschilderd wor-
den. Daarom haalde ik mijn 
techniek op. Het lijkt me gewel-

dig om dat ook met cursisten te 
gaan delen.”

600 graden
Brandschilderen van glas is een 
precies en geduldig werkje. 
Globaal bestaat het proces van 
brandschildering uit de volgende 
stappen. Eerst worden contour-
lijnen op het glas aangebracht 
en ingebrand bij ruim 600 gra-
den. Daarna worden de grisailles 
(grauwtekening, schaduw effec-
ten) gemaakt en ingebrand. Als 
laatste komen de kleuren.

Brandschilderen in het najaar bij De Eijnderic
HEESCH – In het nieuwe cursusaanbod van De Eijnderic zit dit jaar een bijzondere nieuweling: brand-
schilderen van glas. De bekende Osse glaskunstenaar Huub van Cruchten bespreekt in twaalf lessen 
de belangrijkste processen van brandschildering. Er wordt ook geoefend, want aan de hand van een 
voorbeeldtekening maken cursisten een echte brandschildering. 

Huub van Cruchten

Apollo 11 panorama landingsplaats

Apollo 11 op de maan met Buzz 
Aldrin

Halleylid Niels Nelson 
verzorgt een lezingenreeks 
over de maan
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PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

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

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
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

29 mei 2019
Gemeenteraadsvergadering
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch

2 juni 2019
14.30 – 16.30 uur
Uitreiking prijs verhalen- 
en gedichtenwedstrijd 
De Maashorst
Cultureel Centrum Nesterlé, 
Nistelrode

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Aangepaste
openingstijden 

Het gemeentehuis is op de vol-
gende dagen gesloten

30 mei 2019
Hemelvaartsdag

31 mei 2019
Collectieve vrije dag

10 juni 2019
Tweede Pinksterdag

De Milieustraat is op 
31 mei open.

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?

Aanbeveling door 
raadscommissie
Marieke Moorman is op 1 no-
vember 2013 benoemd tot bur-
gemeester van Bernheze. Een 
burgemeester wordt voor zes 
jaar benoemd en de eerste ter-
mijn van burgemeester Moor-
man eindigt daarmee op 1 no-
vember 2019. Een burgemeester 
kan worden herbenoemd voor 
zes jaar. Burgemeester Moorman 
heeft kenbaar gemaakt dat zij 
voor herbenoeming in aanmer-
king wil komen. De aanbeveling 
tot herbenoeming is voorbereid 
door een raadscommissie be-
staande uit de zeven fractie-
voorzitters, wethouder Peter van 
Boekel, de gemeentesecretaris 
en de griffier. De raad heeft tij-
dens een besloten raadsverga-

dering op donderdag 23 mei 
gesproken over het advies van 
de commissie en besloten om 
de burgemeester aan te bevelen 
voor herbenoeming. Tijdens de 
openbare raadsvergadering die-
zelfde avond is het raadsbesluit 
bekendgemaakt.

Vervolg
De raad stuurt de aanbeveling 
tot herbenoeming, via de com-
missaris van de Koning, naar de 
minister van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. De 
commissaris van de Koning in 
Noord-Brabant, de heer W. van 
de Donk, beoordeelt de kwaliteit 
van het herbenoemingsproces 
en adviseert de minister over de 
aanbeveling van de gemeente-
raad. De minister beoordeelt of 

de aanbeveling aan de eisen vol-
doet en draagt een burgemees-
ter voor herbenoeming voor bij 

de koning. Een burgemeester 
wordt herbenoemd bij Koninklijk 
Besluit. 

Aanbeveling herbenoeming burgemeester Moorman
De gemeenteraad van Bernheze heeft op donderdag 23 mei besloten om de huidige burgemeester, Marieke Moorman, voor herbenoeming 
aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar verwachting zal burgemeester Moorman, na een positief 
besluit van de minister, in november worden herbenoemd voor de periode van zes jaar.

We zijn op zoek naar:
• Beleidsmedewerker sociaal domein (senior)
• Beleidsmedewerker sociaal domein (junior)
• Integraal toezichthouder handhaving (WABO)
• Programmaregisseur sociaal domein

Iets voor jou? Meer informatie en solliciteren op 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl

VACATURES

De lintjesregen is een waar-
devolle traditie die ieder jaar 
plaatsvindt, dus ook weer in 
2020. 

Kent u iemand die een Koninklij-
ke onderscheiding verdient? Ie-
mand die zich op bijzondere wij-
ze inzet of heeft ingezet voor de 

samenleving? Dan kunt u hem 
of haar voor een Koninklijke on-
derscheiding voordragen. 

Voordat u dat doet, is het ver-
standig om contact op te nemen 
met de medewerker Kabinetsza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 14 0412.  

Lintjesregen 2020
Draag kandidaten vóór 15 juni 2019 voor

Jaarstukken 2018

Op 21 mei 2019 zijn de (voorlo-
pige) jaarstukken over 2018 aan 
de gemeenteraad aangeboden. 
Deze jaarstukken bestaan uit het 
jaarverslag en de jaarrekening 
over 2018. Deze stukken zijn 
voor iedereen ter inzage vanaf 
29 mei 2019 via www.bernheze.
org (vergaderstukken gemeente-
raadsvergadering 27 juni 2019).

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de heer 
M. van Erp, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond 
van artikel 2:12 lid 1 onder a van 
de APV Bernheze 2018, voor het 
maken van 
- een uitweg naar de 
 Gouverneursweg 6A, 
 Heeswijk-Dinther
- een uitweg naar de Heelwijk-

straat 25, Heesch
De meldingen zijn op 21 mei 
2019 geaccepteerd. Verzendda-
tum: 21 mei 2019.

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

Verleende vergunning plaatsen 
voorwerpen op of aan de weg
Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft be-
sloten een vergunning te ver-
lenen voor de plaatsing van 
een luchtkussen op het Plein 
1969 in Heeswijk-Dinther, aan 
Lunchroom-Cafetaria Halte 5, 
Plein 1969 82, Heeswijk-Dinther 
voor de periode 27 mei t/m 30 
september 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Voetbalvereniging Heeswijk, 
Droevendaal 6, Heeswijk-Dinther 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 22 
juni 2019. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal zes 
keer per jaar gebruikmaken. Tij-
dens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-

zen wij u naar artikel 2:34B, lid 
1 en 2 van de APV, die te vin-
den is op www.bernheze.org.  

Geluid
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten een 
ontheffing te verlenen voor het 
gebruik van geluidsapparatuur 
in de open lucht bij Voetbalver-
eniging Heeswijk, Droevendaal 
6, Heeswijk-Dinther op 22 juni 
2019 van 14.00 tot 21.00 uur.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Gemeente Bernheze voor het 

organiseren van de kermis Nis-
telrode van 8 juni tot en met 
11 juni 2019 op het Tramplein, 
Raadhuisplein, de Parkstraat 
en een gedeelte van het Laar 
(vanaf Maxend tot aan de 
Hoef) Nistelrode dagelijks van 
13.00 tot 01.00 uur. De bo-
venstaande straten zijn vanaf 
5 juni, 08.00 uur tot en met  

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
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13 juni 2019, 20.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer, behal-
ve voetgangers. De beschik-
kingen zijn verzonden op 27 
mei 2019.

- Gezamenlijke Horeca Nistelro-
de voor het organiseren van 
activiteiten tijdens de Pink-
sterfeesten en kermis op 7 juni 
2019 van 18.00 tot 02.30 uur 
en van 8 juni tot en met 11 juni 
2019 dagelijks van 10.00 tot 
02.30 uur in het centrum van 
Nistelrode. De geluidsonthef-
fing is verleend tot 01.00 uur. 
De beschikkingen zijn verzon-
den 27 mei 2019.

- Tennisvereniging De Hoef voor 
het organiseren van ’50 jaar 
Tennisvereniging De Hoef’ op 
15 juni 2019 van 14.00 tot 
02.00 uur bij tennisvereniging 
De Hoef, Hoefstraat 6, Hee-
sch. De geluidsontheffing is 
verleend tot 01.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
27 mei 2019.

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

Meldingen klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Buurtvereniging Korenstraat 

voor het organiseren van een 
buurtfeest op 29 juni 2019 van 
16.00 tot 24.00 uur op een 
veld tussen de Korenstraat en 
Leibeek, Nistelrode. De toe-
stemming is verzonden op 20 
mei 2019.

- Buurtvereniging ’t Maxend 
voor het organiseren van de 
Landelijke Buitenspeeldag op 
12 juni 2019 van 14.15 tot 
18.00 uur, met een afsluiting 
op Dintherseweg 15, Nistelro-
de. De toestemming is verzon-
den op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging De Bergak-
kers voor het organiseren van 
de Landelijke Buitenspeeldag 
op 12 juni 2019 van 12.00 tot 
18.00 uur op het Heiveld en de 
Bindweg, Vorstenbosch. Het 
Heiveld en de Bindweg, zijn 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De toe-
stemming is verzonden op 27 
mei 2019.

- Buurtvereniging ‘t Vijfeiken 
voor het organiseren van de 
Landelijke Buitenspeeldag op 
12 juni 2019 van 10.00 tot 
16.00 uur op Basisschool Del-
ta, ’t Vijfeiken 36, Heesch. De 
toestemming is verzonden op 
27 mei 2019.

- Buurtvereniging Ut Dûrp voor 
het organiseren van de Lande-
lijke Buitenspeeldag op 12 juni 
2019 van 10.00 tot 18.00 uur 
in de Parochietuin achter de 
Dorpsstraat en de Donatus-
straat, Loosbroek. De Dona-
tusstraat is afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. 
De toestemming is verzonden 

op 27 mei 2019.
- Buurtvereniging Leegend voor 

het organiseren van de Lande-
lijke Buitenspeeldag op 12 juni 
2019 van 13.00 tot 17.00 uur 
in de Parochietuin achter de 
Dorpsstraat en de Donatus-
straat, Loosbroek. De Dona-
tusstraat is afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. 
De toestemming is verzonden 
op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging Bergmolen 
voor het organiseren van de 
Landelijke Buitenspeeldag op 
12 juni 2019 van 12.00 tot 
17.30 uur in de Parochietuin 
achter de Dorpsstraat en de 
Donatusstraat, Loosbroek. De 
Donatusstraat is afgesloten 
voor alle verkeer behalve voet-
gangers. De toestemming is 
verzonden op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging Van ’t Rijk 
voor het organiseren van de 
Landelijke Buitenspeeldag op 
12 juni 2019 van 13.00 tot 
18.00 uur op Van ’t Rijk, Nis-
telrode. Van ’t Rijk is afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. De toestemming 
is verzonden op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging Schuurakker 
voor het organiseren van de 
Landelijke Buitenspeeldag 
op 12 juni 2019 van 09.00 
tot 18.00 uur op een gedeel-
te van Schuurakker, Hees-
wijk-Dinther. Een gedeelte van 
Schuurakker (van Schuurakker 
27 tot de Streepen is afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. De toestemming 
is verzonden op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging De Samen-
loop voor het organiseren van 
de Landelijke Buitenspeeldag 
op 12 juni 2019 van 13.30 tot 
19.00 uur op particulier terrein 
aan de Snelleloop, Heesch. De 
toestemming is verzonden op 
27 mei 2019.

- Buurtvereniging De Beekloop 
voor het organiseren van de 
Landelijke Buitenspeeldag op 
12 juni 2019 van 11.00 tot 
18.00 uur op een gedeelte van 
de Willem-Alexanderstraat en 
de Beatrixstraat, Nistelrode. De 
Willem-Alexanderstraat (vanaf 
huisnummer 19 tot de Beatrix-
straat) en de Beatrixstraat (van-
af de Willem-Alexanderstraat 
tot huisnummer 2) is afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. De toestemming 
is verzonden op 27 mei 2019.

- Stichting Natuurspeeltuin De 
Zwarte Molen voor het orga-
niseren van de Landelijke Bui-
tenspeeldag op 12 juni 2019 
van 13.00 tot 18.00 uur in de 
Natuurspeeltuin aan de Zwarte 
Molen, Nistelrode. Baansteen 
en Windbord zijn afgesloten 
voor alle verkeer behalve voet-
gangers. De toestemming is 
verzonden op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging De Leygraaf 
voor het organiseren van de 

Landelijke Buitenspeeldag 
op 12 juni 2019 van 13.00 
tot 19.00 uur op terrein aan 
Hondstraat 6, Vorstenbosch. 
De toestemming is verzonden 
op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging Bluumkes-
buurt voor het organiseren van 
de Landelijke Buitenspeeldag 
op 12 juni 2019 van 11.00 tot 
16.30 uur op de Schutsboom-
straat, Heesch. De Schuts-
boomstraat is afgesloten voor 
alle verkeer behalve voetgan-
gers. De toestemming is ver-
zonden op 27 mei 2019.

- Stichting Natuurspeeltuin De 
Zwarte Molen voor het orga-
niseren van de Landelijke Bui-
tenspeeldag op 12 juni 2019 
van 13.00 tot 18.00 uur in de 
Natuurspeeltuin aan de Zwarte 
Molen, Nistelrode. Baansteen 
en Windbord in Nistelrode zijn 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De toe-
stemming is verzonden op 27 
mei 2019.

- Buurtvereniging Schoolstraat, 
Molenakkers en Kerkstraat 
voor het organiseren van de 
Landelijke Buitenspeeldag op 
12 juni 2019 van 10.00 tot 
18.00 uur op een gedeelte van 
de Schoolstraat, Vorstenbosch. 
De Schoolstraat (vanaf de 
Hondstraat tot de Eggerlaan) 
is afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De toe-
stemming is verzonden op 27 
mei 2019.

- Stichting Natuurspeeltuin De 
Zwarte Molen voor het orga-
niseren van de Landelijke Bui-
tenspeeldag op 12 juni 2019 
van 13.00 tot 18.00 uur in de 
Natuurspeeltuin aan de Zwarte 
Molen, Nistelrode. Baansteen 
en Windbord in Nistelrode zijn 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De toe-
stemming is verzonden op 27 
mei 2019.

- Buurtvereniging De Zeven 
Granen voor het organiseren 
van de Landelijke Buitenspeel-
dag op 12 juni 2019 van 13.00 
tot 19.00 uur op het Veldje aan 
De Klaver, Heesch. De Klaver 
(vanaf De Rogge tot aan Het 
Vlas) is afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. 
De toestemming is verzonden 
op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging Biezenloop 
voor het organiseren van de 
Landelijke Buitenspeeldag op 
12 juni 2019 van 11.00 tot 
17.30 uur op een gedeelte van 
de Biezenloop, Heesch. De Bie-
zenloop (vanaf huisnummer 
116 tot aan de Karweiseloop) 
is afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De toe-
stemming is verzonden op 27 
mei 2019.

- Buurtvereniging Weijen voor 
het organiseren van de Lande-
lijke Buitenspeeldag op 12 juni 
2019 van 12.00 uur tot 17.00 

uur op particulier terrein aan 
Weijen , 5388 HP Nistelrode. 

 De toestemming is verzonden 
op 27 mei 2019.

- Buurtvereniging Krommedel-
seweg e.o voor het organiseren 
van de Landelijke Buitenspeel-
dag op 12 juni 2019 van 13.30 
tot 17.00 uur in de parochie-
tuin achter de Dorpsstraat en 
de Donatusstraat, Loosbroek. 
De Donatusstraat is afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. De toestemming 
is verzonden op 27 mei 2019.

- BC Tenderfeet voor het orga-
niseren van Tenderfeet Street 
2019 op 22 juni 2019 van 
12.00 tot 16.00 uur op een 
gedeelte van Plein 1969, Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 23 mei 2019.

- Golazo voor het organiseren 
van een estafetteloop ‘Hood 
To Coast’ waarbij een gedeelte 
van de route over het grond-
gebied van Bernheze loopt 
van 28 tot/m zaterdag 29 juni 
2019. De toestemming is ver-
zonden op 23 mei 2019.

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

Wet op de Kansspelen

Loterijvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning verleend conform artikel 3 
Wet op de Kansspelen aan:
- Stichting FancyFair Comité 

Vorstenbosch. De opbrengst 
komt ten goede aan de finan-
ciële ondersteuning van de 
Vorstenbossche missionarissen 
en vrijwilligers werkzaam in de 
derde wereldlanden en het on-
der de aandacht brengen van 
de lokale bevolking. De trek-
king vindt plaats op 6 oktober 
2019 in gemeenschapshuis De 
Stuik, Vorstenbosch. Het be-
sluit is verzonden op 27 mei 
2019.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat ong. sectie D 

nr.1726
 Vervangen vakantiewoning en 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst: 21-05-2019
- Schoolstraat 19
 Verbouw restaurant
 Datum ontvangst: 23-05-2019
Heesch
- Zoggelsestraat 59
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening (dagbe-
steding)

 Datum ontvangst: 21-05-2019

- Langven 8
 Verbouw woning en kappen 

coniferen en dennen
 Datum ontvangst: 22-05-2019
- Plan De Erven kavel 19K01
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 21-05-2019
Nistelrode
- Maxend 47a
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. tij-
delijk gebruik opslag huisraad

 Datum ontvangst: 22-05-2019
- Tramstraat 13a
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 23-05-2019
- Tramstraat 13a
 Oprichten woning
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding in werking.
Heeswijk-Dinther
- Zandstraat 7
 Herbouw garage
 Verzenddatum: 20-05-2019
- Laverdonk 7
 Oprichten vrijstaand bijge-

bouw
 Verzenddatum: 23-05-2019
- Kleine Bosweg 5
 Uitbreiden loods, oprichten 

serre en oprichten opslagruim-
ten in bestaande loods

 Verzenddatum: 16-05-2019
- Pastoor Maasstraat 5
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 21-05-2019
Nistelrode
- Laar 8 achterzijde sectie C 

nr.3054
 Realiseren aanbouw op bin-

nenterrein en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 21-05-2019
- Eeuwsel ong. sectie L nr.1510
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 23-05-2019
Vorstenbosch
- Eggerlaan 2-2a-2b-2c-4-4a-4b
 Oprichten 7 woningen en han-

delen in strijd met regels ruim-
telijke ordening

Verzenddatum: 27-05-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Oude Beemdseweg 4
 Intrekken omgevingsvergun-
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ning van 13-10-2014 voor de 
activiteit bouw en milieu

 Verzenddatum: 27-05-2019
- Rukven 11
 Veranderen varkenshouderij, 

bouw vleeskuikenstal en loods 
en handelen met gevolgen 

voor beschermde natuurgebie-
den

 Verzenddatum: 27-05-2019
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluit
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.

Loosbroek
- Dintherseweg 71
 Veranderen varkenshouderij en 

plaatsen installatie voor be- en 
verwerken mest/en het bren-
gen van stoffen in een opper-
vlaktewater en het verrichten 

van handelingen in een water-
systeem

 Verzenddatum: 27-05-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Informatieavond aanpak woninginbraken

5 juni 2019
19.30 – 21.30 uur
CC Nesterlé,
Parkstraat 2, Nistelrode

19.15-19.30 uur: Inloop met ko�  e en thee

19.30-20.15 uur: Presentatie CCV 

20.15- 20.20 uur: Pauze

20.20-20.40 uur: Presentatie politie

20.40-21.00 uur: Presentatie gemeente 

21.00-21.15 uur: Nabeschouwing

Woninginbraak, we hopen er nooit 
mee te maken te krijgen. Wat kunt 
u doen om dit te voorkomen? 

Graag nodigen wij u uit voor 
de informatie-avond aanpak 
woninginbraken. 

De avond richt zich op het 
voorkomen van woninginbraken 
bij u thuis.

PROGRAMMA
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Tekst?

HEMELVAARTSDAG Zie oplossing pagina 38

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Martien van Boxmeer 
uit Loosbroek

Winnaar:
Martietje van der Velden

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
VIERGENERATIES

Overgroot Oma Broks-van Wanrooy (92 jaar) uit Nistelrode, Oma Vogels-
Broks (67) uit Geffen, moeder Marjanne Vogels-Klinkhamer (37) uit 
Amsterdam en dochter Nola Sverre Klinkhamer-Vogels, geboren 7 mei en 
woonachtig in Amsterdam.

MOOIBERNHEZERTJES

TE KOOP

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 
Di en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

PIOENROZEN IN 
VERSCHILLENDE KLEUREN
Richard van Doorn
Vorstenbosscheweg 1
Heeswijk-Dinther. 

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

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Open woensdag van 14.00 tot 
18.00 uur of op afspraak,
06-120 33 685.  
Jan v.d. Boomstraat 9 
Heeswijk-Dinther.

ENGELSE SPRINGERS
Met en zonder stamboom. 
Hele lieve sociale honden. 
Heeswijk-Dinther. Meer 
informatie: 06-53811687.
Kom gerust even kijken.

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

250M2 OPSLAGLOODS 
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

OPSLAGBOXEN 
vanaf 20 m2.
Afgesloten terrein in Vinkel.
06-54211053.

SPRINGKUSSEN 
vanuit Heeswijk-Dinther.
Voor meer informatie: 
06-22148394.

6 PAARDENSTALLEN MET 
OF ZONDER VERZORGING
Of als opslagruimte 250m2 of in 
delen. 
Zandkant Heeswijk-Dinther.
Informatie: 06- 23145232.

AANGEBODEN

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

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

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

GITAAR OF BAS SPELEN 
IETS VOOR JOU? 
Aanbieding: gratis proefles plus 
vier introductielessen met 50% 
korting. Info: Facebook, Gitaarles 
Heesch Paul Wigchert of mail: 
paul.wigchert@hetnet.nl.

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

GEVRAAGD

KERKELIJKE BEELDEN, 
ROZENKRANSEN EN 
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

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

ANSICHTKAARTEN 
VAN HEESWIJK-DINTHER 
EN LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.

CURSUS

NIEUW: ZOMERCURSUS 
FRANS VOLGEN 
bij Cours de français en petits 
groupes in Vinkel.
Maandagmorgen, dinsdagmor-
gen, dinsdagavond, woensdag-
morgen en woensdagavond. 
Maximaal vier personen, flexibe-
le inschrijving en zeer gevarieerd 
lesprogramma.
www.ikspreekfrans.nl  
Evelyne van Uden 06-53975676.

OVERIG

Uw VIDEO BANDEN op DVD, 
op USB-stick of op een harde 
schijf? Op een deskundige wijze 
verzorgd! 
Mail naar g.eerden@hotmail.nl 
of bel naar 06-11 355 477.



  
Woensdag 29 mei 201924

Kermis
nistelrode

8 t/m
11 juni

Op 11 juni aanstaande zal er in 
de commissie Maatschappelijke 
Zaken uitvoerig gesproken wor-
den over de mogelijke tennisba-
nen in Loosbroek. 
De bedoeling is, dat er in de 
Raadsvergadering van 27 juni 
een besluit over genomen wordt. 
Sinds een half jaar is er inhou-
delijk niets meer over verteld 
aan ons. Op 3 december 2018 
hebben we een extra werkbij-
eenkomst gehad. Hierin konden 
de fracties onder andere aan het 

college aangeven hoe zij de ver-
wezenlijking van het tennispark 
zagen. De aangegeven richting 
vanuit de fracties was, behou-
dens wat nuanceringen, vrij een-
duidig.

Inhoudelijk hebben we nadien, 
zoals gezegd, niets meer verno-
men van de verantwoordelijke 
wethouder. Wel dat hij met alle 
belanghebbenden uitvoerig in 
gesprek was en dat de diverse 
(on-)mogelijkheden besproken 

en afgewogen werden en dat ze 
er wel uit zouden komen. Het 
college heeft inmiddels op basis 
van hetgeen de fracties op 3 de-
cember hebben meegegeven (?!) 
en op basis van overleg met alle 
belanghebbenden en met name 
eigen afwegingen, zijn ei gelegd. 
Voor ons een echt ‘verrassingsei’! 

Want het was namelijk niet onze 
bedoeling, dat de tennisbanen 
in Loosbroek op de lange baan 
worden geschoven.

Tennis; wanneer 
in Loosbroek? 

Dit was de ‘kop’ van het artikel dat ik vorige week in dit blad wilde laten 
plaatsen. Door een misverstand mijnerzijds is dat niet doorgegaan. In het 
artikel verwees ik naar de aparte bijlage van het Brabants Dagblad van maan-
dag 20 mei die over de verschillende aspecten van ‘tennis’ ging. Erg interes-
sant, vooral de conclusie.

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco 

Begroting 2020
De gemeenteraad kijkt 29 mei 
naar de plannen voor 2020. De 
voorbereiding voor de definitieve 
begroting die in november wordt 
vastgesteld. De SP is er trots op 
dat door het sobere en efficiënte 
beleid de afgelopen jaren er een 
stabiele financiële basis gelegd 
is. Bernheze heeft weinig schul-
den en een goede reserveposi-
tie. De risico’s die in beeld zijn, 

kunnen afgedekt worden. De 
lasten hoeven maar beperkt te 
stijgen. Zorgpunt zijn de afval-
stoffen. Doordat de rijksoverheid 
een extra heffing op afvalstoffen 
van 100 miljoen euro doorschuift 
naar de gemeenten, gaan de bur-
gers meer betalen. Die oorzaak 
ligt dus gewoon in Den Haag bij 
Rutte-3. De SP wil middels een 
sociaal beleid de echte minima 
ontzien. Kwijtschelding van lo-

kale lasten voor de mensen met 
een kleine beurs. Verder kun-
nen inwoners in Bernheze flink 
besparen door de afvalstoffen 
gescheiden in te leveren. Alleen 
voor restafval hoeft u te betalen. 
Al het overige afval kan gratis in-
geleverd worden. De SP wil daar 
uitgebreide voorlichting over 
geven aan de inwoners. Zo kan 
ieder besparen op de kosten en 
houdt u meer geld over. 

Blijven investeren in 
een mooier Bernheze

De gemeenteraad buigt zich 29 mei over de plannen voor 2020. Door de 
sterke financiële positie van de gemeente Bernheze kan er blijvend geïnves-
teerd worden. De leefbaarheid van de kernen versterken. Betaalbare huizen 
bouwen voor iedereen. De voorzieningen in het sociaal domein versterken. 
Zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten blijven dragen. 

Toon van Vugt, SP Bernheze

De Nederlandse ambitie in het 
kader van het klimaatakkoord 
van Parijs is om de uitstoot van 
CO2 in 2030 met 49 procent 
verminderd te hebben ten op-
zichte van 1990. Dat is niet wei-
nig, maar we hebben daar 11 
jaar de tijd voor. Die tijd zullen 
we ook nodig hebben, want het 
moet voor iedereen haalbaar en 
betaalbaar zijn. 

Maar klimaat is ‘hot’ en instan-
ties, gemeenten en (sommige) 
politieke partijen tuimelen over 
elkaar heen om steeds maar ho-
gere ambities te formuleren. Be-
kend recent voorbeeld is het plan 
van de gemeente Amsterdam. 
Vanaf 2025 wil de hoofdstad 
bootjes met een benzinemotor 
verbieden. Vanaf 2030 komt er 
een verbod voor auto’s met een 

benzinemotor. Normale mensen 
kunnen het op deze manier niet 
bijbenen. Hierdoor verliezen we 
draagvlak. Dat zou ontzettend 
zonde zijn. 

Maar ook onze gemeente heeft 
last van ‘klimaat-gekte’. Bernhe-
ze heeft de ambitie om al in 2030 
energieneutraal te zijn en is daar-
mee in de regio Noordoost Bra-
bant ‘het beste jongetje/meisje 
van de klas’. Moeten we daar 
trots op zijn? De VVD-Bernheze 
vindt van niet. Wij zijn voor rea-
listische doelen, niet voor lucht-
fietserij. 

De VVD-Bernheze kiest voor 
NORMAAL DOEN. 

Reageren kan via 
info@vvdbernheze.nl 

Beste jongetje/meisje 
van de klas

Er zijn nog maar weinig mensen die niet 
geloven dat het klimaat verandert en de 
aarde opwarmt. De meeste mensen zijn het 
er ook wel over eens dat wij maatregelen 
moeten treffen om de uitstoot van CO2 
drastisch te verminderen. De VVD is het 
hier van harte mee eens, maar is beducht 
voor ‘klimaat-gekte’. 

Paul Kremers, burgerlid Commissie 
Ruimtelijke Zaken VVD

Eindelijk het Bernhezer
gevoel ervaren!
De gemeente Bernheze bestaat dit jaar een kwart eeuw. Dit mocht 
gevierd worden door alle inwoners van onze gemeente. Nadat de 
‘autoriteiten’ het Bernhezer gevoel in CC De Pas hadden mogen 
proeven, waren alle inwoners uitgenodigd om naar het mooie 
natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk te komen. 

Samen met mijn vrouw fietste ik op zondag 19 mei dus vol goe-
de verwachtingen naar ‘Hézik’. Daar troffen we alle ingrediënten 
aan die garant staan voor een gezellig en feestelijk samenzijn. 
Alleen de opkomst van de Bernhezenaren viel wat tegen. Wel-
licht hield buienradar veel dorpsgenoten thuis. We hadden nog 
maar nauwelijks een mooi plekje op de voorste rij gevonden om 
van de Heesche band ‘The Picadilly’s’ te kunnen genieten of de 
eerste vette regendruppels kondigden zwaar weer aan. Gelukkig 
stond er op korte afstand een toiletgebouwtje voor de dames. 
Daar schuilden we als haringen in een tonnetje; aan elkaar over-
geleverd …. 

Met lotgenoten uit Nistelrode, Vorstenbosch en Loosbroek ston-
den we het daar ruim een uur te weten. Nadat de ergste donder-
slagen waren uitgestorven keerden we huiswaarts. Een illusie ar-
mer omdat ons zilveren feest in het water was gevallen. Maar een 
echt puur Bernhezer gevoel rijker. Het blijkt dat daar niet meer 
voor nodig is dan samen schuilen in een damestoilet! Zoiets valt 
niet te organiseren maar het overkomt je….als je geluk hebt! En 
het kost niks.

Bert Wijnen

 RUBRIEK
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

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

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

In de perspectiefnota heeft het 
college vooral ‘aandacht’ voor 
dingen die belangrijk zijn. Dat is 
fijn, maar wij willen dat er echt 
wat gebeurt. Tijd voor actie dus. 

Actie om inwoners beter te be-
trekken, om beter te commu-
niceren met ondernemers. Om 
meer mensen bij verschillende 
onderwerpen uit te nodigen mee 
te praten aan de tafels van Bern-
heze. Actie om inwoners beter 
te informeren over het belang 

en de manier van afval scheiden. 
Kan er geen sticker op de kliko, 
waarop staat wat er wel in mag 
en wat niet?

En waarom staan er zo weinig af-
valbakken in de openbare ruim-
te? Daar is van afval scheiden 
helemaal nog geen sprake. De 
gemeente moet hier een beter 
voorbeeld geven. En actie om 
meer gelijke kansen te creëren 
voor onze jeugd, om de jeugd-
zorg echt te verbeteren. Hierover 

staat niets opgeschreven in de 
perspectiefnota, dat begrijpen 
wij dus echt niet!

D66 heeft twee moties inge-
diend; één om te onderzoeken of 
Bernheze Global Goals gemeente 
kan worden en één om de jeugd-
zorg te verbeteren door inzet van 
een praktijkondersteuner GGZ 
jeugd. Wij hopen dat het college 
de voorstellen overneemt. 

bernheze.d66.nl

Meer concrete voorstellen graag!

D66 ziet graag meer concrete voorstellen in een perspectiefnota. Meer dan in 
de nota die we de afgelopen week hebben besproken. Daarin staan te weinig 
concrete voorstellen op het gebied van participatie, op het gebied van het 
behoud en verbeteren van een schone groene leefomgeving én op het gebied 
van onderwijs en jeugdzorg. 

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Meimaand Mariamaand
Traditiegetrouw is de maand mei Mariamaand, gevuld met vieringen en 
de bedevaartstocht ter ere van Onze Lieve Vrouwe. Er zijn diverse redenen 
voor een pelgrimstocht. Uit devotie, voor de sport, uit traditie of om een 
speciale persoonlijke reden. Maar allemaal hebben ze één doel gemeen 
namelijk het bereiken van de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch, het huis van het 
Mariabeeld, de Zoete Moeder. 

Zelf heb ik deze wandeling nu voor het derde jaar op rij gemaakt in goed ge-
zelschap en mijn loopmaatje en ik genieten er elke keer weer van. Ook bij mij 
zit mijn hoofd vol met werk, gezin, sport, lokale politiek en (sociale) media. 
Het maken van een lange wandeling is een prettige manier om over van alles 
en nog wat te praten, stil te zijn, te zeggen wat er in je opkomt. Ook kunnen 
dingen die je bezig houden beter bezinken. 

Aan het beeld van Maria in ‘s-Hertogenbosch worden 
al vanaf 1380 wonderen toegeschreven die zijn opge-
tekend in het Mirakelboek. We hopen allemaal wel er-
gens op een bepaald wonder en ik hoop van harte dat 
de lichtjes die we onlangs hebben aangestoken bijdra-
gen aan nieuwe mirakels. 

Groet, Mieke Dobbelsteen, voorzitter LOKAAL 
mieke@lokaal.nu / info@lokaal.nu

Progressief Bernheze vraagt op 
deze momenten steevast aan-
dacht voor meer ambitie op het 
gebied van wonen, duurzaam-
heid en zorg. Op het gebied 
van wonen wordt daaraan re-
gelmatig gehoor gegeven. De 
gemeenteraad is samen met het 
college op zoek gegaan naar mo-
gelijkheden om meer betaalbare 
koop- en huurwoningen te reali-
seren en de eerste plannen lijken 
er eindelijk echt te gaan komen. 

Maar op het gebied van duur-
zaamheid en zorg moeten er 
nog flinke stappen gezet wor-
den. Daarvoor maken de nu ge-
presenteerde plannen nog geen 
aanzet. Er gaat heel veel onder-
zocht worden en nog heel weinig 

actie ondernomen worden. Dat 
moet echt anders. 

Voor het realiseren van onze doe-
len op het gebied van duurzaam-
heid is een schijntje niet genoeg. 
Om een echte omslag te maken 
naar een minder vervuilende, be-
wustere gemeente moet je dur-
ven investeren in goede plannen 
die mensen aanmoedigen zelf 
energie op te gaan wekken, of 
minder energie te gaan gebrui-
ken.
Ook voor de zorg geldt dat je 
er met enkel onderzoeken niet 
komt. Er zal geld geïnvesteerd 
moeten worden in plannen die 
de zorg voor meer mensen toe-
gankelijk maken, of simpelweg in 
handjes. Daar gaan wij voor.

Plannen voor de 
dorpen

Deze weken wordt er in de gemeenteraad 
gepraat over de perspectiefnota. In de per-
spectiefnota geeft het gemeentebestuur 
aan welke plannen zij de komende jaren wil 
gaan uitvoeren en hoeveel dat gaat kosten. 
Vervolgens krijgt elke politieke partij uit-
gebreid de gelegenheid op die plannen in 
te gaan én te debatteren over aanvullende 
of vervangende voorstellen. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief 
Bernheze 

Trots op Bernheze

Op 23 mei gaven wij onze visie 
op het perspectief voor de ko-
mende jaren. Een moment van 
vooruitblikken. We zijn daarbij 
kritisch, maar vooral trots op 
wat er mogelijk is in onze prach-
tige gemeente.

We zien een positieve toekomst 
voor Bernheze. De komende 
jaren investeert de gemeente 
onder andere in wonen, zorg, 
toerisme, landbouw en de leef-
baarheid. Dat maakt ons trots. 
Trots op een perspectief waarin 
de belangrijkste punten uit ons 
verkiezingsprogramma duidelijk 
zichtbaar zijn. We blijven in alle 
dorpen woningen bouwen voor 
jong en oud! We houden het 
buitengebied leefbaar. We inves-
teren in de centra van alle dor-
pen en we zetten stappen naar 
een groene gemeente. 

Maar we zien ook ruimte voor 
verbetering. Zo zijn we kritisch 
over de voorlichting over afval-

scheiding, houden een scherpe 
blik op de toegang tot de zorg 
en we blijven alert omtrent het 
beleid over en de sturing van de 
Maashorst. 
Ook doen we voorstellen om het 
onderhoud van de bermen te 
verbeteren, verkeersproblema-
tiek in de dorpen aan te pakken 
en willen we ruimte bieden om 
een windmolen op Heesch-West 
te overwegen. 

Als CDA Bernheze dragen we 
ook zelf een steentje bij. Een van 
onze belangrijkste aandachts-
punten is eenzaamheid. 
We organiseren dit najaar een 
themabijeenkomst hierover. 
Want het is een probleem dat 
we bespreekbaar willen maken 
en houden. 

Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze en Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze 

CDA Bernheze:
Altijd in de buurt! 

Ruud Leeijen Mart Smits

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

VIER JAAR 
GARANTIE!

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

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

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

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

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

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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HEESCH - Afgelopen zaterdag 
25 mei was het zover, de officiële
feestelijke opening van het 
Gezondheidscentrum Heesch 
aan de Gildestraat. Kosten nog 
moeite waren gespaard om ie-
dereen een warm welkom te he-
ten, van jong tot oud. 

Vanaf 10.00 uur meldden zich 
de eerste bezoekers voor de 
open dag. Rond 11.00 uur was 
het gezellig druk en werd ieder-
een verzocht zich te verzamelen 
voor de ingang van het centrum. 
Na een warm welkom door huis-
arts Ninske Hiemstra, werden 
de verschillende disciplines in 
het pand waaronder de nieuwe 
BENU apotheek Gildestraat, fy-
siotherapie4all, podotherapeut 
Peeters, Verloskundigenpraktijk 
Ridderhof, Logopediepraktijk 
Miedema, Thuiszorg Pantein, di-
etiste Ruth en Huidgericht voor-
gesteld aan alle bezoekers. Het 
gezondheidscentrum werd door 
burgemeester Marieke Moor-
man met een mooie speech of-
ficieel geopend. 

De jongste jeugd vermaakte zich 
buiten uitstekend op het spring-
kussen, terwijl de overige bezoe-

kers zich amuseerden met aller-
lei activiteiten die binnen waren 
georganiseerd. Bij elke discipline 
mocht je een kijkje nemen ach-
ter de schermen, waarbij er leu-
ke activiteiten waren georgani-
seerd. Bij de apotheek was het 
zelf maken van een handcrème 
zeer favoriet bij veel kinderen. 
Daarnaast waren er verschillen-
de demonstraties, zoals bijvoor-
beeld een beencheck door de 
huidtherapeut, een lipkracht-
meting door de logopedist, een 
bio-impendantie demonstratie 
door de diëtist, een demonstratie 
echografie en dry needling the-
rapie door de fysiotherapie. Bij 
de huisarts kon je je bloeddruk 
en suiker laten meten en bij de 
podotherapeut mochten kinde-
ren zelf een schoen knutselen. 

Daarnaast zijn er onder de be-
zoekers ook vragen beantwoord 

zoals ‘Mag ik overstappen naar 
deze apotheek?’ en ‘Heb ik een 
vrije keus om naar een fysiothe-
rapeut, diëtiste, podotherapeut 
te gaan?’ Het antwoord op deze 
vragen is ‘Ja, u mag als patiënt 
te allen tijde zelf kiezen bij welke 
zorgverlener u zichzelf inschrijft.’

Er is binnen het centrum vol-
doende ruimte voor nieuwe pa-
tiënten. 
De kracht van dit gezondheids-
centrum is dat alle disciplines 
toegankelijk zijn voor iedereen 
en dat de onderlinge lijntjes erg 
kort zijn, wat uiteindelijk ten 
goede komt aan de patiënt. Bij 
ons staat de patiënt altijd cen-
traal. 

Alle medewerkers van het Ge-
zondheidscentrum Heesch kijken 
terug op een meer dan geslaag-
de open dag! 

Gezondheidscentrum Heesch 
is centraal gelegen in de oude 
dorpskern. Dit maakt het voor 
vele mensen in Heesch goed be-
reikbaar. De parkeergelegenheid 
is daarbij uitstekend. We heten 
u van harte welkom in ons cen-
trum!

Open dag en officiële opening 
Gezondheidscentrum Heesch 

Opening door burgemeester Marieke Moorman 

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1.  Wie wordt er spreekwoordelijk in het zonnetje gezet?

2.  Wat voor soort Hockey organiseert MHCH?

3.  Welke bedrijf bestaat 3 jaar?

4.  Wie denkt er na over de toekomst? 

5.  Wat is de voornaam van de nieuwe voorzitter van Stichting Carnavalsviering Heesch?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 3 juni 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet 
mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

Winnaar vorige week: 
Annie van Kippersluis

Het antwoord was:
KERMIS

Mijn eerste meizoentje
Ik weet wel waar maar niet meer hoe
ik denk iets van lippen die aan lippen tikten
amper vel, een puistje in de linker hoek,
laat staan dat tong langs tand mocht likken.

Eén hand lag losjes op haar bovenarm,
de ander hield in rechterzak een knikker vast
die de dag had doorstaan, heel kuis en warm,
een glazen bonk met binnenin een zware liefdeslast.

Waar wij stonden ben ik nooit vergeten,
bij een kippenhok in tantes wilde achtertuin
met om ons heen veel hout en troep en puin;
ik proef van buurmans dochter nog het middageten.

Dat die liefdesbonk niet voor haar was bestemd
heb ik het arme kind nooit laten weten,
de kus was kort, ook zij werd ergens door geremd
bij deze eerste meidenkus, die amper zoen mag heten.

Ad van Schijndel

6.  Waarnaar toe is het repaircafé verhuisd?  

Dit gedicht is speciaal aan
Maria gericht
Maria, even kom ik met U praten, lieve Moeder, wees gegroet!
Want er is zoveel Maria, wat ik u vertellen moet.
Maar Gij kent mijn vreugd en zorgen,
Gij weet alles wat mij deert, 
een moederhart blijft niets verborgen.

Hoe een kind zich wendt of keert,
Help mij als er dagen komen, dat de zon zich niet laat zien,
Geef mij dan Uw troost Maria, ook als ik het niet verdien.
Laat mij goed zijn voor een ander,
Laat mij mild zijn, telkens weer,
Geeft mij steeds een groot vertrouwen op U, 
moeder van de Heer,

En verlies ik soms even 
de moed, dan vouw ik 
mijn handen,
Bid dan zachtjes een 
‘Weesgegroet’ en 
laat een kaarsje branden.
Zoiets geeft een beetje licht,
Het is net een straaltje 
zonneschijn, 
laat het hele jaar 
ook zo’n straal voor jullie zijn.

Leny  van Mun, mei 2019
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LAAR 28 NISTELRODE - 0412-795170 - VERKOOP@BERNHEZEMEDIA.COM
WWW.BERNHEZEMEDIA.COM

ONS AANBOD

Alles wat geprint of gedrukt kan worden, 
van briefpapier tot gevelbanner, van 
autobelettering tot marketingmaterialen.

Een boodschap overbrengen die begrepen 
wordt, is niet altĳ d makkelĳ k. Wĳ  staan voor 
doeltreffende teksten en accuraat redigeer-
werk.

Voor je website heb je hosting en een unieke 
domeinnaam nodig, dat en je e-mailadres heb 
je in no-time online én 24/7 bereikbaar.

Vormgeving voor (startende) ondernemers 
die een re-design willen; wĳ  ontwikkelen de hele 
huisstĳ l. Logo, visitekaartjes, briefpapier 
et cetera.

Realiseren van een Wordpress website en/of 
contentbeheer kun je met een gerust hart aan 
ons overlaten.

Van fruitteler tot boekhouder, van restaurant 
tot installateur. Van logo tot website, van 
brochuremap tot jubileumkrant. Een breed 
assortiment voor een brede doelgroep. 

CREATIEF COMMUNICATIEF
TEAMWORK

www.mooibernheze.nl
www.bernhezemedia.nl
www.demooibernhezekrant.nl

www.facebook.com/BernhezeMedia/
www.instagram.com/BernhezeMedia/
www.twitter.com/MooiBernheze/

WAAROM WĲ ?
Bernheze Media is een mediabedrĳ f met een 
enorm netwerk aan specialisten. Vanuit Nistelrode 
zorgen we dat jĳ  je kunt laten zien aan je doel-
groep. Enthousiast en klantgericht door middel 
van persoonlĳ k contact met korte lĳ nen. Met 
een goede bereikbaarheid werken we samen aan 
relaties. Wĳ  helpen ondernemers en organisaties 
om hun doelgroep te bereiken, onder het motto 
‘Ondernemers laat je zien!’. 
 

Communicatie werkt.

HET ADRES 
VOOR 
ONBEZORGD 
NOTEBOOK- OF 
PC-GEBRUIK

Wij staan voor service en gebruiksklaar opleveren van Notebook of PC:

De Doorgang 11
5473 HZ Heeswijk-Dinther
T: 0413-293131 E: info@uce.nl

WAAROM BIJ UCE KOPEN

Instellen van de mail.
Overzetten van data.
Installatie Kaspersky virusscanner voor 1 jaar.

Garantie afhandeling wordt door UCE verzorgd.

Bij aankoop of aanlevering van MS office wordt dit door UCE gratis 
geïnstalleerd en ingeregeld.

De ondersteuning door Microsoft voor Windows 7 loopt af op 14 januari 2020 
Stap daarom nu over naar Windows 10 met een nieuwe notebook of PC.
Klanten met UCE onbezorgd krijgen nu office 365 voor 1 jaar gratis bij aankoop 
van een notebook of pc.
UCE onbezorgd is een onderhoudsovereenkomst voor € 8,99 per maand incl. 
virusscanner voor 1 jaar.

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL 21% BTW

Koop-
zondag
14 april

NIEUWE COLLECTIE 2019

12.00 tot
17.00 uur

’t Dorp 108 Heesch - 0412-451523
www.fietsplezierheesch.nl

FIETSplezier-Michel-van-
de-Wetering

fietsplezier_heesch DOE MEE MET HET LETTERSPEL EN WIN!

OPEN DAG
KOMT U OOK?

bedrijventerrein

het retsel

Zondag 14 april
van 11.00 tot 17.00 u

Heeft u altijd al eens willen weten wat er
    dagelijks gebeurt in al die

bedrijven op RETSEL?
 

Zondag 14 april heeft u een unieke kans
   om eens een kijkje te nemen bij de

meeste bedrijven
 

De Morgenstond / De Dageraad / en een
gedeelte van de Retselseweg zullen
    worden afgesloten voor verkeer

 
Er is een parkeerplaats voor �etsen en

     voor auto’s, op de plattegrond
aangegeven met

 
         
 

Wanneer u met de auto het
bedrijventerrein op rijdt:

LET AUB GOED OP

U vindt een letter bij elk deelnemend bedrijf tijdens de open dag. Vul deze letter in op de achterzijde van 
deze �yer om de oplossing te vinden. Als u de goede oplossing samen met uw naam, adres, telefoonnum-
mer en/of emailadres invult, maakt u kans op een van de 4 waardebonnen van €25,- te besteden bij deel-

nemende bedrijven. uw emailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Lever deze strook na invulling bij een van de deelnemende bedrijven in. Max 1 deelname per persoon toegestaan!

Naam: Telefoonnummer:

Adres: E-mail adres:

www.installatietechniek-heesch.nl

Totaalpakket installatie

Zoggelsestraat 75
5384 VD Heesch
06 46 38 38 86

• Elektrotechniek Installaties   
• Centrale verwarming  
• Loodgieterswerken

info@rgloudemans.nl
www.rgloudemans.nl 

Zelfstandig ontwerp, realisatie en beheer

  Jaargang 8 • Week 18 • 1 mei 2019

Lintjesregen
pag. 10

Gerard op bezoek bij...
pag. 21

Fietsknooppuntenkaart
pag. 26

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 17

SOLAR ECO B.V. DEN DUNGEN
Bernheze

FOLDER DEZE WEEK

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

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

65 jaar geknipt voor het vak
pag. 5

Sem, Ryan en Mats op weg naar de top
‘Het wordt zwaar en onvergetelijk’

De jongemannen Sem, Mats en 
Ryan bedachten zich geen mo-
ment toen zij zich via hun mid-
delbare school aan konden slui-
ten voor deelname aan de Alpe 
d’HuZes. De heren zijn jong, 
actief, maatschappelijk betrok-
ken en hebben allemaal hun ei-
gen motivatie waarom zij zich 
hiervoor in willen zetten. “Het 
lijkt me een geweldige ervaring 
en gelijk ook een uitdaging om 
met zoveel mensen die berg te 
beklimmen”, vertelt Sem. De 
route naar de top is circa 14 ki-

lometer, telt 21 bochten en heeft 
een stijgingspercentage van 7,9. 
Hij en Mats stappen op de fiets. 
De tocht naar boven duurt ge-
middeld 2 uur. Deelnemers mo-
gen op één dag proberen tot zes 
keer de berg te bedwingen. Mats 
heeft zijn eigen motivatie waar-
om hij, naast de gezamenlijke 
training van school, ook in eigen 
tijd probeert zoveel mogelijk ki-
lometers in de benen te krijgen. 
“De vaders van enkele vrienden 
hebben kanker. Mijn tante heeft 
het en mijn oma en nicht zijn 

eraan overleden”, somt hij op. 
Geen leuke score. 
Ook Ryan zag en ziet het in zijn 
omgeving. “Mijn oma is eraan 
overleden en mijn opa heeft het 
nu”, vertelt hij. Ryan gaat lopen. 

De tocht omhoog duurt onge-
veer 4 uur. Hij vervolgt: “Ik heb 
me, na overleg thuis, direct opge-
geven.” Dat hebben alle jongens 

natuurlijk gedaan want de reis 
en verblijfkosten zijn voor hen. 
Daarbij is het de bedoeling dat 
er geld ingezameld wordt. “Aan 
elke deelnemer wordt gevraagd 
€ 2.500,- in te zamelen. Dat hoe-
ven wij niet, maar we proberen 
natuurlijk wel zoveel mogelijk 
geld in het laatje te brengen”, 
zeggen de heren. 

De jongemannen komen hier-
voor in actie. Deze week gaat de 
retouremballage bij de plaatselij-
ke Jumbo in Nistelrode naar Sem 
en Mats en ook Fietsplus Rini en 
Groente- en Fruitspeciaalzaak 
Ceelen steunen hen. Bij eerstge-
noemde komt een collectebus te 
staan en laatstgenoemde biedt 
donderdag 2, vrijdag 3 en zater-
dag 4 mei een Alpe d’HuZes sa-
lade aan waarbij de helft van de 
opbrengst gedoneerd wordt aan 
KWF. 
Ryan heeft zo zijn eigen manier. 
“Vanaf maandag 6 mei ben ik 
‘in te huren’ voor kleine klusjes 
rondom huis in Vorstenbosch. 
Het gras maaien, de tuin schof-
felen, snoeien, een struik uit- of 
ingraven en dat soort zaken”, 
legt hij uit, om lachend toe te 
voegen: “Alleen buiten. Ik ga 
niemands huis poetsen.” Wie 
zijn hulp wil, mag hem bellen via 
06-21221426. Sem, Ryan en 
Mats kunnen tot slot ook ge-
sponsord worden via 
www.opgevenisgeenoptie.nl, 
waarbij na het invullen van hun 
naam, een bedrag overgemaakt 
kan worden. 
De jongens zijn volop in training 
en zien uit naar de week. “We 
weten zeker dat het zwaar én 
onvergetelijk wordt.” Dat ze die 
top gaan halen is iets wat zeker is 
want: “Opgeven is geen optie.”

NISTELRODE/VORSTENBOSCH – Onder de noemer ‘Opgeven is geen optie’ nemen duizenden mensen 
fietsend en lopend donderdag 6 juni deel aan de Alpe d’HuZes, waarmee ze geld inzamelen voor on-
derzoek naar kanker en verbetering van kwaliteit van leven. Onder hen de 15-jarige jongens Ryan van 
Bakel uit Vorstenbosch en Mats Romme en Sem de Reuver uit Nistelrode. De derdejaars vmbo-leerlingen 
van Team Bocht 5 van het Udens College zijn volop in training en in de weer om met uiteenlopende 
activiteiten hun KWF-bijdrage zo hoog mogelijk te maken. Uiteraard willen zij graag gesteund worden. 

 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘OPGEVEN IS
GEEN OPTIE’

alle remmen los
29 en 30 mei 2019

FESTIVALTERREIN AAN 
DE LAAGEINDSEDIJK IN LOOSBROEK

FESTIVALTERREIN AAN 
DE LAAGEINDSEDIJK IN LOOSBROEK

EXTRA BIJLAGE DEZE WEEK

V.l.n.r.: Sem, Ryan en Mats 

Website 
nodig?

Of is jouw
website aan 
vernieuwing 

toe?

Lariestraat 8 
5473 VL Heeswijk-Dinther

06 82 58 23 28
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

BTW nr. 1501.68.846.B.01 - KvK nr. 67301134 - IBAN NL 48 KNAB 0255 6220 74
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HEEEY
JIJ DAAR!

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

HEESCH – 17 en 24 juli
Ongeveer 400 kranten: Eeuwelseloop, Kortdreef, 
Biezenloop, Donkervoortseloop, Kaweiseloop, Snelleloop, 
Peelseloop, Zijpseloop, Molenloop, Elzenseloop, Burchtseloop, 
Meerkenseloop, Beekerloop, Venloop, Overakkerseloop en 
Vleutloop.

HEESCH – 17 en 24 juli
Ongeveer 300 kranten: gedeelte JF Kennedystraat, Kerkstraat, 
Bernhardstrat, Beatrixstraat, Julianastraat, Emmahof, 
Christinastraat, Irenestraat, Wilhelminalaan, Burg. woltersstraat 
en Molenstraat.

HEESCH – 17 en 24 juli
Ongeveer 300 kranten: Schoonstraat, Ludivicushof, Kuipershof, 
’t Vijfeiken, Plantsoen, gedeelte J.F. Kennedystraat, 
Adriaan Poirterstraat, Hildebrandstraat en Hadewijchstraat.

HEESCH – 24 juli
Ongeveer 395 kranten: Bachlaan, Beethovenstraat, 
Haydnstraat, Berliozstraat, Herderstraat, Dr. Saal van 
Zwanenberglaan, Sweelinkstraat, Franckstraat, Brahmsstraat en 
Mozartlaan.

HEESCH – 14 en 21 augustus
Ongeveer 235 kranten: Stationsplein, Hoogstraat, 
Nelson Mandelastraat, De Misse, Pastoor Scheepensstraat, 
gedeelte ’t Dorp en Grenadiersstraat.

NISTELRODE – 14 augustus
Ongeveer 270 kranten: Blauwesteenweg, Boekweitstraat, 
Prinsenstraat, Veerstraat, Korte Veerstraat, Harrie v.d. venstraat, 
De Beekgraaf, W. van Houtstraat, Hochstenbachstraat, 
Blauwesteenweg en gedeelte Weijen.

Extra

zakcentje

bijverdienen!

We zijn op zoek naar 
VAKANTIEBEZORGERS
Ben jij 13 jaar of ouder en wil jij in de vakantie 

wel DeMooiBernhezeKrant bezorgen?

  

wel DeMooiBernhezeKrant bezorgen?

Foto’s: Edwin Hendriks
Meer foto’s: www.mooibernheze.nl/album

Kermis Heeswijk-Dinther
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Vorstenbosch pakt uit
In het weekend na Hemelvaart 
staat er weer van alles op het 
programma in Vorstenbosch. 
Op zondag 2 juni houden we 
weer onze altijd gezellige voor-
jaarsmarkt met diverse leuke 
kraampjes. Verder hebben we 
weer diverse mooie beziens-
waardigheden met voor de 
kinderen een leuke kinderboer-
derij waar kinderen lekker kun-
nen knuffelen met allerlei die-
ren. Voor de allerkleinsten is er 
meerdere keren in de middag 
een poppenkastvoorstelling en 
kunnen ze zich laten schminken 
door een professional. Verder 
kun je genieten van een drankje 
op het gezellige terras met live 

muziek van de band Pasta. De 
voorjaarsmarkt is gratis toegan-
kelijk en geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Hierna een oergezelli-
ge afterparty met Radio Paloma-
la met dj Polleke. 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 
30 mei, staat ons jaarlijks wan-
delevenement weer op het pro-
gramma. Mooie wandelroutes 
van 5, 10, 15, 20 en 25 kilometer 
behoren tot de mogelijkheden. 
Starten kan, voor de langere af-
standen vanaf 7.00 tot 9.00 uur 
vanaf de feesttent die midden in 
de kern van Vorstenbosch staat. 
Wil je liever wat minder lang lo-
pen, 5 of 10 kilometer? Dan kun 

je starten vanaf 9.00 tot 11.00 
uur. De opbrengst van de wan-
deltocht komt geheel ten goede 
aan een goed doel. 

Alle informatie omtrent het 
feestweekend kun je vinden op 
www.vorstenbosch-paktuit.nl.

Kerkstraat 13 Vorstenbosch - 0413-363239 
bar_de_ketel@hotmail.com

tijdens
de kermis

WOENSDAG - spareribsmenu € 10,-
DONDERDAG - onbeperkt kipspiezen eten € 14,95 

VRIJDAG - Fish & Chips € 10,-

ZATERDAG - 3-gangen menu voor € 24,95 
(tegen inlevering van deze bon)

ZONDAG - kom gezellig genieten van onze 
heerlijke lunch een 12-uurtje voor € 7,95 
Eetcafé geopend vanaf 16.30 uur.  
Deze avond Shared Dining € 27,95

Gehele kermis afhaalspareribs 
voor €10,-.

ACTIES

Openingstijden tijdens de kermis: woensdag tot zaterdag vanaf 16.30 uur, 
en zondag vanaf 11.00 uur.

30 meitot en met2 juni

PROGRAMMA FEESTTENT

Woensdag 29 mei: Verdraaid Vinyl
Donderdag 30 mei: Heren Van (coverband)
Vrijdag 31 mei: dj Phuture Noize (toegang € 10,-)
Zaterdag 1 juni: Zoetkees, de kofferband
Zondag 2 juni: vanaf 12.00 uur, Pasta (coverband) met aansluitend
 Radio Palomala.

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

7 eendjes voor € 5,-6 lijntjes voor € 5,-

KNIP
UIT...

DEELNEMENDE
KERMISEXPLOITANTEN:

Fam. v. Tuijl-Verstappen
Autoscooter en boksbal

D.T.G.G. Hoefnagels
Draaimolen/ babysport

VOF Verstappen
Lijntrek & Lucky Duck

VOF C. Overkamp en zn
X-treme cranes

H. Arjaans - Schietsalon

T.L.Chen - Dartgame

T. Maasakkers VOF
Gebakkraam

Paashuis de Laat VOF 
Nougat en Suikerwerken

H.P.L. Stroucken
Suikerspin/ popcorn

C.L. de Raden - Viskraam

P. Verbruggen - Rups

DEELNEMENDE
KERMISEXPLOITANTEN:

Fam. v. Tuijl-Verstappen
Autoscooter en boksbal

D.T.G.G. Hoefnagels
Draaimolen/babysport

VOF Verstappen
Lijntrek & Lucky Duck

VOF C. Overkamp en zn
X-treme cranes

H. Arjaans - Schietsalon

T.L.Chen - Dartgame

T. Maasakkers VOF
Gebakkraam

Paashuis de Laat VOF 
Nougat en Suikerwerken

H.P.L. Stroucken
Suikerspin/popcorn

C.L. de Raden - Viskraam

P. Verbruggen - Rups
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Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

BERNHEZE BOUWT
Gebr. Dijkhoff: ‘Sociaal ondernemen is een
waardevolle aanvulling voor ons bedrijf’

Een familiebedrijf dat een maat-
schappelijk steentje bijdraagt
De organisatie reageert op de be-
haalde certificering: ‘’Gebr. Dijk-
hoff BV hecht veel waarde aan 
het sociaal ondernemerschap. 
Het familiebedrijf biedt daarom 
veel mogelijkheden aan mensen 

die zich het vak eigen willen ma-
ken. Voor alle werkzaamheden, 
op welk niveau dan ook, vormt 
leren in de praktijk een belangrijk 
onderdeel. 
Door praktijkgericht en onder 
goede begeleiding én samenwer-
king aan de slag te gaan, is het 

een waardevolle aanvulling voor 
ons bedrijf. Wij zijn er dan ook 
oprecht trots op dat wij samen 
een sociaal bedrijf vormen en op 
deze manier een maatschappelijk 
steentje bijdragen.’’

Bron: www.pso-nederland.nl

HEESWIJK-DINTHER - Gebr. Dijkhoff BV heeft zich opnieuw laten certificeren voor het keurmerk Pres-
tatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Sinds februari 2017 bezet Gebr. Dijkhoff BV de hoogste Trede 
op de Prestatieladder en opnieuw zijn ze beloond met een Trede 3. Daarmee wordt zichtbaar dat zij niet 
alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in de 
eigen bedrijfsvoering een plek biedt. Trede 3 laat zien dat zij daarmee op dit gebied koploper is, in ver-
gelijking met organisaties van een soortgelijke grootte. Daarmee levert Gebr. Dijkhoff BV op duurzame 
wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Diverse soorten 
verfkwasten
Je hebt diverse soorten verf-
kwasten. Er zijn vier veelge-
bruikte soorten. De vier soor-
ten kwasten zijn:
• De verfkwast met dieren-

haren: met deze kwast kan 
je verven met alkydverf, 
acrylverf, maar ook zijde- of 
hoogglans. Deze verfkwast 
is dus uiterst veelzijdig.

• De verfkwast met kunststof-
haren:  deze kwast is alleen 
te gebruiken in combinatie 
met acrylverf en niet met 
alkydverf.

• De ronde kwasten:  met de 
ronde kwasten kun je hoe-
ken en kieren eenvoudig 
schilderen. De soort verf 
maakt hierbij niet uit.

• De ovale kwasten:  deze 
kwasten worden vaak ge-
bruikt bij het aanbrengen 
van beits of bij het schilde-
ren van grote oppervlaktes. 
Nieuwe kwasten hebben al-
tijd last van ‘haaruitval’.Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

In mei , juni 

en juli 2019:

bij aankoop van 

een keuken 

een gratis
‘Quooker’

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
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Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Uw adres voor houten kozijnen en deuren

www.van-heertum.nl

Jagersveld 37 - 5405 BW Uden - www.installatiebedrijfvanderpas.nl

Vakkundig, betrouwbaar
en innovatief

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nlColumn Bouwvrouw 
Sanne Vandewall

De gymtoestellen 
zijn goedgekeurd!   

De bouw van de nieuwe MFA nadert de laatste 
fase en dat betekent ook dat de gymzaal 
binnenkort wordt voorzien van nieuwe 
gymtoestellen. Om alvast een idee te krijgen 
van welke mogelijkheden er straks allemaal zijn 
ben ik (samen met het Van Driel testteam :-) ) 
een kijkje gaan nemen in een sporthal met een 
vergelijkbaar assortiment aan gymtoestellen: 
de Overbeek in Nistelrode.  

Na een warm welkom door de beheerder 
mochten we ons uitleven op de diverse 
toestellen die waren klaargezet. Klimmen, 
glijden, zwieren, lopen over de evenwichtsbalk: 
alles was mogelijk. De toestellen kun je 
koppelen of los gebruiken en dat is juist zo mooi 
aan deze multifunctionele inrichting: je kunt 
er oneindig veel verschillende mogelijkheden 
mee creëren. Projectleider Fred licht toe dat 
er in samenspraak met de directeur van de 
basisschool een plan gemaakt is. De grootste 

wens was om de zaal zo te kunnen indelen 
dat er meerdere spelvormen tegelijkertijd 
aangeboden kunnen worden. Dit is terug 
te zien in de belijning: naast een volleybal- 
en badmintonveld zijn er drie vlakken 
aangebracht. In die drie vlakken kunnen de 
gymtoestellen geplaatst worden door middel 
van ankers in de vloer of aan de wand. Je kunt 
dus tegelijkertijd een potje voetballen, in de 
touwen klimmen en over de evenwichtsbalk 
lopen. 

Om ervoor te zorgen dat de gebruikers van 
de toestellen op de hoogte zijn van alle 
mogelijkheden volgt er na de oplevering een 
instructie. En aan de veiligheid is ook gedacht: 
als de docent de gymtoestellen moet bedienen 
dan is dit met zicht op de zaal zodat er altijd 
een oogje in het zeil gehouden kan worden. Na 
het zwieren op de enorme schommel zijn Sarah 
en Wessel het erover eens: de toestellen zijn 
goedgekeurd! Ze hebben erg veel zin in het 
nieuwe schooljaar, want dan mogen ze gaan 
gymmen in de nieuwe zaal met oneindig veel 
mogelijkheden. 

Op de bouw wordt er goed doorgewerkt. De sportvloer is aangebracht 
en de prachtige aluminium pui bij de KBO ruimte is geplaatst. Ook staat 

de warmtepomp op zijn plaats en zorgt de schilder ervoor dat diverse 
onderdelen nog een kleurtje krijgen. Het blijft mooi om de voortgang 
van zo dichtbij te mogen meemaken!

Op de bouw wordt er goed doorgewerkt. De sportvloer is aangebracht 
en de prachtige aluminium pui bij de KBO ruimte is geplaatst. Ook staat 

de warmtepomp op zijn plaats en zorgt de schilder ervoor dat diverse 

Deze duurzame MFA 
wordt gebouwd door:

Vorstenbosch - 0412-475257 - info@hektracon.nl - hektracon

Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Oude Veghelsedijk 5 - Vorstenbosch - www.pvandriel.nl

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

De gymtoestellen worden getest 

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl/albums

Lekker zwieren! 

De sportvloer is aangebracht

De buitengevel

‘Na de oplevering volgt 
een instructie over 
alle mogelijkheden’
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VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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Compleet 
nieuwe grote
showroom!

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

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

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

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Verduurzaming woningen start met
goede communicatie

Op 27 juni om 19.30 uur orga-
niseert de Werkgroep Bernheze 
Beter Bereiken in CC Nesterlé in 
Nistelrode een brainstormsessie 
die openstaat voor alle inwoners 
van Bernheze.

DUURZAAMHEID EN WONEN
Het thema voor de avond is 
Duurzaamheid & Wonen. De 
kernvraag is: Hoe bereiken we 
de inwoners van Bernheze? Het 
gaat dus geen discussie worden 
over techniek, maar juist om 
communicatie.

DOELGROEPEN
De avond richt zich op twee doel-
groepen. Enerzijds mensen van 
25 tot 35 jaar; anderzijds mensen 
van 35 tot 50 jaar. Beide groepen 
zijn bijzonder actief met hun wo-
ning, of dit nu een eigen woning 
of een huurwoning is. En of het 
nu gaat om bouwen, verbouwen 
of verhuizen. Door juist bij deze 
doelgroepen te wijzen op duur-
zame mogelijkheden kunnen we 
impact bereiken. Maar dan moe-
ten we natuurlijk wel weten hoe 

we deze mensen het best kunnen 
bereiken.

AANPAK
In plaats van dit voor de burgers 
te bedenken, vindt de werkgroep 
het veel beter dit aan de burgers 

te vragen. We zijn dus nieuws-
gierig naar wat werkt voor jou; 
alle meningen zijn welkom! Op 
deze avond wordt aan jou en 
de andere deelnemers gevraagd 
je mening en inzichten te delen 
over hoe je benaderd wilt wor-
den en met welke inhoud met 
betrekking tot het thema duur-
zaamheid en wonen.

Leden van de werkgroep zullen 
de workshop leiden. Aan het 
einde van de avond zullen de 
belangrijkste uitkomsten aan de 
deelnemers worden teruggekop-
peld. De avond zal tot circa 21.00 
uur duren. Als afsluiting is er een 

gezellige borrel waarbij nage-
praat kan worden.

Op de dag van de duurzaamheid, 
10 oktober, worden de bevindin-
gen gepresenteerd. De deelne-
mers aan de brainstormsessie zijn 
daarbij van harte uitgenodigd 
maar aanwezigheid is natuurlijk 
niet verplicht.

EENMALIG
De brainstormsessie wordt zo 
laagdrempelig mogelijk gehou-
den. Daarom is het een eenma-
lig event. De inspanning is mini-
maal, maar wij als gemeente en 
gemeenschap kunnen er veel van 
leren. Een open geest en een ac-
tieve inbreng is alles wat je nodig 
hebt.

Er zijn nog een aantal workshop-
deelnemers nodig, dus meld je 
aan via info@energieweverij.nl.

Werkgroep Bernheze 
Beter Bereiken
Arie, Astrid, Ben, Gerben, Joost, 
Ralf en Rob.

BERNHEZE - Via welke communicatiekanalen is de moderne Bernhezenaar het beste te 
bereiken als je hem wilt informeren over verduurzaming van zijn woning? En aan wat 
voor informatie is er dan behoefte? Dat wil de Energieweverij achterhalen. Vooral door 
goed te luisteren.

OVER ONS

Dit is een project van de Energieweverij en wordt door vrijwilligers 
met steun van de gemeente en in samenwerking met de BECO, de 
Bernhezer EnergieCoöperatie, uitgevoerd.

De EnergieWeverij Bernheze (www.energieweverij.nl) is een groep 
van enthousiaste personen die bezig is met energiebesparing en 
duurzame energie in de eigen gemeente.

JE MENING EN 
INZICHTEN DELEN

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

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

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

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
8.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag gesloten.

Creavit wandCloset
met Geberit
inbouwreservoir

Actie
prijs

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

Complete set
€ 296,00
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Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Naast het thema Verhalen, wordt tijdens 
deze editie speciale aandacht gevraagd 
voor laaggeletterdheid. Onder meer 
Sofie van den Krommenacker uit Uden 
en de ‘zingende professor’ Maurice de 
Greef met zijn band zullen dit thema be-
lichten.
Dit jaar is er voor het eerst ook een pro-
gramma op de zaterdagavond met de 
feestelijke presentatie van de stadsdich-
ters van Meierijstad en van Bernheze.

Het hele programma op de route van 
6 kilometer is gratis toegankelijk, dankzij 
diverse fondsen en sponsoren en dankzij 
de medewerking van de beide gemeen-
ten, Meierijstad en Bernheze.

De organisatie is in handen van de 
Bernhezer Kunstkring, De Compagnie 
Veghel, de Bibliotheken van Meierijstad 
en Bernheze en de Kilsdonkse Molen.

Voor meer informatie: 
www.hetverhaal.nu

Vervolg van voorpagina

De eerste grote namen zijn bekend

SKY HIGH 
Dit jaar heeft de organisatie van Pink-
sterfeesten Nistelrode een ware publiek-
trekker weten te charteren op 1e en 2e 
pinksterdag, die de bezoekers van de 
Pinksterfeesten sky high brengt! Durf 
jij met de The Fly Seat naar ongekende 
hoogte te gaan?

Tickets 
Voor meer informatie ga naar 
www.pinksterfeestennistelrode.nl. 
De kaartjes zijn al verkrijgbaar voor 
€ 5,- per ticket bij DIO - The Readshop -
Prima Sparkling, Parkstraat in Nistelrode. 

Pinksterfeesten Nistelrode 
2019 is ‘In Beweging’
THE FLY SEAT TICKETS BIJ SPARKLING NISTELRODE

NISTELRODE - Van zaterdag 8 tot en met 11 juni bruist het centrum van Nistelrode. 
Met de jaarlijkse braderie met 100 kramen, een gezellige kermis, muziek, terrasjes, 
straattheater, de sportieve Pinksterloop, ’t Gewoon Bijzonder plein, ‘t Van Tilburg 
Kinderparadijs en de Geurts mengvoeders nostalgische route is Pinksterfeesten 
Nistelrode een happening waar je niet omheen kunt. 

Te koop
tickets

The Fly Seat
€ 5,-
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DUURZAAM BOUWEN

BERNHEZE - Wanneer inwoners van Bernheze lid worden van BECO willen ze meestal in hun eigen wo-
ning ook iets doen op het gebied van duurzaamheid en denken daarbij in eerste instantie vooral aan het 
zelf opwekken van stroom door middel van zonnepanelen. Maar er is meer!

Mijn naam is John van Krieken uit 
Loosbroek en ik ben vrijwilliger bij 
de Bernhezer Energie Coöperatie 
(BECO), energiepionier en al ja-
ren thuis bezig met het besparen 
van energie, zowel op stroom als 
gas. Ik ben van origine elektro-
techneut en daardoor ligt mijn 
ervaring vooral op het gebied van 
besparen op stroom, vandaar ook 
mijn focus en expertise daarop. 

Tijdens het eerste keukentafel 
intakegesprek worden onder an-

dere de mogelijkheden voor het 
besparen van energie besproken. 
Het gebruik van onze Energie 
Ontdek Koffer wordt onder de 
aandacht gebracht, want de ener-
gie die je niet gebruikt, hoef je na-
tuurlijk ook niet op te wekken!
Mocht je al meer concreet te werk 
willen gaan en wil je met een on-
afhankelijk expert een gesprek 
voeren voor de aanschaf van zon-
nepanelen of een warmtepomp 
dan kun je ook bij ons terecht. 
Zowel op je eigen dak als door in 

te stappen op een lokaal postco-
deroos project.

Voor € 10,- per jaar ben je lid en 
kun je gebruik maken van al onze 
diensten. Daarnaast kun je bij ons 
terecht voor het afnemen van 
groene en lokale energie. Wij zijn 
onafhankelijk en hebben geen 
winstoogmerk wat ons ook nog 
eens goed betaalbaar maakt.

Meer informatie vind je op onze 
site.

 Keukentafel gesprek

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen
Allround en veelzijdig in elektro

/ Agro / Industrie / Utiliteit / 
Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Duurzaam klussen 
is beter voor u, uw 
portemonnee én beter 
voor het milieu.

• Verspil geen materiaal. Meet 
zorgvuldig op, koop in op 
maat en maak gebruik van 
standaardmaten.

• Als het kan, (her)gebruik 
restmateriaal.

• Bewaar zelf uw restmateri-
aal, misschien komt het later 
weer van pas.

• Kies milieubewust de mate-
rialen die u wilt toepassen.

• Beperk de hoeveelheid afval 
zoveel mogelijk.

• Sloop voorzichtig zodat ma-
terialen kunnen worden her-
gebruikt of gerecycled.

• Houd verschillende soorten 
afval gescheiden en lever ze 
apart in.

DUURZAAM
KLUSSEN

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl  - www.erveza.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305
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“Gerrit-Jan heeft de afgelopen 
zes seizoenen als voorzitter vele 
spijkers met koppen geslagen. Hij 
heeft met al zijn inspanningen en 
enthousiasme vele mooie dingen 
gedaan en achtergelaten voor de 
stichting. Gelukkig zien we hem 
nog vaak en zal hij plaatsnemen 
in commissies binnen de stichting. 

Daarnaast zal hij Esther met raad 
en daad bijstaan in haar eerste jaar 
als voorzitter. De stichting heeft 
de afgelopen jaren flinke stappen 
gezet; daar gaan we nog lang de 
vruchten van plukken. Wat goed 
is, gaan we nu niet veranderen. 
Wel kunnen we processen bekij-
ken en eventueel stappen verbe-
teren”, zegt de nieuwe voorzitter.  

Esther is 42 jaar en woont sa-

men met Jeroen van den Akker 
en hun vier kinderen in Heesch. 
In haar dagelijks leven is zij ZZP-
er. “MKB-bedrijven huren mij in 
voor de functie van ‘Xtra P&O’ 
Adviseur. Het opzetten van de 
afdeling P&O, het inzetten van 
diverse personeelsinstrumenten 
of het coachen van medewer-
kers zijn een paar onderdelen 
van mijn werkzaamheden. Je-
roen heeft ook zijn eigen bedrijf, 
www.kozijnen-webshop.nl, die ik 
daar waar nodig, ondersteun met 
de administratie. Ik ben enthousi-
ast, vooruitstrevend en innovatief 
om de taken als voorzitter van de 
Stichting Carnavalsviering Heesch 
het komend seizoen te gaan ver-
vullen. We gaan er natuurlijk voor 
zorgen dat we een gezellige en 
mooie carnaval gaan neerzetten 
voor jong en oud.” 

Het voltallige bestuur van Stich-
ting Carnavalsviering Heesch 
wenst Esther een fantastische tijd 
toe en zal haar in haar taken als 
voorzitter volledig ondersteunen.

Nieuwe voorzitter voor Stichting 
Carnavalsviering Heesch: Esther Kaales 
HEESCH - Voor velen is het een verrassing dat wij, na een lange 
periode, de vacature van voorzitter Stichting Carnavalsviering 
Heesch hebben ingevuld. Per 1 juli zal Esther Kaales de komende 
twee carnavalsseizoenen de voorzittershamer overnemen van 
Gerrit-Jan Leeijen.

Esther neemt de voorzittershamer over van Gerrit-Jan

Wat goed is, niet 
veranderen. 

Wel processen 
bekijken en 
eventueel 

verbeteren’

EEN GEZELLIGE 
MOOIE CARNAVAL 

VOOR JONG EN OUD
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Een jaar geleden startten de 
eerste voorbereidingen voor de 
nieuwe reeks uitvoeringen. Een 
voorstelling op de planken zet-
ten, dat vergt immers veel cre-
ativiteit, organisatie en tijd. Er 
worden kostuums ontworpen 
en gemaakt, decors geschilderd 
en natuurlijk vele choreografieën 
ingestudeerd. Momenteel zetten 
alle docenten samen met hun 
leerlingen de laatste puntjes op 
de spreekwoordelijke i. Eén jon-
ge danseres: “Ik moet echt heel 
mooi dansen, want het is een Va-
derdag-cadeau voor papa en ook 
mama, mijn oma en mijn nichtje 
komen kijken!” Kortom, het is 
een voorstelling voor de hele fa-
milie. 

Het verhaal
De dansers en danseressen van 
Balletstudio van der Stappen 
nemen het publiek mee de tele-
visiestudio in voor het populaire 
televisieprogramma ‘Wie Is De 

Mol?’. Aangekomen in de studio 
begint het avontuur… De dan-
sers laten zien hoe het program-
ma wordt opgebouwd en wie de 
kandidaten zijn. Het doel is om 
zoveel mogelijk zilver te verza-

melen voor de pot. Dat zilver is te 
vinden bij verschillende groepen 
in allerlei dansen. 
Zal het een kandidaat lukken 
om het antwoord te vinden en 
de ‘Mol’ te ontmaskeren? Alles 
draait om die ene vraag… Wie is 
de Mol?

Kaartverkoop
Toegangskaarten voor Balletstu-
dio van der Stappen danst ‘Wie is 
de Mol?’ op vrijdag 14 juni (aan-
vang 19.30 uur), zaterdag 15 juni 
(aanvang 19.30 uur) en zondag 
16 juni (aanvang 14.30 uur) in 
de Grote Zaal van De Lievekamp, 
kunnen vanaf € 15,- worden ge-
reserveerd via 
info@balletstudiovanderstappen.nl.

Na rust mocht jeugdspeler Lars 
de Mol zijn opwachting maken. 
Het spel ging de tweede helft 
leuk op en neer. Het duurde tot 
aan de 82ste minuut voordat er 
iets veranderde. Een gezamelijke 
actie van de gebroeders van de 
Rakt, spelers van WHV, leidde 
tot de gelijkmaker. Jurien kwam 
aan de rechterflank op en schoot 
op goal en het was zijn broer  
Yorick die de 1-1 maakte. 
In de 90ste minuut leek FC de 
Rakt met de drie punten aan de 
haal te gaan door een doelpunt 
van de ingevallen 15-jarige Nick 
Kruyssen, maar WHV toonde 
veerkracht en kwam in de 93ste 
minuut op de verdiende gelijk-

maker. Roel Lunenburg gaf een 
steekpass door de verdediging 
op broer Thijs die knap in de 
verre hoek binnenkant paal raak 
schoot. Een verdiend punt voor 
WHV!

Een goede afsluiting van het 
seizoen. Laatste man Martijn 
Driessen nam die dag na vijf 
seizoenen afscheid van WHV 
en de club bedankte hem dan 
ook voor zijn inzet al die jaren. 
Ook de leiders Harry Driessen en 
Mike Bosch waren er afgelopen 
weekend voor de laatste keer bij. 
WHV bedankt ook hen hartelijk 
voor de leiderstaak die zij dit jaar 
als duo invulden!

WHV deelt de punten

LOOSBROEK - In de laatste wedstrijd van het seizoen 2018-2019 
hebben WHV en FC de Rakt gebroederlijk de punten gedeeld. In een 
wedstrijd waar niets meer op het spel stond waren beide ploegen 
aan elkaar gewaagd. Het was in de 18de minuut FC de Rakt dat de 
score opende. WHV ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar 
tot aan de rust veranderde er weinig.

voetbal

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

Balletstudio van der Stappen danst 
‘Wie is de Mol?’ in theater De Lievekamp
OSS/HEESCH – Iedere twee jaar geeft Balletstudio van der Stappen al haar leerlingen de unieke kans 
om op een echt podium op te treden. Van vrijdag 14 juni tot en met zondag 16 juni is het weer zover. 
Dit jaar presenteert de balletstudio de voorstelling ‘Wie Is De Mol?’, naar het populaire programma van 
de AVRO/TROS. 

Een voorstelling 
voor de

hele familie

Glenn Coldenhoff rijdt constante Grand Prix
FRANKRIJK/HEESCH - Glenn 
Coldenhoff van het Standing 
Construct KTM team heeft een 
constante Grand Prix van Frank-
rijk gereden. 

In de eerste manche moest Col-
denhoff na een matige start veel 
werk verzetten om naar voren te 

komen. Hij kwam nog aan het 
achterwiel van de tiende man en 
finishte als elfde. In de tweede 
manche reed hij de hele wed-
strijd op een zevende plaats. Het 
was een flinke strijd omdat ver-
schillende rijders dezelfde snel-
heid hadden en dit leverde hem 
een zevende plaats op.
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Mike boekt een volgende 
dubbelslag in de Dutch Quad Masters 
HALLE/HEESCH -  In de eerste 
manche reageerde Mike goed 
toen het starthek viel en kon als 
leider aan de wedstrijd beginnen. 

“Ik zag dat Joe Maessen een 
mindere start had. De baan was 
nog redelijk vlak, maar toch wist 
ik al vrij snel een gat te slaan. Ik 
heb de wedstrijd gecontroleerd 
uitgereden en de manche ge-
wonnen,’’ vertelt Mike.
Bij de start van de tweede man-
che reageerde Mike veel te laat 
waardoor hij slecht weg kwam, 
maar door de power van de 
Honda kon hij op het startveld 
veel goed maken en als tweede 
aan de wedstrijd beginnen. Om-
dat het circuit ook nu vrij vlak 
was, dacht Mike dat het moeilijk 
zou zijn om leider Joe Maessen 

snel te passeren. Toch vond hij in 
het midden van de eerste ronde 
een plaats, waar hij de koppo-
sitie over kon nemen. Door het 

tempo strak te houden, kon hij 
iedere ronde iets verder weg lo-
pen bij de concurrentie en won 
zo ook de tweede manche.

quad rijden

Raivo Dankers scoort zeven 
EK punten in Frankrijk
FRANKRIJK/HEESCH - Raivo 
Dankers van Hutten Metaal 
Yamaha Racing heeft in de 
EMX250 wedstrijd in het Franse 
St. Jean d’Angely zeven punten 
weten te scoren. 

Dankers wist in beide manches 
een redelijk goede start te pak-

ken. In de eerste manche wist hij 
dit om te zetten in een veertien-
de plaats. In de tweede manche 
reed hij in de top tien toen hij 
aangetikt werd door een andere 
rijder en ten val kwam. Omdat 
hij later in de manche nog twee 
fouten maakte finishte hij dit-
maal net buiten de punten.
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SOMEREN/NISTELRODE - Het liep niet 
goed af op bezoek in Someren voor de 
Strijbosch Girls. Het werd uiteindelijk 
3-0 voor Someren daar waar elke uitslag 
eigenlijk wel mogelijk was. 

Prinses Irene probeerde het in de eer-
ste helft zeker wel maar kwam de eer-
ste tien minuten niet aan het voetballen 
omdat Someren overal op het veld vol-
op druk zette. Deze druk kon natuurlijk 
niet aanblijven dus na deze tien minuten 
kon Prinses Irene ook wat kansen creëren 
(Van Os schoot rakelings over en Don-
kers raakte de paal).

In de 29ste minuut lobte Someren de bal 
onhoudbaar in de goal achter de verder 
goed keepende Rovers; 1-0. Met wat 
mogelijkheden voor beide partijen gingen 
de dames rusten met deze tussenstand. 

In de tweede helft bleef het kansen rege-
nen voor beide partijen maar in de 55ste 
minuut maakte Someren handig gebruik 
van een verkeerde inspeelbal; 0-2. In de 
58ste minuut maakte Someren de 3-0. 
Prinses Irene gaf zich nog niet gewonnen 
en kreeg nog volop kansen op de eretref-
fer maar helaas, dit mocht niet gebeuren. 

Het leek wel of er een engeltje op de lat 
van Someren zat. 

Nu is het een kwestie van de focus op 
de eerste nacompetitiewedstrijd leggen. 
Op het moment van schrijven is het nog 
niet officieel bekend wie de tegenstander 
gaat worden. Maakt op zich ook niet uit 
wie het wordt, Prinses Irene heeft vol-
doende kwaliteit om in deze klasse te 
blijven. Grootste voorwaarde is dat ze de 
kansen gaat benutten.

Prinses Irene Vr1 
verliest in Someren

voetbal

Introductieweken bij HBV

Geïnteresseerden kunnen helemaal gra-
tis elke donderdag (senioren) of vrijdag-
avond (jeugd) tot de zomerstop gaan 
badmintonnen in sporthal ’t Vijfeiken 
in Heesch. Naast de mogelijkheid om te 
spelen tegen leden van de vereniging, 
wordt er op beide avonden een speciale 
training aangeboden voor nieuwe bad-
mintonners. Deze trainingen zijn erop ge-
richt iedereen die dat wil, zo snel en goed 

mogelijk de basis van het badmintonspel 
te leren, zodat al vlug leuke wedstrijden 
tegen andere badmintonners gespeeld 
kunnen worden. 

Na afloop van de introductieweken kun-
nen de nieuwe badmintonners de keuze 
maken om lid te worden van de vereni-
ging, of niet verder te gaan bij de ver-
eniging. Tijdens de introductieweken kan 
helemaal gratis, zonder rompslomp, we-
kenlang gebadmintond worden. 

De seniorenafdeling van HBV speelt elke 
donderdagavond van 20.00 tot 22.30 
uur. De jeugdafdeling speelt elke vrij-
dagavond van 18.00 tot 20.30 uur. Op 
beide avonden mogen geïnteresseerden 
zonder aanmelding binnenlopen en gratis 
meespelen. Meer informatie over de in-
troductieweken, andere activiteiten en de 
vereniging is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl. Op Hemelvaartsdag 
wordt er niet gespeeld.

HEESCH - In de maanden juni en juli organiseert de Heesche Badminton Vereniging 
de introductieweken. De ideale gelegenheid voor mensen in een zoektocht naar een 
nieuwe sport om nog voor de zomer kennis te maken met de snelste racketsport ter 
wereld. 

KAMPIOENEN

Heesch - HVCH - JO19-1 Heesch - HVCH - JO10-5 Nistelrode - RKSV Prinses Irene - JO17-1
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DE OPLOSSING

Urban Hockey Kids bij MHCH
HEESCH - Wil je zelf meema-
ken hoe leuk en stoer hockey 
kan zijn? Ben je tussen de 5 en 
11 jaar? Doe dan mee met de 
MHCH Urban Hockey Experien-
ce op 16 juni. 

De ochtend bestaat uit het oe-
fenen van stoere tricks, een cre-
atief parcours en korte, snelle 
wedstrijdjes. Dat alles begeleid 
door ervaren hockeyers van 
MHCH. Vaders worden in het 
zonnetje gezet. Neem je vader 

ook mee en laat hem zijn spor-
tieve schoenen aandoen. 

Omdat het dan Vaderdag is, ein-
digen we met een potje hockey 
tegen de papa’s! Voor ranja, wat 

lekkers en ook een drankje voor 
je vader wordt gezorgd. 
Alle jongens, meiden, vaders en 
moeders zijn om 11.00 uur wel-
kom bij MHCH aan de Schoon-
straat in Heesch. We sluiten rond 
13.00 uur af. Voor de veiligheid 
worden bitjes geregeld door 
MHCH. Er zijn ook voldoende 
sticks aanwezig. Schrijf je snel in 
via een mailtje aan 
tcjongens@mhcheesch.nl. 
Vermeld even je naam en leef-
tijd. Tot 16 juni!

Aannemersbedrijf Hans van der Velden sponsort 
poloshirts voor Vorstenbossche Boys JO17-1

Na ruim 25 jaar ervaring in de 
bouw heeft Hans van der Velden 
inmiddels 12 jaar geleden zijn 
bedrijf opgericht en staat voor 
kwaliteit, service en vakman-
schap. Van voorbereiding tot en 

met de oplevering spreekt Hans 
alles met zijn klanten door, zodat 
deze op de hoogte blijven en er 
samen naar een gewenst resul-
taat toegewerkt wordt.
Hans en Lianne sponsoren al 

sinds 2007 shirtjes. Toen hun 
zoon Cas in 2009 begon met 
voetballen werd Hans daar lei-
der. 

Hier heeft Hans van der Vel-
den Aannemersbedrijf ook de 
eerste shirts gesponsord bij de 
jeugd van Vorstenbossche Boys.  
Sinds 2016 zijn Hans en Lianne 
shirtsponsor van dit team waarin 
ook hun zoon Cas speelt. Hans 
is iemand waar de club op kan 
bouwen.

Hans en Lianne, namens de 
JO17-1 en het Jeugdbestuur 
hartelijk bedankt voor het spon-
soren van de poloshirts. De shirts 
zullen de komende jaren met 
trots gedragen worden door de 
jongens van de Vorstenbossche 
Boys.

VORSTENBOSCH - Na het behaalde kampioenschap van de Vorstenbossche boys JO17-1 vorige week 
hebben Hans van der Velden en zijn vrouw Lianne, van het gelijknamige aannemersbedrijf Hans van der 
Velden Aannemersbedrijf, de jongens van JO17-1 zwarte polo’s geschonken. Zo zullen ze ook buiten 
het veld als een team te zien zijn.

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn 
begon met vijf A-spelers in de 
basis vanwege blessures en 
schorsingen tegen het als vierde 
geplaatste Nulandia. 

Doordat Avesteyn defensief aan 
de wedstrijd begon kregen zij 
het voor elkaar om Nulandia op 
te vangen voordat het gevaarlijk 
werd. Grote kansen bleven dan 
ook uit voor Nuland. Daarente-
gen kreeg Avesteyn wel grote 
kansen om op voorsprong te 
komen. Vlak voor rust gebeurde 
dit dan ook door een goede ver-
dedigende actie en voortzetting 
van Bram Voets op Joeri Dielis-
sen die vervolgens Dries Heer-
kens een-op-een voor de keeper 
wist te zetten. Dries speelde de 
keeper beheerst uit en legde de 
bal in het netje. Kort na de 1-0 

viel de 1-1. Een corner van de 
gastheren werd bij de eerste paal 
binnengekopt. 

Na rust was hetzelfde spelbeeld 
als voor rust. Nuland wilde bou-
wen en Avesteyn was defensief 
sterk en goed in de omschake-
ling. Tot de 60ste minuut, waar 
de aanvoerder een zeer onno-
dige overtreding beging maar 
waarbij hij Wout van Delfts na-
trapte van achteren. 

Dit werd dan ook terecht be-
straft met een rode kaart. Twee 
minuten na deze rode kaart viel 
de 2-1. Avesteyn heeft de wed-
strijd zo op degelijke wijze weten 
uit te spelen. Complimenten aan 
de zeer sterk spelende A-spelers 
waaronder twee debutanten, 
Niels Potters en Tim de Mol.

Avesteyn A1 wint van RKVV 
Nulandia

voetbal

Heeswijk sluit seizoen af 
met doelpuntrijke zege op hekkensluiter

Na rust volgden de kansen en 
doelpunten elkaar snel op. Stan 
Verhorstert maakte de aanslui-
tingstreffer van Sparta. Coen 
van Zutven veroverde sterk de 
bal, waarna Danny Aarts en Stef 
Adank uitbraken. De voorzet 
van Adank werd gemist door 
Sluiter maar bij de tweede paal 
binnengewerkt door Van Bel-
jouw. Danny Aarts en Max Slui-
ter combineerden zich behendig 
door de Limburgse defensie en 
Sluiter schoot strak binnen. 
Niet veel later werd keeper 
Niek van Zutphen gewisseld. 
Hij keert terug naar VOW en 
werd vervangen door Niels Nuij, 
die eveneens zijn laatste minu-
ten in de selectie van Heeswijk 
keepte. Nuij moest vlak voor tijd 
nog de 4-2 en 4-3 incasseren 
maar Heeswijk liet de zege niet 
ontglippen. Met Max van der 
Heijden stuurde Sijbers wederom 
een talentvolle debutant binnen 
de lijnen.

Er werd deze zondag van meer 
mensen afscheid genomen. 
Dylan Davies doet na ruim 250 
wedstrijden in Heeswijk 1 een 
stap terug. Gerke van den Akker 

maakt de overstap naar Blauw-
Geel Zaterdag en de immer fa-
natieke Jos van der Pas stopt na 
15 seizoenen trouwe dienst met 
zijn taken als team manager.

HEESWIJK-DINTHER - Na 17 minuten werd het 1-0 voor Heeswijk. Stef Adank kopte overtuigend de 
voorzet van Max Sluiter achter doelman Vullings. Heeswijk bleef combineren en Max Sluiter trof met 
links van grote afstand de kruising. De bezoekers uit Sevenum stelden hier, op schotjes van Jeroen Smits 
en Freek Wijnen na, weinig tegenover. Tom Sleddens werkte wel vlak voor rust van dichtbij de 2-0 bin-
nen nadat Sluiter op de lat kopte.

Aarts, Verdonk, Sluiter en Adank vieren een Heeswijkse treffer 
 Foto’s: Hans Heesakkers

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Op een 
heerlijke zomeravond troffen 
Altior MW1 en Flash MW1 
uit Den Dungen elkaar op het 
thuisveld van Altior. 

Na een verrassend doelpunt van 
de tegenstandsters had Altior 
eindelijk een antwoord en bleef 
regelmatig scoren. Dit resulteer-
de in een 5-1 ruststand. Na de 
pauze kreeg de thuisploeg de 
kans om de stand verder uit te 
laten lopen, want de dames van 
Flash gaven genoeg ruimte. 

De afstandsschoten wilden ech-
ter moeilijk vallen, maar gelukkig 
wist Altior Flash regelmatig te 
verrassen met doorloopballen en 

sloot de wedstrijd met een ruime 
winst af. Uitslag: 11-2.

De Peelkorf 1 - Altior 1: 10-12
Swift 3 - Altior 2: 12-9
JES 2 - Altior 3: 3-15
KVS’17 2 - Altior 4: 4-9
Be Quick R1 - Altior R1: 4-9
Altior A1 - DAW Schaijk A1: 9-3
Altior A3 - De Korfrakkers A4: 
10-5
De Peelkorf B1 - Altior B1: 15-7
Flamingo’s B1 - Altior B2: 7-4
Celeritas C1 - Altior C2: 9-2
Flamingo’s C2 - Altior C3: 2-3
De Korfrakkers D2 - Altior D1: 
14-4
Altior D2 - JES D1: 2-3
Altior E1 - DAW Schaijk E2: 13-0
Prinses Irene E1 - Altior E2: 10-2.

Ruime winst Altior MW1
korfbal
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Afsluiting seizoen Vereniging Zaalvoetbal 
HDL met gouden secretaris!  

Na een sportief verlopen seizoen 
was het op vrijdag 24 mei aan de 
teams om de laatste prijzen van 
deze jaargang te verdelen. In de 
promotie-/degradatiewedstrijd 
won FC PAP/Plus500 de wed-
strijd voor een plek in de A-pou-
le van Total Pack. Daarna volgde 
de bekerfinale tussen de teams 
van Frank Lucius Bouwservice/
Catering Verheijden en De Klip-
pels. De wedstrijd was spannend 
en ging lang gelijk op en vlak 

voor tijd viel nog de 3-3, waar-
door strafschoppen de beslissing 
moesten brengen. 
De Klippels bleken daarin het 
koelbloedigst, waardoor zij naast 
de titel in de A-poule ook de be-
kerwinst voor zich opeisten! 
Deze wedstrijd stond onder de 
uitstekende leiding van Hans 
Megens, die naast scheidsrech-
ter ook al ruim 21 jaar deel uit 
maakt van het bestuur van de 

vereniging. Kort na zijn aantre-
den werd hij secretaris binnen 
het bestuur en dit jaar viert hij 
zijn 20-jarig jubileum in deze 
belangrijke functie. Meer dan 
voldoende reden om Hans hier 
hartelijk voor te bedanken. Zo 
dacht de KNVB er ook over en 
de bond had afgevaardigde 
Toon Kerkhof gestuurd om Hans 
in het bijzijn van zijn familie de 
Gouden Waarderingsspeld toe 
te kennen. Een mooie blijk van 
waardering voor het fantastische 
werk dat Hans verzet heeft en 

nog altijd verzet voor het zaal-
voetbal in HDL. 
In een goed gevuld sportcafé 
Pietertje mocht voorzitter Camiel 
van Doorn vervolgens namens 
het bestuur de dankwoordjes 
uitspreken en de bekers uitrei-
ken.

Achtereenvolgens kwamen HS 
Manders (sportiviteitsprijs), E&E 
Betonbouw (kampioen B-poule) 

en de Klippels (kampioen A-pou-
le en bekerwinnaar) hun trofee 
in ontvangst nemen. Met al deze 
gelukkige prijswinnaars en een 
stralende jubilaris als middelpunt 
bleef het vanzelfsprekend nog 
lang gezellig! 

Het bestuur van Vereniging 
Zaalvoetbal HDL bedankt de be-
heerders van de sporthal en het 
sportcafé, alle teams, scheids-
rechters en sponsors en hoopt 
iedereen weer terug te zien in 
seizoen 2019-2020!

HEESWIJK-DINTHER - Het zaalvoetbalseizoen 2018-2019 in Heeswijk, Dinther en Loosbroek is afge-
lopen weekend feestelijk afgesloten in sporthal De Zaert met een spannende promotie-/degradatie-
wedstrijd en bekerfinale én speciale aandacht voor Hans Megens, die al 20 jaar secretaris is van de 
vereniging en daarom extra in het zonnetje werd gezet! 

budo

Jubilaris Hans Megens

PIJNACKER/BERGHEM - Afge-
lopen zondag vond in Pijnacker 
de Holland Cup plaats, een sterk 
bezet internationaal toernooi. 

Aan dit toernooi, dat een heel 
hoog niveau kent, namen ook 
deelnemers van taekwondover-
eniging Taekyon Berghem deel. 
Er werd ook een aantal ereplaat-

sen behaald.
Op het onderdeel tuls werd Esli 
van Leuken uit Heesch 3de bij 
de senioren dames tweede dan. 
Imke van der Zande won goud 
bij de jeugd meisjes eerste dan. 
Ook op het onderdeel sparring 
werd een prijs behaald: Imke 
van der Zande wist het brons te 
veroveren.

Esli behaalt derde prijs

HEESCH - HVCH zoekt meisjes 
van het geboortejaar 2005/2006. 
Ben je sportief en speel je graag 
voetbal in teamverband? 
Meld je dan aan bij 
coordinatorenmeisjes@hvch.nl.

HVCH zoekt 
meisjes

Inschrijven voor de Pinksterloop 
kan op 8 juni vanaf 17.15 uur 
bij Van Tilburg Sport. De kos-
ten voor deelname aan de vijf 
en de tien kilometer bedragen 
€ 5,-. Deelname aan de jeugd-
loop kost € 1,-. De jeugdloop 
start om 18.15 uur. De vijf en 
tien kilometer starten om 19.00 

uur. Na afloop van de wedstrijd 
is er een prijsuitreiking.

Meer informatie over de Pink-
sterloop en het Maasland Run 
Classic circuit 2019 is te vinden 
op www.maaslandrunclassics.nl. 
Daar zijn ook alle uitslagen en 
het tussenklassement te vinden.

Pinksterloop Nistelrode

NISTELRODE - Tijdens de Pinksterfeesten Nistelrode vindt op zater-
dag 8 juni de Pinksterloop plaats. De Pinksterloop maakt deel uit 
van het Maasland Run Classic circuit 2019. Naast een vijf kilome-
terwedstrijd en een tien kilometerwedstrijd, is er speciaal voor de 
jongere hardlopers een jeugdloop over diverse afstanden. Jeugdige 
hardlopers vanaf 13 jaar mogen meedoen aan de vijf kilometer. De 
Pinksterloop is voor iedereen toegankelijk. Dus of je nu een geoe-
fende sporter bent of niet, je kunt gewoon meedoen!

Korfbalsters met één been in de kruisfinale

In de eerste minuut van de twee-
de helft scoorde Laura van de 
Ven de 7-3 door een korte kans 
koelbloedig binnen te leggen. 
Daarna zetten Evy van de Akker 
en Lotte Wilbers de inhaalslag 
voort en stond het na 35 minu-
ten 7-5. 
Prinses Irene groeide en werd 
heer en meester op het veld. 
Verdedigend stonden de dames 
enorm sterk en in de aanval 

werd er beter naar de juiste kans 
gezocht. 

Afspraken werden nagekomen 
en je zag de wilskracht bij de 
korfbalsters van Prinses Irene. 
Linda van Tilburg wist Prinses 
Irene met twee doelpunten op 
een gelijkspel te zetten en het 
stond na 45 minuten 7-7. Met 
nog 15 minuten op de klok was 
het alles of niets voor Prinses 

Irene. Lotte Wilbers scoorde 
een mooi afstandsschot raak en 
zorgde ervoor dat Prinses Irene 
op voorsprong kwam in de 47ste 
minuut van de wedstrijd. Na 60 
minuten floot scheidsrechter Rij-
kaart van Cappellen de wedstrijd 
af met een 7-8 in het voordeel 
van de Nistelrodese dames. Dit 
betekent dat Prinses Irene alleen 
aan de leiding staat in poule A 
van de topklasse.

VELDEN/NISTELRODE - Swift begon erg sterk aan de wedstrijd en wist na 14 minuten al een voorsprong 
te pakken van 4-0. In de 20ste minuut wisten de korfbalsters van Prinses Irene pas wat terug te doen en 
scoorde de sterk spelende Linda van Tilburg de 4-1 door een korte kans raak te schieten. De dames uit 
Velden hadden hier weer een antwoord op terug en wisten de stand naar een 7-1 te brengen. Vlak voor 
de rust scoorde Lindy Exters een afstandsschot raak en gingen de dames met een 7-2 achterstand rusten. 

korfbal
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Deze wedstrijd stond onder de 
uitstekende leiding van Hans Megens
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Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 30 MEI
Hemelvaart

Wandelen voor het 
goede doel
Vorstenbosch

Jublileumweekend WHV
Loosbroek

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 29

Alle Remmen Los
Laageindsedijk Loosbroek

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

VRIJDAG 31 MEI
Gemeentehuis gesloten
Heesch

Jublileum weekend WHV
Loosbroek

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 29

Moeilijke voeten?
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

Vrijdag & Sandifort 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

ZATERDAG 1 JUNI
Jublileum weekend WHV
Loosbroek

Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Tribute to Woodstock festival
Laageindsedijk Loosbroek
PAGINA 2

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 29

Musical: Fame 
De Blauwe Kei Veghel
PAGINA 12

Filip Jordens 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZONDAG 2 JUNI
Wereld Communicatie Dag

Alpacafarm open - 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Natuur- en bijenmarkt
Raadhuisplein Nistelrode
PAGINA 3

Jublileum weekend WHV
Loosbroek

Vorstenbosch pakt uit 
& Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 29

Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Eco Velt-dag
Aa-dal Heeswijk-Dinther

Musical: Fame 
De Blauwe Kei Veghel
PAGINA 12

Nestelré uitsmijter
CC Nesterlé Nistelrode

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 3 JUNI
Voorverkoop 
wandeldriedaagse
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

Bijeenkomst: Ondernemers 
over veiligheid 
CC De Pas Heesch

Lezing: Prof. Heino Falcke
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

Lezing: Heelal bovenal
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Lezing: Rechtspraak in bedrijf
Bibliotheek Heesch
PAGINA 12

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 4 JUNI
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Wandelvierdaagse
Vorstenbosch
PAGINA 16

Voorverkoop 
wandeldriedaagse
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

Zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: Fibromyalgie
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezingenreeks: Onze maan 
in het zonnetje gezet
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 18

Gala Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

WOENSDAG 5 JUNI
Repair Café
Dagkerk Heesch
PAGINA 11

De Ondernemerstafel
Brasserie ‘t oude Raadhuis Heesch
PAGINA 17

Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Wandelvierdaagse
Vorstenbosch
PAGINA 16

Wandeldriedaagse
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

Join us
Checkpoint Heesch

Buurtavond
Heemkamer Nistelrode

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Informatieavond 
aanpak woninginbraken
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 22

DONDERDAG 6 JUNI
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Wandelvierdaagse
Vorstenbosch
PAGINA 16

Wandeldriedaagse
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing Veganisme
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Gala Elde college
Schijndel
PAGINA 12

VRIJDAG 7 JUNI
Workshop Amitabha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Excursie: Hof van Lof
Parochie De Goede Herder Heesch, 
Nistelrode & Vorstenbosch

Kledingbeurs
De La Sallestraat 3 Heesch

Wandelvierdaagse
Vorstenbosch
PAGINA 16

Wandeldriedaagse
CC De Pas Heesch
PAGINA 10

Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Robin Borneman en 
Mercy John
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Film bij Wmo koffiemiddag
CC De Pas Heesch
PAGINA 6Ev
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Fotograaf: 
Edwin Hendriks
Kermis Heeswijk-Dinther




