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Annie van Menzel-Nooijen

LOOSBROEK – Annie van Menzel-Nooijen heeft op zondag 24 april vanuit de leefgemeenschap Loosbroek de ‘Penning van Verdienste’
in ontvangst mogen nemen vanwege haar grote en vooral veelzijdige verdiensten, met grote aandacht en inzet voor jongeren, ouderen en
hulpbehoevenden.
een buurtgenote zorgt ze voor
de sociale contacten in de straat
en brengt ze het bijbehorende
blad rond. Als voorzitter van
Stichting Oranjecomité Loosbroek stond ze 20 jaar mede aan
de basis van tal van activiteiten
rond Koninginnedag, tegen-

als lOOsBROEksE
GemeenSCHap Zijn
WE haaR VEEl daNk
VERschUldiGd
woordig Koningsdag, met onder andere de rommelmarkt en
de fietstocht. Ook alle activiteiten rondom Sint-Nicolaas horen
daarbij. Denk aan het maken
van pakken en de intocht van de
Sint en zijn gevolg.
Annie met haar kleinkinderen

Vanaf 1980 gaat Annie van
Menzel - Nooijen mee op vakantie met de zieken, voor De
Zonnebloem. Een week om de
zieken een zo zorgeloos mogelijke vakantie te bieden. In 2016
gaat ze voor de 22e keer mee.
Als in 1983 de korfbalvereniging Korloo wordt opgericht,
is zij een van de initiatiefneem-

Foto: Jan Gabriëls

sters. Vijftien jaar lang is ze bestuurslid en drie jaar neemt ze
trainingen voor haar rekening.
Als actief lid is ze nog altijd bezig
met schoonmaak- en verzorgende werkzaamheden voor haar
club. Als een van de vrijwilligsters van Steunpunt Den Hoek,
voorziet ze al tien jaar elke donderdagmiddag degenen die aan-

schuiven van een maaltijd. Soms
met menukaartje en feestelijke
aankleding. Tijdens de kindervakantieweek zorgt ze ervoor dat
de ouders, overige helpers en
de deelnemende kinderen van
een natje en droogje worden
voorzien. Ze is de contactpersoon van de Donatusstraat voor
‘Rondje Loosbroek’. Samen met

Vorstenbosch pakt uit
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

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

www.decozonwering.nl

Als Loosbroekse gemeenschap
zijn we Annie uitermate veel
dank verschuldigd voor deze
buitengewone, zorgzame prestatie en de daarvoor in uitzonderlijke mate geleverde tijd.
Namens het comité ‘Penning
van Verdienste Loosbroek’
Bert Vermeltfoort
Cor Gloudemans
Joop Neijs
Mathieu Bosch

Zie pagina 21

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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15 witte asperges
2 eetlepel citroensap
kswortel
1 eetlepel geraspte mieri
1 eetlepel mayonaise
10 plakjes gerookte zalm
e
125 mililiter crème fraîch

Bereiding

Snij de harde puntjes van de asperges en kook ze in ruim water met
zout in 1-2 min. beetgaar. Spoel de asperges direct af in een vergiet
en laat ze goed uitlekken. Roer in een wijde kom het citroensap met
de mierikswortel en de mayonaise tot een dressing. Voeg peper en
zout naar smaak toe.
Halveer de asperges en schep deze voorzichtig door de dressing en
laat ze 10 min. liggen. Spreid een plak zalm uit en leg daarop drie
halve asperges. Rol de plak op en maak op die manier 10 zalmrolletjes. Leg de zalmrolletjes op een schaal.
Roer de crème fraîche (zure room) door de overgebleven dressing en
breng op smaak met peper en zout en serveer deze als saus los erbij.

Eet Smakelijk

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

Voor 10 personen

Column
Ton Bens

Bon Voyage met
Bon Fromage

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne Gabriëls
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Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

De meivakantie staat weer voor
de deur en veel mensen gaan
op vakantie of, zoals Sophie
uit onze winkel in Heesch,
stage lopen op de Canarische
Eilanden. In Spanje eet je
vooral veel tapas en een typisch
Spaanse kaas is Manchego. Wij horen heel vaak dat de
‘harde’ kazen in het buitenland niet zo lekker zijn als in ons
land. De oplossing hiervoor is om in onze winkels een lekker
stuk kaas uit te kiezen en in te laten sealen, zodat het lekker
lang, ook zonder koeling, houdbaar is. Ook ideaal om mee
te nemen in het vliegtuig naar een verre bestemming en dan
toch het ‘thuisgevoel’ te creëren met een stukje kaas van
Bon Fromage! Harde kaas heeft een stevige structuur en is
niet smeerbaar.
Deze kazen zijn
wél geschikt om
mee te koken, te
raspen, te krullen
of een heerlijk
blokje kaas te
serveren.
Blijft u lekker in de buurt, dan kunt u ook lekker in uw
eigen tuin of op een terrasje genieten van een wijntje
met een kaasplankje. Een lekker kaasplankje bevat een
stukje boerenkaas, een stukje blauwader (biologisch),
witschimmel en een roodkorst. Een combinatie van
kazen dus. Combineer dit met een lekkere dipper en een
vijgenbroodje. Een lekker wijntje erbij en dan heeft u ook
het vakantiegevoel te pakken! Bij diverse toonaangevende
restaurants in deze regio staan wij trouwens ook op de kaart
met onze kaasjes en nootjes.
Buitenlandse kaas top drie: uiteraard Frankrijk, Italië en op
een derde plaats Zwitserland. Voor kaasmeisje Lisa wordt
het nog een zoektocht tijdens haar Amerikaanse trip, vanaf
medio juni tot eind augustus, naar een lekker stukje kaas…
behalve de Cheddarkaas, die gebruikt wordt voor een grote
cheeseburger, is Amerika geen echt kaasland te noemen.
Maar met ‘say cheese’ is wel al een begin gemaakt.
Beide dames zijn gelukkig wel boegbeeld voor onze
reclamecampagne tijdens de Nationale Kaasweek van 1 t/m
14 mei, waarbij we ook tal van leuke acties en aanbiedingen
hebben, waardoor u ze toch nog vaak terug gaat zien! Laat
u verrassen.
Bon Voyage... en een fijne stage
Team Bon Fromage Oss & Heesch
Ton en Elly Bens

Eetwinkel

Activiteiten tijdens Vorstenbosch pakt uit
Vrijdag 6 mei 2016: Expositieevenement ‘Groeten uit Vorstenbosch’ en ‘Snoepje van de
week!’
Zondag 8 mei 2016: Expositieevenement ‘Groeten uit Vorstenbosch’.
Het is kermisweekend in Vorstenbosch en de Kloosterkapel
doet weer volop mee.
Op vrijdagmiddag 6 mei maken
we tussen 14.00 en 17.00 uur
gefotografeerde ansichtkaarten,
met ‘Groeten uit Vorstenbosch’,

een foto die je mee naar huis
krijgt om thuis af te drukken!
Een mooi bord met Vorstenbosch
als decor, biedt de kans om een
mooie ansichtkaart te maken,
waarop je jezelf terugziet.
En er zijn drie eetbare kunstwerken: Mondriaancake, een Marilyn Monroetaart en een Mona
Lisataart, die in stukjes opgegeten mogen worden. Een moeilijke keuze voor elke binnenkomer!

Op zondag 8 mei kan iedereen
- bij droog weer - buiten foto’s
maken, met als decor ‘Groeten
uit Vorstenbosch’. Als het regent,
kan dat binnen, in de kapel.

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

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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Karperkoppelwedstrijden
24 uur aan het water

mooI VAn

haNs MaNdERs

Normaal stuur ik mijn tweewekelijkse bijdrage
voor DeMooiBernhezeKrant op zondag naar
de redactie. Vaak weet ik al enkele dagen
daarvoor waar ik het in mijn rubriek ‘Mooi
van ...’ deze keer over zal hebben. De ene
keer schrijf ik over dat onderwerp een nieuw
gedicht, de andere keer zoek ik een passend
gedicht in mijn poëtisch archief.

‘Ze zijn groot, sterk en het geeft een kick als er eentje aan je lijn zit’

Deze keer wist ik vooraf absoluut niet waarover ik zou gaan schrijven.
Sterker nog, ik dreigde te vergeten dat ik aan de beurt was. Gelukkig
kwam er op maandagmorgen een herinneringsmailtje van Heidi.
Ik schrok even, maar twee tellen later wist ik al wat deze keer mijn
onderwerp zou zijn.
Dit weekend is mijn meivakantie begonnen. Met mijn gezin en enkele
familieleden zijn we een weekendje in de Ardennen geweest. Qua weer
leek het daar meer op een weekend in de kerstvakantie, maar dat werd
maximaal vergoed doordat we temidden van regen, hagel en sneeuw
getuige mochten zijn van een historische Nederlandse sportprestatie.
We waren erbij, toen, achtentwintig jaar na Adrie van der Poel, de
mooiste wielerklassieker Luik Bastenaken Luik eindelijk weer eens werd
gewonnen door een Nederlander: Wout Poels.

mooI man!
We waren erbij

Thomas en Lars

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

NISTELRODE - Het komend weekend wordt er door de laatste koppels deelgenomen aan de 24-uurs
karperkoppelwedstrijden bij de Nistelrodese vijver De Meuwel aan de Piet Geersdijk. De wedstrijd start
op zaterdag 30 april om 14.00 uur en wordt op zondag 1 mei om 14.00 uur afgefloten. De wedstrijd
draait niet om het aantal, maar om het totaal aantal kilo’s gevangen vis.

Het sneeuwde, er viel hagel, koude regen
En tussendoor scheen af en toe de zon
De weergod kende nauwelijks pardon
Voor renners fietsend over Waalse wegen
Ze klommen, daalden, hadden vaak wind tegen
Dus steeds vermoeider werd het peloton
Al koersend richting Luik, het eindstation
Waar ‘onze’ Woutje sprintte naar de zege
We stonden met een groep op de Redoute
En zagen in de hagel hem passeren
Hij reed alert, we zeiden: “Wout is goed”
Maar dat hij echt in Luik zou triomferen
Had niemand van ons negental vermoed
En bracht ons stuk voor stuk in hoger sferen

‘De adrenaline
giert dan
door je
lichaam’
Jeffrey en Ruben

Sander van den Bosch uit Dinther
en Jeroen Spierings uit Vorstenbosch zijn fervent vissers en lid
van Vorstenbossche hengelsportvereniging. Verdeeld over
drie weekenden organiseren zij,
in samenspraak met Nistelrodese
hengelsportvereniging, net als
verleden jaar, een 24-uurs karperkoppelwedstrijd. De afgelopen weekenden waren er al
zeven koppels die hun geluk
beproefden. De laatste koppels
gooien aankomend weekend
hun hengel uit. Alle deelnemers
zijn in het bezit van een vereiste
en door de gemeente Bernheze
verstrekte nachtpas.
Met opgeteld 12,2 kilo schoon
aan de haak gingen de 19-jarige
Lars van der Velden en 18-jarige
Thomas van Zoggel uit Nistelrode verleden jaar met de winst
strijken. Ook dit jaar zijn de jonge vissers er weer bij. “Vissen is
een hele mooie hobby”, vertel-

len de vrienden. Ze vervolgen:
“Wij zijn echte karpervissers. Ze
zijn groot en sterk en het geeft
een kick als er eentje aan je lijn
zit. Dat is altijd onverwachts.
De adrenaline giert dan door je
lichaam.” Omdat het ’s nachts
rustiger is, bijten karpers dan gemakkelijker. “Onze lijnen gaan
door een beetmelder. Als dat het
geval is, gaat er een alarm af.
We gaan gewoon naar bed,
maar als de pieper gaat, zijn we
er in no time uit om de vis uit
het water te halen en te drillen.
Dat wil zeggen dat we hem moe
maken. Als het een mooie karper
is, (lees: een grote), dan maken
we altijd een foto voor we hem
terugzetten”, vertellen de heren
enthousiast.
Hoewel geduld in deze een vereiste is en een portie geluk, is
een goede visuitrusting en weten wat de karper lekker vindt,

belangrijk. Lars en Thomas denken intussen te weten welk aas
de karper lekker vindt. Of zij
ook dit jaar in de prijzen vallen,
hangt af van het resultaat van
de laatste deelnemende koppels.
Het was en is overigens niet aan
de vissers om hun vangst te wegen. “De koppels bellen als zij
een karper gevangen hebben.
Wij wegen ze vervolgens en maken een foto van de vis”, laten
organisatoren Jeroen en Sander
weten.
Zij hebben veel werk gemaakt
van het organiseren van deze
wedstrijden, maar: “Er nemen
koppels deel uit allerlei kernen
van Bernheze. We hebben allemaal dezelfde passie. Het is leuk
om met elkaar te vissen en we
leren elkaar zo ook een beetje
kennen.” Buiten zonsondergang
en zonsopgang is iedereen welkom om te komen kijken.
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gezondheid in balans

Maak het uzelf toch
lekker makkelijk
Bel (085) 016 04 03
Mail info@familiae.nl
Web www.familiae.nl

In Bernhoven nu ook
chemotherapie voor nietkleincellige longkanker
Uden - Sinds april 2016 is het in Bernhoven mogelijk om chemotherapie voor niet-kleincellige longkanker te ontvangen. Dit betekent dat patiënten die deze behandeling krijgen, nu niet meer hoeven te reizen. Voortaan kunnen zij voor deze behandeling terecht in
hun vertrouwde ziekenhuis te Uden.
Er zijn twee varianten van longkanker, kleincellig en niet-kleincellig. Tachtig procent van de
mensen met de diagnose longkanker heeft te maken met de
niet-kleincellige variant. Deze
patiënten kunnen in een aantal
gevallen voordeel hebben van
een behandeling met chemotherapie.
Chemotherapie voor niet kleincellige longkanker wordt eens
per drie weken gegeven. Dit
wordt in totaal vier keer herhaald. De behandeltijd van een
serie chemotherapie bedraagt in
totaal twaalf weken. Patiënten
uit de regio Oss-Uden-Veghel
kunnen nu in hun eigen ziekenhuis deze behandeling ondergaan.
Chemotherapie voor kleincellige longkanker werd al wel in
Bernhoven gegeven. Bernhoven
wilde de behandeling al langer
uitbreiden voor mensen die de
niet-kleincellige
tumorvariant
hebben. Dat was - met destijds twee ziekenhuislocaties - te
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Bevolkingsonderzoek borstkanker in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER – Het Bevolkingsonderzoek Zuid start op
12 mei met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Heeswijk-Dinther.
Voor dit onderzoek worden alle
vrouwen tussen 50 en 75 jaar
elke twee jaar uitgenodigd. Door
het onderzoek kan borstkanker
in een vroeg stadium ontdekt
worden. Dit verhoogt de kans
op genezing. Bovendien is vaker
een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoekscentrum
staat tot medio juni 2016 op
het parkeerterrein/marktterrein,
Plein1969, nabij de bibliotheek,
5473 CA in Heeswijk-Dinther.
Voor meer informatie kun je kijken op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

De Coöperatie Welzijn en Zorg i.o
Coöperatie Welzijn en Zorg i.o - Evaluatie en versterking
Heeswijk-Dinther-Loosbroek – Opdracht van de Kerncommissie Loosbroek en Actief Burgerschap
was een plan te maken voor oprichting van een Coöperatie voor Welzijn en Zorg in HDL, met als doel:
‘Ondersteunen en versterken van HDL vrijwilligers en hun op welzijn gerichte activiteiten’.
kostbaar. Het aantal mensen dat
aan deze vorm van longkanker
lijdt, was te klein voor twee locaties. Nu Bernhoven één ziekenhuislocatie in Uden heeft, kan
deze therapie wel dichter bij huis
worden aangeboden.
De vakgroep longgeneeskunde
in Bernhoven wordt dit jaar uitgebreid met een zesde longarts.
De twee longartsen met het
aandachtsgebied longkanker zijn
dhr. M. van de Bogart en mw. H.
Zegers. Zij worden ondersteund
door verpleegkundig casemanagers oncologie.

workshops,
bruidsgelegenheidsmake-up
workshops, bruidsenen
gelegenheids
make-up
permanente make-up,make-up
wimperpermanent
permanente
Nieuwe Erven3a
7 5384
TAKT Heesch
Heesterseweg
5386
Geffen
tel.
06 --21644798
21644798 info@bbyr.nl
info@bbyr.nl
tel 06

my

HAIR BEAUTY NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

www.bbyr.nl

• 100% grijsdekking
• 10 minuten inwerktijd
• PPD, fosfaat & recorsenol
vrij!
• Argan oil voor betere
haarkwaliteit
• Oplichten en inkleuren
over geverfd of natuurhaar
in 1 behandeling.
• Wellness kleuring met
ultieme glans.
• Prachtige koele tinten

Het driekoppige bestuur en
de raad van toezicht (Antoon
Verhaak en Jan van de Broeken van Actief Burgerschap en
Ninge Duyvensz en Joop Neijs
van Kerncommissie Loosbroek)
hebben het plan geëvalueerd:
Een uitgebreid werkplan is opgesteld; een toelichting is gegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie van Actief Burgerschap; met
belangstellenden, KBO’s, De
Zonnebloem en andere belanghebbende organisaties is overlegd; met de gemeente en zorgorganisaties is contact gelegd
en overlegd; statuten zijn - bijna
- gereed en de coöperatie kan
geformaliseerd worden.
Ondertussen zijn vrijwilligers

voor een domoticaplan aan het
werk en gaat de website binnenkort in de lucht. Met enkele dertigers is gebrainstormd over het
plan.
Vrijwilligers
De volgende stap is vrijwilligers
en welzijnsactiviteiten in de kernen bij de coöperatie betrekken,
verbindingen leggen, ondersteunen en versterken.
Voor versterking van bestuur van
de coöperatie is uit elke kern nog
een enthousiaste en betrokken
vrijwilliger meer dan welkom!
Ervaren mensen die weten wat
er speelt in hun kern en willen
meehelpen de leefbaarheid op
peil te houden.

Drie actieve mensen die de
coöperatie voor welzijn en zorg
op de kaart zetten door verbinding met bestaande activiteiten
én het ontwikkelen van nieuwe,
zoals voor gezinnen en jongeren.
Ook voor opstart, beheer en onderhoud van de website is hulp
welkom!
Nieuwsgierig?
Meld je bij Jan van den Broek
06-22407261, Antoon Verhaak
a.verhaak@home.nl of Joop
Neijs 06-51470169.
Het bestuur:
Yolanda Verstegen
Harrie Geboers
Annie van der Ven

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
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RADICALLY MINE!

Live een kunstproject voor jeugd tussen 13-18 jaar
nisteLrODe/Heeswijk-DintHer – Een museumbezoek is opwindend,
vooral als je er met een opdracht naar toe gaat. Gymnasium Bernrode ging
met leerlingen van Kunstklas 4 op bezoek naar het Van Abbemuseum in
Eindhoven voor een rondleiding en inspiratie. In het kader van ‘Radically
Mine! Live’ werden leerlingen uitgedaagd om aan de hand van drie – zelf
gekozen – kunstwerken een geheel nieuw, eigen werk te maken.
Vijf scholen, met in totaal ruim
200 leerlingen, uit de regio Oost
Brabant deden mee aan de uitdaging van het Van Abbemuseum.
Tijdens de lessen op Gymnasium
Bernrode werd geschilderd, getekend en met klei geboetseerd.
Aan het eind van de opdracht
kwamen twee mensen van het
museum de kunstwerken beoordelen en werden 100 kunstwerken geselecteerd voor een expositie in het Van Abbemuseum van
15 april t/m 16 mei.
Niet de minsten
Vera Ruijs uit Nistelrode selecteerde als inspiratiebron werken
van Marlene Dumas (Genetiese

Van Abbemuseum en een plaats
in de top 10 van deze expositie.
Daarom werd ze uitgenodigd
haar werk te presenteren tijdens
de Brabantse Kunstbende Finale
2016 op 24 april in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch.
Brabantse Kunstbende Finale
Noord-Brabant bruist van talent
op het gebied van muziek, mode,
theater & voorstellingen, film,
dans, taal en beeldende kunst.
Op 24 april gaf Vera in de Verkadefabriek een presentatie over
haar visie op de beroemde schilderijen en de aanpak om tot haar
eigen werk te komen. Een professionele jury bepaalde daarbij wel-

‘Een spetterende middag,
bruisen van talent’
Heimwee), Jan Sluijters (Lezende
vrouw) en Pablo Picasso (Femme
en vert). Drie kunstenaars die tot
de top van de wereld gerekend
worden.
Het kleurgebruik van Marlene
Dumas, de contourlijnen en de
achtergrond van Sluijters en de
licht-/schaduwwerking van Picasso inspireerden Vera voor haar
werk. Haar ‘verhaal’, de aanpak
en het resultaat leidden tot deelname aan de expositie in het

ke van de 40 talenten, op diverse
gebieden van de kunst, mochten
deelnemen aan de landelijke finale. Het was een spetterende middag, bruisend van talent en met
enthousiaste toeschouwers.
Hoewel Vera al regelmatig thuis
schildert, was het maken van een
kunstwerk in opdracht en voor
een jury van een heel andere
orde.
Ze genoot en was trots om in de
Verkadefabriek voor een groot

Vera Ruijs

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

publiek haar werk te kunnen tonen. Ze ging niet door naar de
landelijke finale voor talentvolle
kunstenaars, maar wie weet…

Kunst wordt onderdeel van
haar eindexamen en het
project was een ervaring
om nooit te vergeten.

BAKKER
HEEFT U ZO’N 6-PACK
OOK VOOR MEI?
de bakkers Lamers

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

Meivackkantie
sipxicpopauntjes,

10
s naar keuze,
4 harde broodjen,
4 rozijnenbolle
4 eierkoeken
9,00

6,00

MAANDAG T/M ZATERDAG
OM 7.00 UUR OPEN

geldig t/m 4-5-2016
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parochienieuws

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Foto’s: Lianne Gabriëls
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Heeswijk-dinther – In het kader van het Jaar van Barmhartig- straatjongeren, een kampvuur buiten in een zelfgemaakt onSpoed overdag: 0412-450802
heid veranderden jongeren tussen de 12 en 30 jaar uit de parochies met gezelligheid en een dagslui- derkomen van plastic of karton,
Huisartspraktijk L. van Cruchten
Heeswijk-Dinther, St. Oedenrode, Schijndel en Veghel, op 23 april, ting met aanbidding.
maar wel op een matje.
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
de Ontmoetingstuin van CC Servaes in Dinther in een krottenwijk.
Deze actie voor Stichting Tear
Mw. N.A.M. Hiemstra
Daarna werd er door diezelfde jongeren in die krotten geslapen. Liefst 71 jongeren hadden zich (The Evangelical Alliance Relief),
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Doel van de actie was de jongeren te laten ervaren hoe het is om voor deze actie aangemeld. Tij- met als werkgebied Afrika, Azië
Spoed overdag: 0412-452739
geen dak boven je hoofd te hebben en tevens geld op te halen voor
Apotheek
steun aan straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cambodja.
‘Slapen in een krottenwijk
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
in Heeswijk-Dinther’
De organisatie werkte in dit pro- kampvuur. In tegenstelling tot
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
ject samen met Jong Bisdom Den de jongeren in de echte krotten0412-451971
BrabantZorg
Bosch en het Franciscaans Jon- wijken, werd er voor deze jonge- dens het avondprogramma werd en Latijns-Amerika, werd op
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
gerenwerk. De krottenwijk werd ren een leuk programma samen- dit aantal tijdelijk aangevuld met zondag 24 april afgesloten met
Heelwijk/Laarstede
opgebouwd uit karton en plastic gesteld, met als ingrediënten sponsoren en ouders, tijdens de een ontbijt, een terugblik en een
Mozartlaan 2, 0412-465500
en tijdens de koude avond kon- een kennismakingsspel, een pre- inloop. Ook pastoor Joost Jansen eucharistieviering.
www.brabantzorg.eu
den zij zich opwarmen bij het sentatie van Stichting Tear over was van de partij, hij sliep niet
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
SCHIJNDEL - Op je zevenentwintigste een uitvaartonderneming beginnen... Voor Tom Mijland uit
Spoed overdag: 0413-293393
Schijndel wel: “Met mijn bedrijf, Mijland Uitvaartzorg, wil ik meer aandacht geven aan de nieuwe moApotheek
Dagelijkse eucharistieviering
gelijkheden die er zijn. Een uitvaart en de crematie of begrafenis kunnen tegenwoordig heel persoonlijk
Apotheek Heeswijk-Dinther
om 12.15 uur.
worden ingevuld. Daar help ik de nabestaanden bij. Dat mag best meer tijd kosten dan één gesprek
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
Op zondag om 10.30 uur
waarin alles geregeld moet worden. Ik wil mensen informeren, inspireren en adviseren, dus neem ik de
buiten openingstijden voor
en vespers om 18.00 uur.
spoedeisende recepten bij de
tijd om te kunnen garanderen dat het afscheid helemaal aansluit op de wensen van de overledene en
dienstapotheek gevestigd naast
de nabestaanden.”
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Mijland’ een belangrijk houvast
Laverhof
in moeilijke tijden.”
Locaties Cunera, De Bongerd en
Ondanks alle nieuwe mogelijkondersteuning thuis
heden zijn veel uitvaarten nog
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
vrij traditioneel.
Tel. 0413 820390
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
7 dagen per week
Huisartsenpraktijk Nistelrode
24 uur per dag
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
‘Elk afscheid
Apotheek
is maatwerk’
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
Is Mijland Uitvaartzorg daarvoor
buiten openingstijden voor
ook de aangewezen partij? “Naspoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
tuurlijk! Het is zeker niet zo dat
Bernhovenziekenhuis.
wij alleen maar aparte of creatieTel.: 0412-614035
ve uitvaarten verzorgen.
BrabantZorg
Een traditionele uitvaart moet
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
ook vlekkeloos verlopen en ook
Heelwijk/Laarstede
Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
daar zijn wij voor. Juist door
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.mijlanduitvaartzorg.nl
onze persoonlijke aanpak en bewww.brabantzorg.eu
trokkenheid kunnen wij daaraan
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Voor u, naast u, met u
toch nog iets toevoegen. Daar
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
gaat het om, want elk afscheid is
Tom Mijland
0412-646839
maatwerk!”
spoed: 06-53673167
Om er zeker van te zijn dat een geven welke wensen er zijn voor
www.novaverloskundigen.nl
afscheid plaatsvindt op de ma- bijvoorbeeld opbaring, afscheid, Mijland Uitvaartzorg
Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1
20/04/16 10:25
Loosbroek
nier die men voor ogen heeft, rouwvervoer,
rouwdrukwerk, Sint Jorisplein 1-A
Huisartsen & Apotheek vindt
Meld
je
nu
aan
introduceert
Tom
de
‘Map
van
5481 AS Schijndel
enzovoorts.
u onder meer in Heeswijk
Mijland’.
Hierover
vertelt
hij:
Degene
die
de
map
invult,
houdt
073-8200997
voor het burgerpanel
& Nistelrode. De huisartsen uit
“Steeds meer mensen denken na de regie over zijn of haar af- 0413-820390
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
over hun uitvaart. In onze ‘Map scheid, dat geeft rust. Voor na- info@mijlanduitvaartzorg.nl
www.tipmooibernheze.nl

71 Jongeren een nacht dakloos voor straatjongeren

Mijland Uitvaartzorg:
Voor u, naast u, met u

Abdij van Berne

van Mijland’ kan worden aange-

bestaanden biedt de ‘Map van

www.mijlanduitvaartzorg.nl
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Het Sentiment winnaar
Restaurant Week Winter 2016
Aanbiedingen
juli
2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van 18
28 t/m
april24
t/m
4 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

KRIEL AARDAPPELS (geschrapt) 1 kilo € 1.00
SOEPASPERGES 500 gram€ 0.98
VERSE SCHARRELEIEREN 10 stuks€ 1.50
Violet en Toos kwamen met hun team als winnaar uit de bus

Foto: Jan Gabriëls

Heeswijk-Dinther – Restaurant Het Sentiment werd eerste van Brabant tijdens de Restaurant Week Winter 2016. Toos Verstraten en Violet van Dooren
zijn bijzonder trots op de beoordeling die zij van hun gasten tijdens de Restaurant Week mochten ontvangen: gemiddeld 9,33. Deze beoordeling is een
bekroning op hun werk en zij zijn hun bezoekers dankbaar voor dit prachtige
cijfer.
Dining City
over Het Sentiment
‘Restaurant Het Sentiment is een
restaurant dat op alle manieren
rust en ontspanning uitstraalt.
De inrichting is romantisch chique, gedecoreerd met prachtige

à la carte. Let op de bijzonder
creatieve tussengerechtjes en de
uitstekende wijnsuggesties naast
de desserts. Het Sentiment heeft
een zeer uitgebreide wijnkaart.
De wijnen komen uit verschillende landen, welke erbij worden

Restaurant Het Sentiment
straalt op alle manieren rust
en ontspanning uit
bloemen. De afstand tussen de
tafels is meer dan voldoende,
wat ervoor zorgt dat u intiem
kunt dineren.
De keuken is een goede combinatie van de Nederlandse,
Franse en mediterraanse keuken. Kies hier uit een 3-, 4- of
5-gangenverrassingsmenu
of

kro. Via de website kunt u restaurants zoeken op prijsklasse,
soort keuken, ligging en sfeer.
Tijdens de Winnaars Editie van de
Restaurant Week, van donderdag 28 april tot en met zondag
8 mei, serveert Het Sentiment
het winnende 3-gangenmenu
voor € 29,50 p.p.
Uitbreiding naar een 4-gangenmenu is mogelijk, u betaalt hiervoor een toeslag van € 7,50.

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

tijdens
de kermis

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

Zachte witte
melkbollen
8 + 4 GRATIS
Toendra

ZATERDAG visgerecht voor € 10,-

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

aan het werk
Kipcajun
100 gr.

Varkensfiletlapjes

€ 0,90

Zeeuws spek

Gehele kermis
afhaalsparerib
s
voor €10,-.

ZONDAG ‘MOEDERDAG’ Verwen je moeder,
kom gezellig bij ons eten en wij zorgen voor een heerlijke
chocoladefondue na!

met Spelt uit
de Maashorst

De Echte Bakker

Voor deze Winnaars Editie kunt
u reserveren via
www.hetsentiment.nl,
0413-320016 of
www.restaurantweek.nl.

DONDERDAG 3-gangen menu voor € 19,95 i.p.v . € 24,95
(tegen inlevering van deze bon)
oerhammetjes eten € 14,95

5 + 1 GRATIS

Van Mook

WOENSDAG spareribsmenu € 10,-

VRIJDAG onbeperkt gekaremeliseerde

1,00

2e voor

Mueslikoeken

Meergranenbol
met pompoenpitten

vermeld. Naast rode en witte
wijnen bieden zij ook champagnes en mousserende wijnen.’
De toonaangevende online restaurantgids DiningCity organiseert de Nationale Restaurant
Week met Nespresso, Uber,
Staatsloterij, het Parool en Ma-

Hollandse aardbeien een doosje 500 gram
vanaf € 1.95. Drie doosjes vanaf € 5.00

100 gr.

Zie pagina 38

€ 1,25

100 gr.

€ 1,05

Varkenskophaasjes
100 gr.

€ 1,30

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Revalideren bij Laverhof
Herstelzorg op maat

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - Soms ben je ineens aangewezen op hulp. Meneer Van Empel uit Berlicum belandde - na een ongelukkige val in huis, met een gebroken bovenbeen - in het ziekenhuis, waar
hij geopereerd moest worden. De operatie verliep goed, maar voor revalidatie is tijd nodig. Meneer Van
Empel is 83 en woont nog zelfstandig. Terugkeren naar huis na ontslag uit het ziekenhuis was niet mogelijk. Voor zijn revalidatieproces woont hij nu tijdelijk op de Laverhof-locatie St. Barbara in Schijndel.

Teammanager revalidatie Ellen en meneer Van Empel werken samen aan herstel

Behalve in Schijndel, biedt Laverhof ook revalidatiezorg op locatie
Cunera | De Bongerd in Heeswijk.
“In eerste instantie wilde ik daar
het liefst heen, omdat dat dichter bij huis is”, zegt meneer Van
Empel. “Maar er was op dat moment geen plaats en zo kwam ik
in Schijndel terecht. Toen er wel
een plaatsje vrijkwam in Hees-

wijk, kon ik er alsnog heen. Maar
intussen ken ik hier de mensen en
het verplegend personeel. Ik voel
me er op mijn gemak.”
zorgindiCatie
Meneer Van Empel verblijft nu
een maand op de revalidatieafdeling van St. Barbara. Revalidatiezorg vindt altijd plaats op basis

Tekst: Jan van Alphen

van een indicatie en wordt vergoed door de zorgverzekering,
legt teammanager revalidatie Ellen van der Heijden uit. “Voordat
een cliënt bij ons komt, hebben
we overleg gehad met het ziekenhuis. Op Laverhof werken we
samen met de cliënt aan herstel,
om terugkeer naar huis mogelijk
te maken.”

Soms worden mensen via de
huisarts of het ziekenhuis aangemeld voor herstelzorg, omdat
het thuis niet voldoende lukt om
te herstellen na bijvoorbeeld een
val, ziekte of een operatie. Voor
herstelzorg is een indicatie nodig
via de Wet langdurige zorg.
“Revalidatie beperkt zich niet alleen tot de therapiemomenten,
maar gaat eigenlijk de hele dag
door”, zegt Ellen. “Cliënten zijn
in beweging, helpen mee met
koffie halen, de tafel dekken of
eten koken. Kortom, zij doen zoveel mogelijk de dingen die zij
thuis ook doen.”
therapie
Gemiddeld verblijven cliënten
enkele maanden op de revalidatieafdeling. Ellen: “De zorgverzekering vergoedt revalidatiezorg
voor een periode van maximaal
een half jaar. Binnen die tijd
knappen veel cliënten zodanig
op, dat zij weer zelfstandig kunnen wonen. Soms lukt het ook
niet, omdat je te maken hebt
met complexe gezondheidsproblemen of tussentijdse complicaties. Dan wordt er gezocht naar
andere oplossingen, zoals extra
thuiszorg of verhuizing naar een
zorglocatie. Ook dat gebeurt natuurlijk in nauwe samenspraak
met alle betrokkenen.”
Meneer Van Empel werkt intussen hard aan zijn herstel. “De
eerste weken mocht ik mijn been
niet belasten. Het moest de kans
krijgen te genezen. Maar ik heb

een goede rolstoel, dus ik kan al
op en neer over de afdeling. Vorige week ben ik voorzichtig met
therapie begonnen.” Hij is vastbesloten weer naar huis te gaan.
“Ik heb me de afgelopen jaren
alleen prima kunnen redden. Dat
moet straks ook nog wel een tijdje kunnen lukken.”
Voor meer informatie over revalidatie en herstelzorg, kunt
u contact opnemen met het
cliëntservicebureau van Laverhof
bij u in de buurt, bereikbaar van
maandag t/m vrijdag tussen 8.30
en 17.00 uur.

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl
Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl

KBO VORStENBOSCH

KBO Bernheze
Afsluiting
rikconcours KBO
Vorstenbosch

dusdanig grote belangstelling,
dat besloten is om in het komende seizoen tweemaandelijks
een rikconcours te organiseren.
Dankzij de beschikbaarheid van
vrijwilligers kan KBO Vorstenbosch dit realiseren.

den. De organisatie van de KBO
wordt gevormd door een algemeen bestuur van zeven personen, dat ondersteund wordt
door ‘kartrekkers’ die de vele
activiteiten binnen aangegeven
kaders zelfstandig organiseren.

KBO Ontspanningsavond
Vorstenbosch

De bestuursperiode van onze
huidige voorzitter loopt ten einde en hij heeft aangegeven zich
niet herkiesbaar te stellen, reden
waarom we op zoek zijn naar
een energieke voorzitter (m/v).
Onze kandidaat heeft bestuurlijke ervaring met een vrijwilligersorganisatie, is een teamspeler en
bruggenbouwer en is in staat
verschillende belangen goed af
te wegen en weet daardoor zowel intern als extern haar/zijn rol
goed in te vullen.

VORSTENBOSCH - De jaarlijks
terugkerende quizavond stond
deze keer in het teken van het
verenigingsjubileum. De avond
begon met een speciaal jubileumgebakje. Samen met de koffie, was dat een goede start.

VORSTENBOSCH - Tijdens de
afsluiting van het rikseizoen afgelopen donderdag, werd bekend
dat Ad van der Velden de totaalwinnaar geworden is van de
maandelijkse kaartwedstrijden.
Met meer dan 400 punten kreeg
hij de jaarprijs overhandigd. Deze
KBO-rikwedstrijden trokken een

Met de quizavond terug in de tijd

De ontspanningscommissie kwam
met verschillende vragen die betrekking hadden op het 60-jarig
bestaan van de KBO in Vorstenbosch. Zo waren er vragen over
de historie van de KBO, wereldgebeurtenissen uit het oprichtingsjaar 1956 en foto’s van oude
Vorstenbossche boerderijen uit
diezelfde tijd. Verder kwamen een
puzzel en een algemene vragenlijst voorbij. De deelnemers moes-

ten zich daarbij flink inspannen
om tot de goede oplossingen te
komen.
Tijdens het quizzen werd er gezorgd voor een drankje en de
winnaars kregen na afloop natuurlijk een prijsje overhandigd.
Vrijdag 29 april is voor de Vorstenbossche KBO vrijwilligers
een bedankavond gepland. Het
bestuur verwacht ook dan weer
veel gezelligheid.
Op het programma staat een
humoristische show over en met
Oudhollandse likeuren.

KBO Heesch zoekt
bestuursleden
HEESCH - De KBO is een van de
grotere vrijwilligersorganisaties
in Heesch met ruim 1200 le-

Het bestuur zoekt tevens versterking in de vorm van een nieuw
bestuurslid voor de portefeuille
Welzijn. Onze kandidaat beschikt over ervaring in het werkgebied welzijn en zorg, behartigt
de belangen van onze leden in
verschillende overlegorganen en
onderhoudt contacten met leden
en ‘kartrekkers’.
Voor beide functies geldt dat het

zinvolle en interessante vrijwilligersfuncties zijn. De tijdsbesteding wordt geschat op 2 à 3 dagdelen per week. Uiteraard dienen
de doelstellingen van de KBO
ondersteund te worden. Nadere
informatie vindt u op de website
www.kbo-brabant.nl.
Bij gelijke geschiktheid voor de
functie wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw. Hebt u
belangstelling of wilt u eerst nader geïnformeerd worden, neem
dan contact op met de secretaris,
email secretaris@kboheesch.nl.

GITAARLES
VOOR
50-plussers
Geen noten
Begeleiden
liedjes
jaren ’60 en ‘70
Info:

nicovandewetering@kpnmail.nl
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Perry fest voor en door jongeren vanaf 17 jaar
‘HÉ, DAAR HEB jE PERRY’

Sami en Pepe

10-koppige vriendengroep

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Eigenlijk is het een uit de hand gelopen grapje dat elk jaar groter wordt. Het
Perry Fest voor en door jongeren vanaf 17 jaar, dat op vrijdag 27 mei van 19.00 tot 01.00 uur gehouden
wordt op het parkeerterrein bij Camping De Meerdonk aan de Zandkant 6A in Heeswijk. Een compleet
aangekleed feest met dj’s, muntjes, polsbandje, merchandise en meer; georganiseerd door een 10-koppige vriendengroep, waaronder dé Perry, Sami Gozen.
Het Perry Fest dat binnenkort
het buitengebied in Heeswijk op
zijn grondvesten doet schudden,
ontstond in 2013, tijdens een
kampeervakantie op Terschelling. “Wij waren daar met een
vriendengroep. Als Sami uit zijn
bedje kwam, vertrok hij dagelijks om die hele camping af te

struinen en met iedereen een
praatje te maken. In no time
kende iedereen hem. Hij kwam
dan ‘s avonds weer eens opdagen. Toen hij dat weer eens
deed zei iemand: “Hé, daar heb
je Perry”, vertelt medeorganisator van het Perry Fest, Pepe van
Herpen. Hij legt uit: “Perry is een

vogelbekdier uit de serie Phineas
& Ferb, die als geheim agent op
missie gaat. Als hij daarvan terugkeert, wordt geroepen: “Hé
daar heb je Perry.” De vrienden genoten van hun (stap)vakantie. Het is Sami die besloot
om de laatste avond een boost
te geven, door last minute een

strandfeest te organiseren voor
iedereen die daar zin in had. “Ik
ben met een kartonnen bord met de mededeling dat er een
strandfeest was - over de camping gaan lopen, heb flyers gemaakt en taxirijders ingeseind”,
blikt Sami terug. Hij bekent eerlijk: “Er kwamen die avond honderden jongeren van het hele
eiland. Taxi’s reden af en aan,
maar het was eigenlijk een slecht
feest, want we hadden slechts
gedoceerde muziek en het was
pikkedonker omdat we geen
kampvuur mochten maken.”
Toch smaakte dit eerste feestje
naar meer.
Weer in het Brabantse land,
werd enige maanden later het

eerste Perry Fest gehouden. Een
besloten, klein feestje en de eerste aanzet voor groter en beter.
De afgelopen twee jaar organiseerden de jongens twee besloten Perry Fest(en), waar honderden jongeren op afkwamen.
Dit jaar wordt het voor het eerst
een openbaar feest, voor iedereen van 17 jaar en ouder. Wederom groter en professioneler,
maar met behoud van het Perry
Fest-keurmerk zoals de blowboom. “Dat is een speciale hoek
waar iedereen kan chillen”, leggen Sami en Pepe uit. Nieuw is
het thema Flower Power dat aan
het feest is gekoppeld, waarbij
gehoopt wordt dat deze dresscode gevolgd wordt.
Zes dj’s, waaronder The Passion,
Freak en Loud’n Bright, gaan
zorgen voor gepaste muziek, er
is een fotohokje, er zijn eigen
muntjes, een polsbandje en zelfs
Perry Fest-merchandise. Samengevat kost het Pepe en Sami, samen met hun medeorganisatoren Tim Hanegraaf, Tim Booster,
Tim van den Berg, Thijs van den
Bosch, Stef Wilmink, Freek van
Kessel, Lars van Beusekom en
Siebe Haeve, veel werk, maar ze
verheugen zich: “Als het net zo
leuk is als voorgaande jaren, dan
komt het helemaal goed.”

kaartjes á € 11,- p.p. zijn te koop via de Perry Fest
Facebook pagina. Aan de deur kosten deze € 15,-.
Let echter op, want vol is vol.

20
JAAR
KRINGLOOP

DE HELE MAAND MEI FEEST MET LEUKE
CADEAUS EN VROLIJKE ACTIVITEITEN!
MAANDAG 2 MEI EEN PLANTJE CADEAU
VOOR ELKE BETALENDE KLANT EN
ZATERAG 7 MEI RAD VAN FORTUIN.

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl
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Lintjesregen in Bernheze
BERNHEZE – Tien
inwoners van de
gemeente Bernheze
werden op 26 april,
tijdens de jaarlijkse
lintjesregen,
benoemd tot Lid
in de Orde van
Oranje-Nassau.
Men ontving
deze Koninklijke
onderscheiding uit
handen van
burgemeester
Moorman.
Zij reikte de
onderscheidingen
bij de betrokkenen
thuis uit.

HEESCH - de heer J.a.a. (hans) alferink, Lid in de Orde
van Oranje-Nassau: Ruim 25 jaar vrijwilliger bij Stichting Carnavalsviering Heesch, 23 jaar bij theatergroep ‘Cabaret For Mineur’.
Lid en voorzitter van de Ondernemingsraad van Metaalfabriek
Latenstein Tiel. Al 7 jaar ceremoniemeester tijdens de Nationale
Dodenherdenking en geeft ondersteuning bij de viering van Bevrijdingsdag. Alferink was vrijwilliger bij Scoutinggroep Heesch, Stichting Werkgroep De Pas, medeorganisator van ‘Heesch Presenteert’
van OVH, secretaris van de Stichting De Eijnderic en vrijwilliger bij
RK Petrus-Emmausparochie.

‘Hij kan beter neuriën dan zingen’,
aldus For Mineur

HEESWIJK-DINTHER - mevrouW a. (astrid) rakhorst-van rhiJn, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Oprichtster in 1989 van Interart Gallery, later uitgebreid met een beeldentuin. Was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van tuin en onderhoud. Leverde een belangrijke bijdrage aan ontwikkeling van de kunst, door kunstenaars naar Heeswijk-Dinther te halen. Zet zich in voor bekendheid
van kunst bij een breder publiek en kunsteducatie. Is bemiddelaar en ondersteuner van kunstenaars.
Ondersteunt het onderwijsproject van Stichting Vrienden van Bambanani in Zuid-Afrika.

‘Het lintje is niet voor mij alleen’

HEESCH - de heer m.J.C. (tinY) van hoorn, werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet vanaf
1995 voor de parochie De Goede Herder Heesch, voorheen Petrus-Emmausparochie. Decorandus zorgt als organist voor de muzikale omlijsting van kerkdiensten en/of rouw- en trouwdiensten.
De heer Van Hoorn is inmiddels (inval)organist bij het Caeciliakoor,
koor Samenzang, Avondwakekoor en dameskoor De Goede Herder in Heesch.

Vaste organist van het Ceciliakoor
in Heesch

LOOSBROEK - de heer a.J.l. (Jos) de vries, Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Lid voetbalvereniging W.H.V. Loosbroek van
jeugd- en sponsorcommissie, leider (jeugd)elftallen en voorzitter
van de supportersclub. 25 jaar vrijwilliger/penningmeester van vereniging Sport voor Gehandicapten ’s-Hertogenbosch e.o. Binnen
deze vereniging jaren scheidsrechter/trainer/coach van een waterbasketbalteam. Vrijwilliger/scheidsrechter bij Vereniging Zaalvoetbal HDL en vrijwilliger/penningmeester van Integraal Platform
Gehandicapten Bernheze. De Vries was vrijwilliger en programmamaker bij de Bernhezer Omroep Stichting. Was medeverantwoordelijk voor het wekelijkse radioprogramma ‘Bernheze beweegt’.

Deze keer had hij echt niks door

NISTELRODE - mevrouW J.C.m. (annie) van lokven-van es, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1965 lid van Fanfare Sint Lambertus Nistelrode met inzet bij diverse activiteiten. Nam
deel aan donateursacties, de oudijzeractie en stelde mede het jubileumboek samen. Dertig jaar gastvrouw bij RKSV Prinses Irene en inzetbaar voor hand- en spandiensten tijdens activiteiten. Vanaf 1987
lid van Muziekkapel De Dûrzakkers, waarvan 20 jaar vrijwilligster. Bezoekvrijwilligster en kartrekker van
diverse activiteiten binnen De Zonnebloem afdeling Nistelrode.

‘Ze zonnebloemt wat af’, aldus Adri
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Foto’s: Jan Gabriëls

NISTELRODE - de heer d.J.m. (rien) van Berkom, Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 36 jaar vrijwilliger bij De Goede
Herder. Heeft het archief geordend en ‘Nistelrode, zeven eeuwen
parochie en 150 jaar waterstaatskerk’ geschreven. Mede-initiatiefnemer/vrijwilliger van Heemkundekring Nistelvorst. Onderzoeken
verricht naar de geschiedenis van Nistelrode en Vorstenbosch. Is
archivaris van Gilde Sint Antonius Abt-Sint Catharina. Heeft artikelen over het gilde gepubliceerd en bijdrage geleverd aan ‘Gildekring Maasland; Parel van de federatie’.

HEESWIJK-DINTHER - de heer g.g. (giJs) van liempd,
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn
maatschappelijke inzet vanaf 1982. Jarenlang was hij penningmeester van turn- en gymnastiekvereniging Sine-Cura en vrijwilliger bij OPG. Van Liempd is ruim 30 jaar vrijwilliger bij Stichting De
Meierijsche Museumboerderij, als gastheer en voor diverse onderhoudsklussen. Daarnaast zet hij zich in als vrijwilliger bij de Heilige
Willibrordusparochie, Stichting de Kilsdonkse Molen en incidenteel
bij het Willibrordcentrum in Heeswijk.

Hulpvaardig, analystisch,
begaan en weloverwogen

‘Stiekem hebben ze
me belazerd vandaag’

HEESWIJK-DINTHER - de heer B.C.a. (Ben) van der heiJden, werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau voor zijn maatschappelijke inzet vanaf 1987. Hij was mede-oprichter van
Bijenvereniging Sint Ambrosius en 14 jaar penningmeester van deze bijenvereniging. Ruim 15 jaar vrijwilliger bij de Heilige Willibrordusparochie, hoofd van de werkgroep Onderhoud Kerkhof/Kerkplein. Tevens
is hij contactpersoon voor het parochiebestuur en verantwoordelijk voor de administratie van het kerkhof.
Ook is hij chauffeur en coördinator van Buurtbus 202.

‘Waarom hebben jullie dit niet tegen opa gezegd?
Normaal vertellen jullie alles’

NISTELRODE - mevrouW m.J. (mieke) van den Boomsmits, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich ruim 10
jaar ingezet als ondersteuner voor Molukse families in het voormalig woonoord Donzel. Was van 1966 tot 2010 vrijwilliger van het
Nederlands Rode Kruis, afdeling Oss en omgeving, als collectant
en later wijkcoördinator. Mieke was mede-oprichtster en voorzitter van Peuterspeelzaal ’t Hummeltje en mantelzorger van twee
oud-collega’s. Van 2006 tot 2016 was zij vrijwilliger bij verzorgingshuis Laarstede.

Zuster Mieke Smits was een begrip
in Nistelrode bij Molukse gezinnen

NISTELRODE - mevrouW a.r.m. (anJa) van der sanden-spierings werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet op maatschappelijk terrein vanaf 1995. Vanaf dat jaar
is zij coördinerend lid van de Avondwakegroep in Nistelrode. Ook is zij vanaf 2009 vrijwilliger binnen De
Zonnebloem afdeling Nistelrode. In het verleden was mevrouw Van der Sanden geruime tijd vrijwilligster bij RKSV Prinses Irene en verleende zij rouwbegeleiding aan nabestaanden.

Uitblinker in onderhandelen,
meer voor minder

12

Donderdag 28 april 2016

Drogisterij & Parfumerie Van der Doelen
CADEAU

25%
KORTING
op alle damesgeuren vanaf 50 ml*

*Vraag naar de voorwaarden.

19,95
Cacharel
Noa
edt 30ml
van € 39,95

Bij aankoop vanaf €40,- aan Rituals
producten ontvangt u deze
sleutelhanger cadeau!*
*Vraag naar de voorwaarden. Zolang de voorraad strekt.

19,99
Cacharel
Anaïs Anaïs
edt 30ml
van € 41,60

35,89

17,99

Paco Rabanne
Lady Million
edp 30ml
van € 53,45

Nina Ricci
L’Air du Temps
edt 30ml
van € 45,95

19,99
CK
Escape
edp 100ml
van € 81,34

19,99
Joop!
Femme
edt 100ml
van € 77,44

Drogisterij & Parfumerie Van der Doelen dé beauty expert van het Zuiden
’t Dorp 64 - 5384 MC Heesch
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Moederdag: Zeg het met smulbloemen!
Speciaal om de liefste moeder te verwennen, is een vrolijk
en heerlijk, maar ook uniek pakket samengesteld met
mooie, pure producten van Streekvol.
Het pakket is verkrijgbaar in de abdijproductenwinkel van
boekhandel Berne en bevat: Twee heerlijke bakmixen van
de molen, appelkaneel jam in een leuk weckpotje,
smulbloemen om zelf te zaaien en te oogsten en een
heerlijk biologische appelsap. Mooi ingepakt is het een
feest om dit (h)eerlijke streekpakket aan een moeder te
geven (prijs € 18,-). U kunt natuurlijk ook een pakket naar
wens samenstellen, en we adviseren u daarbij graag. Welkom!

Nieuw in het assortiment van boekhandel en
abdijwinkel Berne: Streekproducten
Boekhandel Berne, Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk. Tel 0413-291394. www.berneboek.com

Zangweek LCM weer van
start bij Nesterlé
NISTELRODE - LCM staat voor London College of Music. Jaarlijks biedt Theaterschool T’eXtpierement
uit Oss een weekcursus aan voor mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van zang en interpretatie. In januari zijn audities afgenomen door één van de zangcoaches van West End London. Van
30 april t/m 7 mei biedt een aantal docenten uit London in CC Nesterlé een dagprogramma, waarin een
50-tal ongeschoolde en reeds geschoolde zangers zich verder kan ontwikkelen.
Het aanbod bestaat uit lessen
op eigen zangniveau, gedurende een hele week. De cursisten sluiten de week af met een
examen, voor een commissie van
LCM, die hiervoor overkomt uit
Londen. Tijdens deze intensieve
week wordt er, naast zang, gewerkt aan interpretatie en dans/
beweging. Alles komt samen in
een voorstelling op zaterdagavond 7 mei.
De data van de LCM-zangweek
2016: zaterdag 30 april t/m zaterdag 7 mei dagelijks van ongeveer 10.00-17.00 uur in CC
Nesterlé.
Het is uniek te noemen dat de
Osse Theaterschool T’eXtpierement, onder leiding van Astrid
Radoes, deze cursus als enige in
Nederland aan kan en mag bieden.
Voor meer informatie kun je terecht op www.textpierement.nl.
Voor deze gelegenheid maakt

KILO-KNAL-WEKEN
T’eXtpierement tijdens deze
zangweek gebruik van alle zalen
van Nesterlé. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom om het resultaat te komen bekijken tijdens

de voorstelling ter afsluiting op
zaterdagavond 7 mei.
Aanvang 20.00 uur.
Kaartjes € 5,- aan de kassa.

SLANK EN FIT
DE ZOMER IN
PERSOONLIJKE

DESKUNDIGE
BEGELEIDING

G A S H A N D E L
Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

GA JIJ DEZE
UITDAGING

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN
TUIN- EN PARKMACHINES
TANKSTATION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117
5411 CK Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl

propaan
camping gaz
heftruckgas
industriële gassen
petroleum
bijbehorende artikelen
eigen vulstation

MET ONS AAN?!

-

Let’s have
GREAT

S umme
r!

a

SCHRIJF JE IN, START VOOR 7 MEI 2016 EN WERK AAN JOUW KILLER BODY

CHECK VOOR MEER INFO WWW.MEERSPORTS.NL OF KOM LANGS!
Fitness | Spinning | Les Mills | Zumba | Xco
Kids Fit | FunXtion | MEER dan alleen sport!

SPORTEN VANAF €19,99 PER MAAND

Sport & Healthclub Heesch
‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl) | (0412) 40 44 74 | www.meersports.nl
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Ons Klupke
kocht muziekinstrumenten

met
Rabobank
Oss Bernheze

Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van Sientje van Hal?
Lees hoe zij dankzij de Clubkas Campagne instrumenten regelde als vrijwilligster voor Ons
Klupke. Haar verhaal en de enthousiaste verhalen van anderen uit de omgeving vindt u op

rabobank.nl/ossbernheze
Een aandeel in elkaar
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Met hun dagbesteding voor jongeren met een verstandelijke beperking
doet Heart Care werk(t) zijn naam eer aan: een initiatief vanuit het hart

Hun
voornaamste
drijfveer?
De blije
gezichten
van hun
cliënten
Blij
“Met een lach naar binnen en
met een lach weer naar buiten.”
Daar doen ze het voor, initiatiefnemers Ronnie en Carolien Florussen, zorgmedewerkers Paulien
en Henny, kunstenaar Harm, de
zeven bevlogen vrijwilligers en de
drie stagiaires. Dagelijks staan zij
klaar voor de jongeren bij ‘Heart
Care werk(t)’. Niet zómaar een
dagbesteding, maar een prachtig
concept. Geen wonder dat we
hier alleen maar blije gezichten
zien.
Locatie Heesch
‘Heart Care werk(t)’ is gevestigd
in een gigantische loods in Oss,
aan de Nieuwe Hescheweg. Een
tijdelijk onderkomen. Want al

Bij ons
reen
is iedeFotobijschrift
welkom

de bruine labrador.
In de dagbestedingsruimte heerst een gezellige bedrijvigheid. De kachel snort, en jongeren werken er
aan hun eigen daginvulling. Zo is
Sander aan zijn laptop bezig met
grafisch ontwerp. Janneke showt
met gepaste bescheidenheid haar
eigen kledinglabel. Haar gebreide mutsen sieren de takken van
een soort boom. Aan tafel werkt
Nina heel geconcentreerd aan
haar mozaïek-werkstuk. En verder wordt er geschilderd, getekend, getimmerd, geschuurd en
geverfd. Want alles mag hier. De
jongeren mogen zelf bedenken
wat ze willen doen. Er worden
prachtige dingen gemaakt; de
passie spat er vanaf.

daarbij letterlijk
álles mee. Terug in
de gigantische loods
worden alle spullen uitgesorteerd. Wat nog bruikbaar en goed is gaat op Marktplaats. Wat hergebruikt kan
worden wordt gerepareerd of
gerestyled. Oude kasten of stoelen krijgen een compleet nieuw
uiterlijk met een frisse verflaag.
En soms, heel soms, wordt er een
echte schat gevonden tussen de
spullen. “Dan zit er zomaar 150
euro in een oud boek,” lacht
Ronnie. “Als je dan die blijdschap
ziet, en de inspiratie van wat we
daar met zijn allen mee kunnen
doen, dat is onbetaalbaar!” Dat
het geld gewoon uit zijn eigen
portemonnee komt doet voor
Ronnie niet terzake. Die blije gezichten, dat is zijn euforie. Winst
hoeft er niet gemaakt te worden,
het gaat er puur om dat de jongeren bezig zijn.

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

shop. Ook vindt regelmatig een
wisselwerking plaats met andere
bedrijven. Met gesloten beurs
wordt er geruild van dienst of
goederen. Zo mogen de jongeren

Heart Care zet op zaterdag
30 april haar deuren
wagenwijd open

Een gezellige bedrijvigheid

drie jaar geleden dienden Peter
en Yvon van Vugt samen met
Ronnie en Carolien bij de gemeente Bernheze een verzoek in
voor een zorg-, woon- en dagbestedingsplan aan de Wijststraat
in Heesch. In afwachting van
goedkeuring van het plan zijn
zij anderhalf jaar geleden gestart
met de dagbesteding in de Osse
loods.
Authentiek
Meteen bij aankomst valt de gemoedelijke sfeer al op. Buiten op
het terrein snuffelen konijntjes,
kwetteren parkieten en kwispelt

Bezige bijtjes
Naast de producten die zij zelf
maken, is er nog veel meer te
doen bij Heart Care. Zo halen
Ronnie en de jongeren desgewenst complete inboedels op uit
leegstaande huizen. Ze nemen

U vraagt, wij draaien
Van steigerhout worden de
mooiste meubels gemaakt, mede
dankzij het vakmanschap van
vrijwilligers Herman (Caroliens
vader) en Henk. Ook die meubels
zijn te koop. Net zoals alle andere
producten van de dagbesteding.
Er wordt ook op bestelling geleverd, en op verzoek worden eigen oude meubels opgeknapt.
De jongeren leren met een kassasysteem werken in hun eigen

boksen in sportschool Maximum
in Heesch, en als tegenprestatie verzorgen zij bijvoorbeeld de
hapjes tijdens een open dag. Iedereen blij!

de drie R-en van Rust, Reinheid
en Regelmaat hanteren ze bij
Heart Care nog een heel belangrijke vierde R: die van Respect.
Kijkje nemen?
Zaterdag 30 april!
Heart Care zet op zaterdag
30 april haar deuren wagenwijd
open voor iedereen die een kijkje
wil komen nemen.
De dagbesteding, de producten,
de loods én de jongeren zijn een
bezoekje meer dan waard. Kom
dus langs, je bent van harte welkom!

Respect
Ronnie haalt iedere dag de jongeren thuis op en levert ze ook weer
thuis af. Van 9.00 - 16.00 uur
kunnen de jongeren in de dagbesteding terecht. Als de plannen in
Heesch rond zijn, levert dat een
flinke werkgelegenheid op. Want
er is extra (een-op-een) begeleiding nodig, zeker als het gaat om
begeleid wonen.
De jongeren gaan verder veel zelf
doen, zoals zij nu al leren. Zich
dienstbaar maken in de maatschappij. Ertoe doen. En normen
en waarden leren. Want behalve

heart Care Werk(t)
Nieuwe Hescheweg 11a Oss
06-51757375
(Ronnie Florussen)
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OPEN ZONDAG 1 mei Nistelrode Centrum
Sparkling in het
winkelcentrum

De weersomstandigheden deze week laten het nog niet merken, maar de zomer komt er toch echt
aan. De winkels in Nistelrode steken het niet onder stoelen of banken. Je ziet dat ze het mooiste
zomerassortiment hebben ingekocht. Heerlijk om te winkelen en je in zomerse sferen te wanen.
JaCoBs & JaCoBs Woonsfeermakers heeft experts in huis die belangstellenden helemaal
bijpraten en van advies voorzien. Bij van tilBurg mode is de sfeer en service zomers en de
boerderij voorzien van sfeervolle toz heBBedingen en de orangerie van van tilBurg en
’t BakhuYs hebben de koffie klaar en zij zetten hun klanten graag heerlijkheden van lekker zoetig
hapje tot aan mooie verse gerechten voor. Marya Schoenmode heeft nieuws: zij zijn Select Partner van
Wolky geworden. Bovendien vinden de bezoekers van marYa sChoenmode & tassen, shoes
for kids en de tamaris & rieker shop-in-shop altijd weer een nieuw assortiment in de drie
filialen. dio – the read shop – prima sparkling heeft deze zondag nog een afsluitende dag
van haar openingsactie, die het hele weekend het assortiment van Prima in de aandacht zet.

Moederdag tip

Wokpan
van € 13,99 voor
€ 9,-

Sparkling, de bijzondere winkel, van drogist tot boekenwinkel, introduceert vanaf 28 april het nieuwe assortiment van Prima. Huishoudelijke en cadeau artikelen worden aangevuld op de schappen
van Sparkling aan de Parkstraat. Van donderdag 28 april tot en met
zondag 1 mei zijn alle belangstellenden welkom bij DIO drogist-The
Read Shop en de nieuwe Prima, waarbij iedereen van openingsacties kan genieten.
Eigenaresse Kristel van Dijk is blij
dat de Nisseroise mensen het
Marskramer assortiment in Nistelrode niet hoeven te gaan missen,
daar zorgt het Prima-assortiment
nu voor. Het ongebruikte gedeelte van 120 m2 aan de achterzijde
van de winkel heeft een perfecte
invulling gekregen. Met meer dan
4.000 producten is Prima dé complete winkel met een zeer afwisselend assortiment huishoudelijke
en cadeau artikelen.

Openingsacties
Met de Prima openingsflyer in
de brievenbus, zijn de openingsacties bekend en zorgen Wendy,
Maureen, Mary, Laura en Kristel
ervoor dat er tijdens de afsluitende dag van de openingsactie, op
de open zondag 1 mei van 12.00
tot 17.00 uur, een hapje en een
drankje klaarstaan. Met de ruime,
gratis parkeergelegenheid voor
de deur, heeft u alle redenen voor
een bezoek op een rij.

(Ø 28 cm, roestvrij edelstaal)

DIO-The Read Shop-Prima Sparkling
Parkstraat, Nistelrode – www.sparkling-nistelrode.nl

Geldig t/m 1 mei 2016 en op=op

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

1 MEI
OPEN
ZONDAG!
VAN 12.00 - 17.00 UUR
STAAN WE
VOOR U KLAAR!

Van Tilburg pakt uit
met verrassende outfits en volop

MEI VOORDEEL

voor een stralende zomer.

DE GROOTSTE
MODEWINKEL
VAN NEDERLAND

MODE SCHOENEN
SPORT ÉN FUN
VOOR JONG EN OUD

600 +

RUIM 600
MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

UNIEKE
EN GRATIS
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE
WINKELEN
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN
VOOR VASTE
KLANTEN

RUIM 350 GRATIS
PARKEERPLAATSEN
VOOR DE DEUR

GRATIS VERS
GEMALEN KOFFIE
OF HEERLIJKE THEE

NISTELRODE 10.000M2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE | ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL
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Bezoek de Tamaris shop-in-shop
tijdens de open zondag
In het centrum van Nistelrode heeft Marya Schoenen & Tassen drie filialen, in één en dezelfde straat,
waar zowel Marya Schoenen & tassen voor de volwassenen als Marya ‘Shoes for Kids’ te vinden is. Weliswaar twee aparte panden, schuin tegenover elkaar. In 2014 opende Marya Schoenmode een compleet
nieuwe winkel, pal naast de kinderschoenenwinkel.

Nistelrode

EEN TAMARIS SHOP-IN-SHOP EN EEN RIEKER SHOP-IN-SHOP

Koopzondag 1 Mei 12.00 - 17.00uur
R

Shop in shop

R

A N T I S T R E S S

Shop in shop

Marya Reizevoort: “Tamaris heeft een zeer uiteenlopende collectie, waarbij elke vrouw wel iets van haar
gading kan ontdekken. Of het nu voor op kantoor, een sensationeel partymoment of een wandeling is,
voor elk moment is er volop keuze. Meegaand met de mode van de seizoenen, is de Tamarisshop een
geweldige aanvulling.”
RIEKER, TAMARIS SHOP-IN-SHOP
Iedere week opent Tamaris ergens in Europa een nieuwe winkel. Tamaris is één van de succesvolste
schoenenmerken in de wereld. De combinatie van hoge kwaliteit producten, een ongeëvenaarde intuïtie
voor schoenen- en accessoire-trends en een uniek - waar voor je geld- motto, maakt dat een vrouwenhart sneller gaat kloppen. Uniek is de gepatenteerde AntiShokk technologie die in veel Tamaris modellen
wordt toegepast. Deze verzacht de impact van elke stap met wel 50%, wat resulteert in een ontlasting
van ruggengraat en gewrichten. Zo combineert Tamaris mode met draagplezier.
De winkel op ’t Laar, tegenover Marya Schoenen en Tassen en naast Shoes for Kids, is fris, elegant en elke
klant voelt zich direct thuis. De enthousiaste medewerkers geven up-to-date tips en helpen u graag bij het
vinden van de perfecte schoen voor de juiste gelegenheid.

(naast shoes for kids)

Koopzondag
1 mei
12.00-17.00uur

Shoes for kids

Bezoek onze online shop: www.marya.nl

Laar 9, Laar 16 en Laar 16a in Nistelrode. Bekijk onze collectie op onze online shop www.maryaschoenmode.nl

15% korting
op een
complete set*

10% korting

op alle Morgana
hoofdkussens

Hoe ziet het ideale interieur eruit en welke woonstijl spreekt u het meeste aan? Het
interieur vertelt vaak een verhaal over de bewoners. De sfeer in huis komt tot leven
door persoonlijke accessoires toe te voegen aan een interieur; foto’s, erfstukken,
zelfgemaakt schilderij of wellicht een bijzondere verzameling.

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Gezond
slapen

Laar 1, 5388 HB Nistelrode
Tel. 0412 - 61 11 85

Sander Boeijen van Uphome
binnenhuisadvies bij Jacobs
& Jacobs woonsfeermakers

nl

www.jacobsenjacobs.nl
www.morgana.nl/nistelrode

Op 1 mei - tijdens de open zondag in Nistelrode is Sander Boeijen, interieuradviseur van Uphome
binnenhuisadvies bij Jacobs & Jacobs woonsfeermakers aanwezig. Van 12.00 tot 17.00 uur zal
Sander u de gelegenheid geven om met hem uw
wensen door te spreken wat betreft de indeling
van uw woning. Natuurlijk kunt u advies krijgen
voor de indeling van uw interieur bij nieuwbouw
en verbouw. Waar en hoe kunt u het beste uw
zithoek plaatsen? Welke model past het best bij
u en uw inrichting? Geeft een verbouwing meer
mogelijkheden wat betreft de indeling?
Kom naar Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
en breng uw plattegrondtekening, liefst met de
juiste maatvoering en eventueel foto’s van de
woonruimte, mee.
Kunt u niet wachten om uw eigen persoonlijke woonsfeer te gaan creëren en wilt u
een afspraak maken? Neem dan contact op via 0412-611185. Wij staan graag voor
u klaar.
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, Laar 1, 5388 HB Nistelrode
www.jacobsenjacobs.nl
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Over asielzoekers gesproken(1)

Wie zijn het?

Asielzoekers zijn mensen die hun land hebben verlaten door:
• oorlog en geweld
• schending van mensenrechten (geloof, homoseksualiteit,
vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting)
• armoede
• politieke vervolging
Staand beleid is dat we geen economische vluchtelingen
Waarom horen wij
vluchtelingen op te vangen?
Mensen die vervolgd worden
of onder oorlog lijden, hebben
recht op asiel in een veilig land.
Dit uitgangspunt is vastgelegd in
internationale en Europese verdragen; ook in onze grondwet
staat dat Nederland het internationale recht zal bevorderen en zal
bijdragen aan vrede en veiligheid
in de wereld. Deze verdragen en
wetten zijn ook tot stand gekomen omdat in de westerse wereld de uitgangspunten van het
christendom en het jodendom
diep geworteld zijn: barmhartigheid, rechtvaardigheid, vergeving en gastvrijheid.
Waar komen ze vandaan?
Door de geschiedenis heen komen vluchtelingen voor; denk
aan de Belgen in Wereldoorlog I,

aan de Hugenoten in Frankrijk
en de Duitse/Oostenrijkse joden
die onder andere in Westerbork
terechtkwamen toen in de jaren
dertig Nazi-Duitsland opkwam.
In de jaren tachtig vingen we Tamils op die in Sri Lanka vervolgd

naar Nederland. Ook uit Somalië
kwam een vluchtelingenstroom
op gang.
De eerste jaren in deze eeuw waren de aantallen vluchtelingen
klein. Tot het conflict in Syrië uitbrak en in Eritrea een barbaarse
dictatuur een hele generatie jonge mensen gijzelde via een permanente dienstplicht.
Binnen Syrië zijn er veel mensen
op de vlucht. Inmiddels hebben zes miljoen Syriërs het land
verlaten; de meesten wonen in
Libanon, Jordanië of Turkije. De

Niemand weet wanneer
er vrede in Syrië zal zijn
omstandigheden in de kampementen zijn erbarmelijk. De Syriërs
en de Eritreeërs riskeren hun leven als zij in gammele boten naar
Europa komen.

Toen de VS Irak binnenviel en
de Taliban in Afghanistan streed,
kwamen Irakezen en Afghanen

Europa probeert het tij te keren
door vluchtelingen terug te sturen naar Turkije, daar te registre-

FRANKRIJK - Huisjes- en kamerverhuur La Colline de Drôme; leer
haar kennen en heb haar lief.

Historische dorpjes, typisch
Franse stadjes, kleurrijke markten, gezellige terrasjes in Grignan, Dieulefit en Nyons, grandeur van steden als Avignon of
Orange, Mont Ventoux en Pont
du Gard op rijafstand, de Drôme
heeft werkelijk alles om te ver-

ren, om daarna mensen die recht
hebben op asiel, over te brengen
naar Europa.

werden. In de jaren negentig
brak de oorlog uit op de Balkan.
Tienduizenden mensen vluchtten
naar Nederland. De meesten zijn
hier blijven wonen.

sfeervolle ChamBres d’hÔtes
Genieten van glooiend heuvelland, stromende bergbeekjes,
klaprozen, lavendel en zonnebloemen.

Oorlogsgebied in Syrië

rukken, te voelen dat u leeft.
In deze schitterende omgeving
hebben Hans en Marie-José
Egelmeer La Colline opgezet,
een sfeervolle chambres d’hôtes, waar rust, ontspanning en
gastheerschap vooropstaan.
Naast de verhuur van huisjes en
kamers, wijzen we u op onze
wandel-, fiets-, schilder- en
beeldhouwarrangementen.

De grote stroom vluchtelingen
lijkt onbeheersbaar. Niemand
weet wanneer er vrede in Syrië zal zijn. We zullen lang te
maken hebben met vluchtelingen. Plotseling kan er weer een
brandhaard ontstaan, die leidt tot
nieuwe stromen vluchtelingen.
Met enige zorg wordt er naar

Libië gekeken, als zouden vanuit
dit land mensen in groten getale
per boot willen oversteken naar
Italië.

Grenzeloos BER

www.lacolline.nl
johannes.egelmeer@orange.fr
Tel.: 0033-475-904528
(Nld. gespr.)
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Communicanten zetten vluchtelingen in het zonnetje
Vluchtelingen
kinderen kreg
en
op vrolijke wij
ze
hun presentje
s
overhandigd

De blije gezichten van de kinderen stemden tevreden

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - De kinderen die dit jaar hun communie doen, hebben de zeven vluchtelingenkinderen die in het dorp wonen in het zonnetje gezet. Zij hebben geld ingezameld, waarvan de commissie
communie van de kerk cadeautjes heeft gekocht. Woensdag 20 april kregen de vluchtelingenkinderen,
op vrolijke wijze, de presentjes overhandigd.
Vluchtelingen zijn een gevoelig onderwerp, maar volgens de
commissie communie mogen
kinderen nooit de dupe zijn van
een discussie die gevoerd wordt
door volwassenen. Ieder jaar zamelen kinderen die hun communie doen geld in voor het goede
doel en dit jaar is gekozen voor

NHEZE

vluchtelingen. Samen met John
Davies, die erg veel vluchtelingenwerk verricht, heeft de commissie contact opgenomen met
de vluchtelingen.
Op woensdag 20 april werden
de cadeautjes overhandigd aan
de vluchtelingenkindjes in de bi-

bliotheek in Heeswijk-Dinther.
Voor de overhandiging deden
de 28 communicanten met de
vluchtelingen een puzzeltocht,
die bestond uit typisch Nederlandse spellen, zoals koekhappen
en spijkerpoepen. Voorleeskampioen Stan van der Pas las daarna
een stuk voor uit het boek Kiki en

Pim van Vivian den Hollander.
De vluchtelingenkinderen waren
erg blij met hun cadeautjes. Zij
kregen onder andere een schooltas, een leesboek en diverse andere schoolspullen en speelgoederen. Pastoor Joost Jansen keek,

net als de commissie communie,
tevreden toe. De commissie is blij
dat vluchtelingen eens positief
onder de aandacht worden gebracht.
De blije gezichten van de kinderen stemden hen tevreden.

Vrijwilligersorganisatie Sahelp

Paul Gevers tijdens zijn bezoek als projectbeoordelaar in Burkina Faso

BERNHEZE - Vrijwilligersorganisatie Sahelp is al bijna veertig jaar in Noordoost-Brabant actief om de mensen in het West-Afrikaanse land
Burkina Faso uitzicht op een beter bestaan te geven. Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers die hun werkzaamheden volledig onbetaald verrichten. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is er geen kantoor en worden de vergaderingen bij de bestuursleden thuis
gehouden.

Onze stichting is op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Als wij,
na lezing van dit artikel en het
bekijken van onze website
www.sahelp.nl, uw interesse
hebben gewekt, kunt u contact
opnemen met Marieke Peters,
tel. 06 573 953 78 of per mail:
mariekepetersoss@gmail.com.

In Burkina Faso worden schooltjes gebouwd, waterpompen
geplaatst en landbouwcoöperaties op weg geholpen. Voor een
overzicht van de projecten in de
afgelopen jaren zie:
www.sahelp.nl.
De hulpverlening is in de loop
der jaren veranderd. In de eerste
tien jaar ging Stichting Sahelp
met vrachtwagens de verzamelde goederen rechtstreeks afleveren in Burkina Faso. Maar na die
periode veranderde de hulpver-

lening in financiële ondersteuning middels diverse projecten.
Sedertdien wordt er reeds jaren
met een aantal lokale organisaties samengewerkt. Organisaties
die hun sporen in Burkina Faso
inmiddels wel hebben verdiend.
Deze organisaties dienen hun
projectaanvragen bij Sahelp in.
De aangevraagde projecten worden aan de hand van 14 criteria
beoordeeld. O.a. omvang, bereik
en de totale duur van het project,

duurzaamheid, de eigen bijdrage
van de bevolking en natuurlijk de
haalbaarheid en controleerbaarheid. Elke twee jaar gaat er een
bestuurslid de lopende projecten
beoordelen. Paul Gevers uit Heesch is ook als projectbeoordelaar
in Burkina Faso geweest. Dat was
een zeer leerzame en bijzondere
ervaring. Wilt u graag meer zien,
klik dan op:
www.d-tv.nl/index.php/dtv-gemist/weerzien-in-ouagadougou.
html.
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Auto & Motor

nIeUwS
autobedrijf w. van Dijk

DE AUtO VAN....

Van Bernheze voor Bernheze

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

Bernheze is rijk aan bedrijven. Ook in het aanbod
van auto’s, garages en auto-onderdelen hebben we in
DeMooiBernhezeKrant genoeg te bieden. We kennen
de ‘automensen’ of… nog niet allemaal? In deze rubriek
stellen we tweewekelijks automensen voor en zo komen
we bij gepassioneerde autoliefhebbers zoals Theo
Laurenssen terecht.

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

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

Ford Fiësta nw model 1.0 1.3 en 1.6 2011-2013

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

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

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

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

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

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

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

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

StationwagonS:

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

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

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

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

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

BeStelwagenS:

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

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

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

VIER JAAR
GARANTIE!

tHeo LaUrenSSen
‘Gevonden met een dikke laag stof erop’

Een greep uit onze voorraad occasions:
Audi A1 S-line 1.2 Tfsi, 5 drs

In deze editie stellen we Theo Laurenssen voor!
Een aantal vragen over zijn auto.

2012 118.683 km € 16.725,-

Bmw 114 Sport 5 drs, Navi-Xenon 2013

99.630 km € 17.975,-

• HIJ BEZIT EEN…
Citroen C4 uit 1932 - gekocht in 1995
Citroen B2 uit 1924 - gekocht in 2004
Ford Vedette uit 1953 - gekocht in 1993

Fiat 500 Lounge panoramadak

2013

32.319 km € 11.445,-

Kia Picanto Comfort 1.2
Cvvt 5 drs, airco

2013

39.438 km € 8.975,-

• WAAROM JUIST DEZE AUTO?
Toevallig tegenaan gelopen op vakantie in Frankrijk.
Als eerste de Ford Vedette en daarna de Citroen C4. Ik wilde
graag een nog oudere opknapper. Daarna de Citroen B2, omdat
ik graag een oude auto met een open dak wilde. Ze zijn allemaal
gevonden met een dikke laag stof erop, zeg maar: vergeten
auto’s die ergens in een schuur staan te wachten op… ons, in dit
geval.

8 x Kia Sportage

vanaf 2010 tot 2014

vanaf € 12.745,-

vanaf 2010

vanaf € 13.245,-

2 x Kia Venga
AUTOMAAT

www.autobedrijfhurkmans.nl

• EVENTUELE EXTRA INFORMATIE OF EEN LEUKE ERVARING
DIE JE SAMEN MET DE AUTO HEBT MEEGEMAAKT?
Jazeker, het komt namelijk weleens voor dat ik aan het
rondtoeren ben met een van mijn oldies, die er dan ineens de
brui aan geeft. En daar sta je dan… Maar gelukkig heb ik een
lieve achterban thuis, die me dan weer komt halen om mij en
mijn auto weer veilig naar huis te slepen…

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

goedkope winterbanden?

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

ook
VERHUUR

goedkope winterbanden?
AUTOBANDENEN ACCU-EXPERT
ook

• BEN JE ZUINIG OP JE AUTO?
Ja, heel zuinig. Ik heb er - samen met mijn schoonzoon - heel
veel werkuren in zitten, dus dat spreekt dan voor zich.

• WAAROM JUIST ZO EEN EN NIET EEN FERRARI OF
LAMBORGHINI, WAAR DE MEESTEN VAN DROMEN?
Daar heb ik niks mee, ik houd niet van snel rijden. Ik doe het
liever wat rustiger aan op de weg met mijn oude auto’s.

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.

Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

• BEN JEVAN PLAN NOG DINGEN TE VERANDEREN AAN
DE AUTO? ZO JA, ALLEEN QUA UITERLIJK OF OOK
MOTORISCH?
Van de Citroen C4 is de hele motor gereviseerd.
En de carrosserie, die van binnen helemaal van houtwerk was,
was verrot. Die hebben we helemaal opnieuw gemaakt in de
originele staat, zoals het toen was.

• WAT IS JOUW ULTIEME DROOMAUTO?
Ik ben gek op oude auto’s, met name de Franse merken. Maar
graag zou ik nog de T-Ford willen hebben. Dat is zo’n auto waar
De Dikke & De Dunne ( Laurel & Hardy) in de film in reden. Dat
zou mooi zijn.

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

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

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

• De goedkoopste
aanhangwagens
en boottrailers
van Nederland
• Zeer hoge kwaliteit
• Standaard 5 jaar
garantie
Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879
info@vanroosmalenaanhangwagens.nl
www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

21

Donderdag 28 april 2016

Van A naar beter, veilig in het verkeer

Uw specialist voor
bedrijfswageninrichting
interieur- en exterieurbouw

volledig
op maat

De Morgenstond 24b, 5473 HG Heeswijk-Dinther, T 06-13411695, E info@timebo.nl, www.TimEbo.nl

Gebruik van de smartphone in het verkeer
groot risico voor voetgangers
Voetgangers in Europa worden tijdens het oversteken van de weg vaak afgeleid door hun
smartphone. Dat blijkt uit een onderzoek van DEKRA, dat uitgevoerd werd in zes Europese
hoofdsteden. Van de bijna 14.000, tijdens het onderzoek geobserveerde voetgangers, gebruikte bijna
17% hun smartphone tijdens deelname aan het verkeer. Het gebruik van de smartphone op straat
blijkt vooral in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar behoorlijk intensief.

Een greep uit onze voorraad!
Chevrolet Kalos 100Dkm lmv

2007 € 3750,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm

2008 € 3499,-

Mini 1.6 One Panarama

2002 € 4250,-

Nissan Micra 1.2 Airco

2006 € 3999,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V LEER

2004 € 7900,-

Renault Koleos 2.0 DCi 110Kw

2008 € 7999,-

Motoren:
Honda CBR 900 RR Fireblade

1996 € 2250,-

Bedrijfswagens: EX-BTW
Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,Wordt verwacht:
VW Fox, Peugeot 207, Mazda demio

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

Het onderzoeksteam van DEKRA deed onderzoek in de steden Amsterdam, Berlijn, Brussel,
Parijs, Rome en Stockholm. Op drie verschillende plekken in de stadscentra werden voetgangers
geobserveerd en het gebruik van smartphones in kaart gebracht. Het onderzoek vond plaats op
drukke kruispunten en bij voetgangersoversteekplaatsen in het centrum, bij tram- en bushaltes en bij
stations. Kortom; in gebieden waar de voetgangersdichtheid het grootst is.
Uit de observaties bleek, dat zo’n 8% van alle leeftijdsgroepen een tekstbericht intypte tijdens het
oversteken van de weg. 2,6% belde en ongeveer 1,4% deed het zelfs allebei. Ongeveer 5% van
de voetgangers droeg oordopjes of koptelefoons, zonder te praten. Waarschijnlijk luisterden zij naar
muziek. De verwachting van het onderzoeksteam bleek te kloppen: jonge voetgangers gebruiken de
smartphone vaker dan ouderen. In de leeftijdscategorie 25-35 jaar maakt ongeveer 22% onderweg
intensief gebruik van de smartphone. Opvallend zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen:
vrouwelijke voetgangers typten met name tekstberichten op de telefoon, terwijl mannen vaker naar
muziek luisterden.
“Bellen, muziek luisteren, het gebruik van apps of het typen van tekstberichten; het is allemaal
erg riskant in het verkeer”, zegt Clemens Klinke, lid van de Raad van Bestuur van DEKRA en
verantwoordelijk voor de Business Unit Automotive. “Veel voetgangers onderschatten het gevaar
waaraan zij zich blootstellen op het moment dat zij hun aandacht niet meer bij het verkeer houden.”

onderhoud
en reparatie personen- en bedrijfswagens
onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
lichte-lichteen zware
bedrijfswagens
in- enin-verkoop
en verkoop
en zware
bedrijfswagens

APK personen- en bedrijfswagens

APK personen-bedrijfswagens
tachograaf kijken
ijken
tachograaf

AART SCHOONES
AART
SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89

Middelste Groes 13
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89

Fax +31 (0)412 45 23 65

info@autoserviceheesch.nl

5384 VV Heesch
Tel. +31 (0)412 45 47 38
Fax +31 (0)412 45 23 65 info@autoserviceheesch.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.petersaanhangwagens.nl
Verkoop
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring
Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

Fiat
500 zeer
40.00selection
km airco .......... 2007
Citroen
C3 apart
airdream
Fiat91.000
Panda 4200
2009
km km. ................................ 2012
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Fiat Panda Easy uitvoering
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford30.000
Fusion km
1.4 16V 5-drs. ....................... 2012
2006
Honda
cr-v1.4automaat
25.000
km .........2005
2013
Honda
Civic
16V 5-drs.
automaat
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Kia Picanto 5drs
2005
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Mini
............................................. 2007
2007
MiniCooper
Cooper
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.2 edition, airco
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
71.000 km
2008
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel
Corsa
Easytronic
2002
Opel
Astra
20d sportZ1.OXV
station12V 3-drs... 2000
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
airco
Opel
Vectra 1.6 16V ................................. 2010
1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel
2.0 sports
DTH .................................
2003
OpelZafira
Insignia
tourner 20 cdti 2011
Opel
ZafiraExpert
2.2i Elegance
2002
Peugeot
60.000 80.000
km km. ......2008
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Peugeot 208 airco navi
2014
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Suzuki Swift
1.216V
5-drs
banditkm. ............2013
Peugeot
206 1.4i
85.000
2006
Peugeot
cc 1.6 16V
quiksilver
55.000km2013
..2004
Renault206
Megane
station
1.2 16v
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Renault306
Modus
33.000
km
2011
Peugeot
Break
1.6 ............................
1999
Renault
1.2 16V
aircokm
64.000 km. .....2012
2006
RenaultClio
Twingo
16.000
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
Volkswagen
1.4 tsi 16049.000
pk 5drs
Seat
Ibiza 1.4 Golf
16V Sensation
km...2010
2006
Volkswagen
1.4
2006
Suzuki
Jimny Golf
4+4 Plus
...................................
2000
Suzuki
Swift 4-drs.
9.000
2010
Volkswagen
Touran
1.9 km.
TDI ..................
77Kw
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
trendline
2010
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
VolvoXC70
XC 70
automaat
Volvo
d55-drs
automaat
..........................2005
2005
Motor
XJR 1300 grijs
zwart
2003
Volvo Yahama
V40 momentum
T3 150
pk.........2013

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

Deawoo Kalos 1.4 5drs airco blauw

161.000 km

2002

Renault Trafic 2.0 d 115 pk grijs L2H1 nav airco trekh.

80.000 km

2013

Toyota Corolla verso benzine 7 pers. ecc automaat

85.000 km

2008

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style nav leer

98.000 km

2012
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Inschrijven Stichting RANJA
KinderVakantieWeek HDL!

Donderdag 28 april 2016

Kasteelspeurtocht
Kom - samen met je ouders - de meest bijzondere plekken van Kasteel Heeswijk ontdekken

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Ook in 2016 organiseert Stichting RANJA weer een geweldige KinderVakantieWeek. Dit jaar
pakken we het sportief aan en staat de week in het thema van de
Olympische Spelen! De KinderVakantieWeek vindt plaats van 29
augustus t/m 2 september.

HEESWIJK-DINTHER - In de
meivakantie introduceert Kasteel Heeswijk twee nieuwe kasteelspeurtochten. Ben jij een
jonge speurder?

Inschrijven kan dit jaar op drie
momenten. Donderdag 2 juni,
van 19.00 tot 21.00 uur bij
IMeet in Heeswijk-Dinther, zaterdag 4 juni van 9.30 tot 11.30
uur bij De Wis in Loosbroek en
op zaterdag 4 juni van 13.30
tot 16.00 uur bij IMeet in Heeswijk-Dinther.
Download vanaf 28 mei het inschrijfformulier op de website en
neem het alvast ingevuld mee.
Inschrijven op de inschrijfdagen
kost € 17,50 per kind. Daarna
zijn de kosten € 25,- per kind.
De inschrijftermijn sluit op zaterdag 18 juni. Voor extra informatie kun je kijken op

Bezoek dan met open ogen het
kasteel en doe je best om alle afbeeldingen te vinden.
Voor gevorderde speurders
wacht een heuse uitdaging, om
al speurend door de vele kamers

www.stichting-ranja.nl, of kun je
een mail sturen naar
info@stichting-ranja.nl.
En vergeet niet, een té gekke
week kan niet georganiseerd
worden zonder vrijwilligers. Dus
alle hulp van ouders is nodig en
welkom!

Opa-feest op BS Het Mozaiek

er achter te komen wie er wordt
gezocht… Kasteel Heeswijk is
in de meivakantie geopend op
dinsdag, woensdag - let op:
Koningsdag gesloten - donderdag en zondag van 11.00-17.00
uur.
Entree: € 6,- kinderen 4 t/m 12
jaar, volwassenen € 10,- p.p.
(museumkaarthouders gratis).
www.kasteelheeswijk.nl.

Wie gelooft er nu nog in sprookjes?
Toneelvereniging Kantlijn in ieder geval wel!
HEESWIJK-DINTHER - Het Willibrordcentrum wordt op 7, 8 en 9 oktober helemaal omgebouwd in een
sprookjesachtige sfeer, want dan staat de jeugdgroep van toneelvereniging Kantlijn op de planken met
hun prachtige spel.
De groep is volop aan het repeteren en de decormedewerkers
zijn al aan het bouwen. Het is
een goed idee om alvast een datum in uw agenda te reserveren.
De data van de volwassenproductie zijn ook bekend: 8, 9, 10
en 11 december 2016, eveneens
in het Willibrordcentrum.
De titel van het stuk is nog niet
bekend, maar dit wordt ongetwijfeld weer een echte Kantlijnkraker. Meer informatie volgt te
zijner tijd.

HEESWIJK-DINTHER - De kinderen van groep 3 van de Heeswijkse
basisschool het Mozaïek hebben het project ‘Tonnie en Kee in Keutelree’ op donderdagmiddag 21 april feestelijk afgesloten, samen
met hun opa. Tonnie en Kee is een erfgoedproject verzorgd door
‘Erfgoed Brabant’ en gaat over Tonnie en zijn zusje Kee, die hun
jeugd beleefden in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
Tonnie woonde in New York en
kreeg heimwee. Hij wilde weer
terug naar zijn geboortedorp
Keutelree, een fictief dorp in
Brabant. Via animatiefilmpjes,
een bezoek aan ‘de Wojstap’ en
teken– en knutsellessen zijn de
kinderen geïnformeerd over die
tijd. Een ware belevenis. Het verleden kreeg op deze wijze een
‘gezicht’.
Op de speelplaats en in het

schoolgebouw van het Mozaïek stonden voor het Opa-feest
allerlei spelletjes en activiteiten
opgesteld. De opa’s hebben zich
deze middag van hun meest
sportieve kant laten zien. Opa
en kleinkind speelden bijvoorbeeld oude spelletjes. Gezelligheid kende geen ‘tijd’. Zowel
de kinderen als de opa’s kunnen
terugkijken op een geslaagde en
leuke middag.

Ook in Vorstenbosch de eerste
beweegdiploma’s uitgereikt
Beweegdiploma’s uitgereikt op basisschool Op Weg

VORSTENBOSCH - “Mam, mam, maaaaam” roept een leerling van groep 3 en als mam eindelijk kijkt,
roept ie “Mam, mam, kijk eens wat ik kan!” En wat een enthousiasme bij de vele ouders die op het
examen van het Beweegdiploma waren afgekomen.
Het blijft een leuk schouwspel,
blije kinderen die ontzettend
veel lol beleven aan bewegen.
67 kinderen van groep 1, 2 en 3
van basisschool Op Weg in Vor-

stenbosch hebben de afgelopen
20 weken onder leiding van juf
Lizzy, geoefend op allerlei onderdelen. Onderbouwcoördinator
Lieke van de Veer heeft Gym-

point meteen geboekt voor het
volgende seizoen.
Ook dan worden er weer 20 bewegingslessen aangeboden.
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“Op onze kaasafdeling hebben we een groots assortiment

van heerlijke kazen voor op de boterham of voor bij de borrel
zoals jong belegen, belegen, oude kaas en nog veel meer.
Wij snijden graag een stuk af naar uw wens.”

Gerwin

Ilona

Jumbo Nistelrode

Jumbo Wiegmans Heesch

Openingstijden 4 & 5 mei
Jumbo Nistelrode

4 mei 08:00 -19:00
5 mei 08:00 – 21:00

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Jumbo Wiegmans Heesch
4 mei 07:00 -19:00
5 mei 10:00 – 20:00
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praktisChe informatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGENDA
4 mei 2016
Nationale herdenking

Donderdag 28 april 2016

Raad wil samen met buurgemeenten vluchtelingen
opvangen in de regio
De politieke partijen in Bernheze zijn bereid om samen met zeven
buurgemeenten te kijken op welke manier we vluchtelingen kunnen
opvangen in onze regio. Tot deze conclusie kwamen de partijen tijdens het raadsdebat over de brief die de gemeente begin april van
de commissaris van de Koning kreeg. Hierin staat dat er in onze regio nog voor de zomer 690 vluchtelingen moeten worden opvangen.
Voor Bernheze gaat het om 118 vluchtelingen.
Vluchtelingen en statushouders?
De politieke partijen hebben de
burgemeester en wethouders de
opdracht gegeven om in overleg te gaan met onze buurgemeenten. Dat zijn Oss, Uden,
Landerd, Veghel, Boekel, Sint
Oedenrode en Schijndel. Met
deze gemeenten gaan we afspraken maken over de opvang van
vluchtelingen, maar ook over de
huisvesting van statushouders.
In februari besloot de raad om
de komende drie jaar 225 extra
statushouders te huisvesten. Nu
daar de opvang van vluchtelingen bijkomt, wil de raad dat er
goed gekeken wordt op welke
manier dat samen kan met de
huisvesting van extra statushou-

tijen geven daarbij aan dat ze het
liefst zien dat er in de gemeente
vluchtelingen opgevangen worden, die na het krijgen van een
verblijfsvergunning in Bernheze
kunnen blijven. Dat zou betekenen
dat we deze mensen al meteen
vertrouwd kunnen maken met de
omgeving, de gewoonten en met
de mensen waar ze naar alle waarschijnlijkheid ook na het verkrijgen
van een verblijfsvergunning, in de
buurt blijven wonen.

ken op 15 mei in een plan van
aanpak te presenteren aan de
commissaris van de Koning. Het
gaat om afspraken over opvanglocaties, maar ook hoe je
er met elkaar voor kunt zorgen
dat mensen goed ingeburgerd
raken in onze samenleving, over
onderwijs, werk en over hoe de
inwoners van alle gemeenten betrokken worden bij deze plannen.

ders. Met de afspraken over extra
statushouders moet met het oog
op de nieuwe ontwikkelingen
flexibel omgegaan worden, vindt
Meer weten of meedenken?
de meerderheid van de raad. Het
Wij horen het graag. Mail naar
kan bijvoorbeeld zijn dat de raad
gemeente@bernheze.org of bel
afhankelijk van het aantal vluch- Plan
telingen dat de gemeente uit- De bedoeling is om alle afspra- tijdens kantooruren naar 14 0412.
eindelijk opvangt,
het aantal extra
Wat
Wie
Duur
te huisvesten staCrisisnoodopvang
Vluchtelingen
Maximaal 72 uur
tushouders naar
Maximaal tien jaar. Raad Bernheze spreekt
beneden aanpast.
Noodopvang
Vluchtelingen
voorkeur uit voor maximaal een tot twee
integratie
De raad heeft een
voorkeur voor
noodopvang voor
een tot twee jaar.
De politieke par-

jaar.

Reguliere opvang
(huisvesting)

Aangepaste openingstijden

Statushouders (ook wel
vergunninghouders genoemd)

5 mei 2016
6 mei 2016

In principe voor vijf jaar. Tussentijds wordt
gekeken of de situatie in het land van
herkomst verbeterd is en kan een vergunning ingetrokken worden. Na vijf jaar kan
besloten worden tot een vergunning voor
onbepaalde tijd.

Het gemeentehuis is de gehele dag gesloten.
Het gemeentehuis is de gehele dag gesloten.
De milieustraat is geopend.

Bestrijding eikenprocessierups in Bernheze
Ook dit jaar verwachten we overlast van de eikenprocessierups. De
eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. De haren van de
rupsen kunnen voor mens en dier overlast (huidirritatie, ontstekingen
van luchtwegen en/of ogen) veroorzaken. Daarom gaat de gemeente
de rupsen in de komende weken bestrijden.
inlandse eiken
De nesten van de eikenprocessierups komen voor in inlandse
eiken. U herkent ze aan het grijze
spinsel dat eromheen zit. De nesten zijn meestal zo groot als een
handbal.
Bestrijding
De bestrijding gebeurt in een zo
vroeg mogelijk stadium. Op locaties langs doorgaande wegen buiten de bebouwde kom spuit de
gemeente een biologisch bacteriepreparaat op de bomen waarin
ze voorkomen. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet
voor mensen of andere dieren.
Daar waar beschermde vlinders
voorkomen, wordt niet gespoten.
Waar nodig zuigt de gemeente de rupsen op met behulp van
een vacuümton, die voor de helft
is gevuld met water. In het water
zijn de brandharen van de rupsen
ongevaarlijk.
Overlast op uw terrein
Ook in eiken die geen eigendom
zijn van de gemeente Bernheze

komen rupsen voor. De aannemer
die in opdracht van de gemeente
werkt, kan deze ook bij u verwijderen. Omdat het hier om uw bomen gaat, zijn de kosten voor uw
rekening. U kunt de overlast melden via telefoonnummer 14 0412.
De gemeente Bernheze geeft uw
adres door aan de aannemer zodat deze de rupsen dan bij u uit de
bomen kan verwijderen.
Hiervoor geldt een starttarief van
€ 90,-. De aannemer bestrijdt de
rupsen maximaal 1 uur lang, inclusief de reistijd van een ander
adres naar uw adres in Bernheze.
Mocht deze tijd niet voldoende
zijn, dan wordt er voor € 90,- per
uur verder bestreden. U moet zelf
thuis zijn tijdens de bestrijding,
omdat u de aannemer contant
moet betalen. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Wat kunt u doen?
Bestrijd nooit zelf de rupsen.
Wanneer u de eikenprocessierups
signaleert, geef dit dan door aan
de gemeente, telefoon 14 0412.
Met vragen of opmerkingen kunt

u contact opnemen met de heer
G. de Bekker van de gemeente,
telefoon 14 0412.
De bomen in de volgende straten
worden bespoten
Heesch: Dommelstraat, Groldersedijk, Grolderseweg, Nieuwe
erven, Venhofstraat, Vinkelsestraat, Vosbergstraat, Wijststraat,
Zoggelsestraat
Heeswijk-Dinther: Dopheiweg,
Dintherseweg, Fokkershoek,

Gouverneursweg, Groenstraat,
Hoge Broekstraat, Hogeweg,
Hoog-Beugt, Hommelsedijk,
Hommelsehoeve, Justitieweg,
Kaathovensedijk, Kameren,
Koffiestraat, Krommertseweg,
Laag-Beugt, Laageindsedijk,
Lariestraat, Meerstraat, Rukven,
Schanseweg, Vorstenbosseweg,
Zandstraat, Herpersteeg, Oude
Beemdseweg.
Loosbroek: Hanenbergsestraat, Heideweg, Heisewal,

Hoogeindsestraat, Koningsstraat,
Schaapsdijk, Dorpsstraat,
Jonkerstraat.
Nistelrode: Delst, Dintherseweg, Koudenoord, Molenhoeve,
Udenseweg.
Vorstenbosch: Akkerweg,
Brakkensedijk, Kampweg,
Langenbergsestraat, Lendersgat,
Meuwelweg, Nistelrodesedijk,
Roestenburgseweg.
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Nationale herdenking 4 mei 2016
De vrijheid omarmd

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we iedereen –
burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking
plaats. Tijdens deze herdenking
nemen we om 20.00 uur in het
hele land twee minuten stilte in
acht voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als
rode draad door de activiteiten op
4 en 5 mei loopt. Het jaarthema
inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en de
historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.
Vrijheid geef je door
Voor 2016 tot 2020 is gekozen
om de slogan ‘Vrijheid geef je
door’ voort te zetten. Het verdiepende thema voor dit jaar is ‘De

vrijheid omarmd’. De bedoeling
hiervan is een relatie te leggen
tussen vluchtelingen nu en in de
Tweede Wereldoorlog.
Herdenkingsdiensten
In Bernheze worden drie herdenkingsdiensten gehouden met
aansluitend een kranslegging. Wij
nodigen alle inwoners van Bernheze van harte uit voor een van
de herdenkingsdiensten in onze
gemeente.
Heesch
In Heesch vindt om 18.30 uur
de herdenking plaats in de Sint
Petrus’ Bandenkerk. Vervolgens
worden er bloemen gelegd op het
naastgelegen kerkhof en nemen
we ook hier twee minuten stilte in
acht. Om 19.35 uur vertrekt het

Volg de gratis cursus
Politiek Actief
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de
gemeenteraad? Denkt u wel eens
dat u dat beter zou kunnen? Of wilt
u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg
dan de gratis cursus Politiek Actief.
Speciaal aan deze cursus is dat u
de bijeenkomsten kunt volgen in
de As50 gemeenten Bernheze,
Landerd, Oss, Uden en Veghel.
Iedere bijeenkomst is op een andere locatie. De cursus start op
dinsdag 31 mei. U kunt zich aanmelden via raadsgriffie@oss.nl.
Programma
In de cursus Politiek Actief vergroot
u uw theoretische kennis over de lokale politiek en verbetert u uw vaardigheden, zoals debatteren. Ook
een lobbytraining staat op het programma. Daarnaast bezoekt u een
gemeenteraadsvergadering en loopt
u een (korte) stage bij een politieke
partij of bij de gemeente. De cursus
start op dinsdag 31 mei in gemeente

Oss en bestaat in totaal uit vijf bijeenkomsten, met elk een ander thema. ProDemos geeft de cursus in de
avonduren.
Dinsdag 31 mei, gemeentehuis Oss:
Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
Dinsdag 7 juni, raadhuis Landerd:
De gemeente
Dinsdag 14 juni, Klooster Zijtaart:
De gemeenteraad
Dinsdag 21 juni, gemeentehuis
Bernheze: Lobbyen bij de gemeente
Dinsdag 28 juni, gemeentehuis
Uden: Debatteren
Raadsvergadering bijwonen in uw
eigen gemeente
Wie weet bent u hierna wel zó geinspireerd geraakt dat u zich in 2018
kandidaat stelt als raadslid.
Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door ProDemos - Huis voor democratie. Wilt
u meer weten over de cursus, kijk
dan op www.prodemos.nl of bel
met de griffie van Bernheze,
telefoon 14 0412.

gezelschap in stille tocht naar het
monument nabij De Misse, waar
de herdenking wordt voortgezet.
Oorlogsfilm in Cultureel
Centrum de Pas
Filmhuis de Pas draait op 4 mei
om 20.45 uur, na afloop van het
officiële gedenkmoment, de film:
Suite Française. De film begint
rond 20.45 uur, afhankelijk van
het einde van het officiële gedeelte. De entree is € 3,50 per
persoon, tot en met 18 jaar is de
entree gratis. Kaarten zijn te reserveren via de website van de Pas of
te koop voorafgaand aan de film.
Heeswijk-Dinther
In Heeswijk-Dinther is een herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk om 18.45 uur.
Nistelrode
In Nistelrode is de herdenkingsdienst in de parochiekerk St. Lambertus om 19.00 uur.

Richtlijnen herdenking
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
heeft voor 4 mei richtlijnen opgesteld. Het gemeentebestuur
van Bernheze neemt de volgende
richtlijnen graag over:
• Tijdens de Nationale Herdenking
herdenken we alle burgers en militairen die wereldwijd sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
• De Nationale Herdenking is ook
een bezinning op heden en toekomst. Daarnaast doen de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei
een beroep op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid in de
huidige samenleving. Denk hierbij aan onderdrukking, racisme
en onverdraagzaamheid.
• Alle openbare gebouwen hangen van 18.00 tot 21.10 uur de
Nederlandse vlag (zonder wimpel) halfstok. Om 21.10 uur,
bij zonsondergang, worden de
vlaggen binnengehaald.

• Van 20.00 tot 20.02 uur wordt
op de diverse herdenkingsplaatsen en in de naaste omgeving
twee minuten volkomen stilte in
acht genomen. Voor zover mogelijk worden alle activiteiten in
het openbare leven en in het
verkeer tijdens deze twee minuten stopgezet. De radio- en
televisieomroepen en het openbaar vervoer vervullen hierbij
een voorbeeldfunctie.
Wij verzoeken u muziek en activiteiten te staken tussen 19.30
en 20.15 uur. Aan de inwoners
van Bernheze vragen wij deze
stilte overal en algemeen in acht
te nemen. Conform de Winkeltijdenwet is het niet toegestaan
dat winkels na 19.00 uur open
zijn.

Lintjesregen 2017
Draag uw kandidaten voor

Op 26 april 2016 heeft burgemeester Moorman met veel trots Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan tien inwoners van Bernheze
die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor onze samenleving. De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt, dus ook weer in 2017. U kunt nu al meedenken over mogelijke
kandidaten.

ding op www.bernheze.org.
Bij uw aanvraag ontvangen wij
graag
ondersteuningsbrieven
van alle verenigingen of organisaties waarvoor de vrijwilliger
werkzaam is (geweest).

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient?
Iemand die bijzondere verdiensten voor de samenleving (heeft)
verricht? Dan kunt u hem of haar
voor een Koninklijke onderscheiding voordragen.

Onderscheiding
aanvragen?
Neem eerst contact op met de
gemeente
Voordat u een aanvraag indient,
is het verstandig om contact op
te nemen met de medewerker
Kabinetszaken van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.
Zij kan u in grote lijnen vertellen
of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een
onderscheiding in aanmerking te
komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat
het verzoek op de juiste manier
in behandeling wordt genomen.
U kunt ook door de medewerker
Kabinetszaken laten controleren
of uw aanvraag compleet is.

Criteria
Iemand komt voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking
als hij of zij:
- minimaal 15 jaar lang als vrijwilliger actief is. Het moet gaan
om een aaneengesloten periode van 15 jaar. U mag ook
verschillend vrijwilligerswerk bij
elkaar optellen om tot die periode van 15 jaar te komen.
- vrijwilligerswerk doet dat ten

dienste staat van de samenleving;
- geen (vaste) vergoeding voor
het vrijwilligerswerk ontvangt,
- van aantoonbaar onbesproken
gedrag is;
- nog als vrijwilliger actief is of
het vrijwilligerswerk hoogstens
1 jaar voor de aanvraag heeft
beëindigd.
Lintje Koningsdag 2017 uiterlijk
15 juni 2016 aanvragen
Aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen die worden uitgereikt op Koningsdag 2017
moeten uiterlijk 15 juni 2016
ingediend zijn. U dient een aanvraag in met het Aanvraagformulier Koninklijke onderschei-

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

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
Gemeente Bernheze, voor het organiseren van de kermis van 25
t/m 28 juni 2016 van 10.00 tot
2.00 uur op De Misse en een ge-

deelte van de Hoogstraat, 5384
BZ Heesch. Deze straten zijn van
22 t/m 29 juni 2016 afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. De geluidsontheffingen zijn op 25, 26 en 27 juni verleend tot 1.00 uur en op 28 juni
tot 24.00 uur. De beschikkingen
zijn verzonden op 25 april 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- TWC ons Verzet voor het organiseren van een fiets-driedaagse
op 7, 8 en 9 juni 2016 van 9.00
tot 19.00 uur waarbij een gedeelte van de route loopt over het
grondgebied van de gemeente
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Bernheze. De toestemming is verzonden op 20 april 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

Wet ruimtelijke ordening
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte
Dennenboomstraat Heesch
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat in de gemeenteraadsvergadering van 10
maart 2016 het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte Dennenboomstraat Heesch gewijzigd
is vastgesteld.
Het plan behelst de realisatie van
een ruimte-voor-ruimtewoning
aan de Dennenboomstraat in
Heesch.
inzage: Het bestemmingsplan
ligt met ingang van 29 april 2016
gedurende 6 weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch. Het plan
is digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1721.BPDennenboomstraatong-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen be-

langhebbenden tegen de bij het
nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijzigingen beroep
instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA
’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
Rotec Metaal B.V. heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het uitbreiden van de
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inrichting met een naastgelegen
ruimte op het adres Canadabaan
18c, 5388 RT Nistelrode
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Wijststraat 31
Verbouw/gedeeltelijk slopen
woonhuis en bijgebouw
Datum ontvangst: 18-04-2016
- Julianastraat 6
Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 22-04-2016
- Broekhoek ong.
Bouw vrijstaand woonhuis met
bijgebouw
Datum ontvangst: 18-04-2016
- Kruishoekstraat 13
Bouw loods
Datum ontvangst: 18-04-2016
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 11
Plaatsen carport
Datum ontvangst: 20-04-2016

- Hazelbergsestraat 1
Verbouw paardenverblijf
Datum ontvangst: 21-04-2016
- Hoog-Beugt 15
Bouw stal en milieuneutraal
veranderen (wijzigen eerder
verl. verg.)
Datum ontvangst: 22-04-2016
Nistelrode
- Vliegveldweg 9
Bouw bijgebouw en geluidsmuur
Datum ontvangst: 21-04-2016
- Schaijksedreef 7
Bouw bijgebouw
Datum ontvangst: 20-04-2016
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
Hoog-Beugt 1
- Bouw opslagloods
Verzenddatum: 18-04-2016
Retselseweg 7
Bouw overkapping
Verzenddatum: 18-04-2016
Heesch
- Wijststraat 33

Bouw overkapping
Verzenddatum: 18-04-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heesch
- Grolderseweg 15
Veranderen veehouderij
Verzenddatum: 22-04-2016
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

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

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende 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 publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

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

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 besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

Rectificatie week 16: Kerncommissie

De kerncommissie heeft geen gekozen
bestuur, toch weten wij ons gedragen!

Deze
week
in uw
brievenbu
s

Bovenstaande was de juiste titel die in DeMooiBernhezeKrant had moeten staan.
LOOSBROEK - Vorige week,
14 april, trad Joop Neijs af als
voorzitter van de Kerncommissie Loosbroek. “Ik kijk tevreden
terug op een intensieve periode
waarin ik veel heb geleerd.
Ondanks dat er (nog) geen opvolger is gevonden ben ik afgetreden, omdat ik niet onmisbaar
ben. Het zijn het bestuur en de
klankbordgroep die de beweging samen maken. Daar ligt

de kracht. Ik heb mij destijds
kandidaat gesteld als voorzitter,
omdat ik niet langs de zijlijn wil
roepen hoe het moet.
Dat vind ik te gemakkelijk. Ik sta
graag midden in mijn woonkern
en wil betrokken zijn bij de leefbaarheid hiervan,” aldus Joop…
lees verder op
www.DeMooiBernhezekrant.nl
editie week 17 pagina 5.

Magazine over
mens, dier en
natuur in
de Maashorst
www.meermaashorst.nl
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Nieuw in de Wereldwinkel
Leuke actie bij levensmoment ‘geluk’

Cursus Digisterker: werken
met de elektronische overheid
HEESCH - De bibliotheek Heesch start een speciale beginnerscursus
‘Digisterker; werken met de elektronische overheid.’ De cursus is
bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze via internet gebruik
kunnen maken van alle diensten van de overheid.
De overheid doet steeds meer via
internet. Of het nu gaat om het
aanvragen van huurtoeslag, om
werk te zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Ook
vraagt de overheid steeds vaker
naar uw DigiD: een soort digitale
toegangscode voor overheidsdiensten.
Vindt u het nog moeilijk om gebruik te maken van de digitale
dienstverlening van de overheid? Schrijf u dan in voor de
cursus Digisterker.

BERNHEZE - De Wereldwinkel gaat zich binnen de bestaande formule focussen op cadeaus voor elk levensmoment. Iedereen die van
originele en bijzondere cadeaus houdt, kan bij de Wereldwinkel terecht.
Om deze levensmomenten een
plek te geven in de winkel hebben wij een aantal geefmomenten gemaakt: zwangerschap &
baby, geluk, liefde en herinneringen, geboorte, op kamers
gaan, trouwen, afscheid nemen
van werk of een overlijden. Voor
elk bijzonder moment heeft de
Wereldwinkel een uniek en symbolisch cadeau in het assortiment. Bovendien dragen alle cadeaus bij aan een betere wereld.

De cadeaus zijn fairtrade geproduceerd, waardoor de producenten een regelmatig en eerlijk
inkomen krijgen en onder goede
arbeidsomstandigheden werken!
Win ‘n maand lang chocolade!
De komende weken maak je
kans op een maand lang Tony’s
Chocolonely repen! Wereldwinkel Nederland heeft vijf gouden
kaartjes verstopt in alle smaken!
chocoladerepen. De repen met

de kaartjes zijn verspreid bij alle
Wereldwinkels in Nederland.
Ben je de gelukkige die dit kaartje vindt, dan win jij een maand
gratis chocolade!
Bernheze heeft drie wereldwinkels, te weten in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther. Het
assortiment en de acties variëren
per winkel. Dat maakt het leuk
om ook eens binnen te lopen in
een Wereldwinkel in een andere
kern.
De vrijwilligers helpen u graag
bij het zoeken naar een passend
cadeau voor een ander of voor
uzelf!

Website gemeente Bernheze
In de cursus ‘Digisterker: werken
met de elektronische overheid’
leert u hoe u een DigiD kunt
aanvragen en hoe u die kunt
gebruiken. Daarna leert u hoe u
handig informatie kunt vinden
en hoe u iets moet aanvragen.
De cursus duurt vier dagdelen.
In het werkboek bij de cursus
wordt gewerkt met voorbeelden
van de website van de Gemeente Bernheze.
Deelnemen
De cursus wordt georganiseerd
door de bibliotheek Heesch en is
bestemd voor inwoners van de
gemeente Bernheze die al wel
een beetje met internet kunnen
omgaan. De groep deelnemers

Iets te vieren?
s
Wegens
succe d
g
verlenind
t/m e i
me

wordt bewust klein gehouden,
zodat er genoeg aandacht kan
worden besteed aan persoonlijke
vragen. In het najaar start er ook
een nieuwe groep. De informatie
hierover volgt.
Gegevens eerste cursus
Data: vrijdagochtend 20 mei,
3, 6, 17 juni 2016
Tijd: 9.30-11.30 uur
Plaats: Bibliotheek Heesch,
De Misse 2
Kosten: € 15,-,
inclusief werkboek
Aanmelden: Caroline Huibers,
Bibliotheek Heesch,
0412-451857, ch@nobb.nl.

Felicitatie
cheque
t.w.v.
€ 12,50

Beste Bernhezer inwoner,
Verjaardag? Trouwdag? Vriendschap?... of zomaar? Wat je ook te vieren hebt, eetcafé ‘t Pumpke in Nistelrode trakteert.
Met een felicitatiecheque van € 12,50. Inwisselbaar op elke doordeweekse dag (maandag t/m donderdag)
in de maand mei. Met uitzondering van feestdagen.
Met vriendelijke groet, Eetcafé ’t Pumpke - Raadhuisplein 7 - Nistelrode

Felicitatiecheque
t.w.v.
eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

€ 12,50

In te wisselen vanaf 2 personen (minimaal 2 hoofdgerechten).
Maximaal 1 cheque per gezelschap inwisselbaar.
Graag vooraf reserveren 0412-612956.
Inwisselbaar op elke doordeweekse dag (maandag t/m donderdag) in de maand
mei. Met uitzondering van feestdagen.
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Nationale Herdenking
Heeswijk-Dinther-Loosbroek

politiek: Doe mee!

Woensdag 4 mei 2016

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD Bernheze

Landelijk thema van dit jaar is: Geef vrijheid door!

bernheze - Veel inwoners hebben de indruk dat een voorstel van het college van
burgemeester & wethouders eigenlijk al
een besluit is. Maar de werkelijkheid is, dat
uiteindelijk de gemeenteraad beslist. Wanneer u het niet eens bent met een voorstel
van het gemeentebestuur, zijn er mogelijkheden daarop te reageren. En mocht de gemeenteraad toch een besluit nemen waar u
het niet mee eens bent, dan zijn er diverse
wegen om bezwaar te maken, tot aan de
Raad van State toe.

Heeswijk-Dinther - Ook in onze dorpen neemt de belangstelling
om bij de herdenking aanwezig te zijn toe. Dit jaar wordt bij de Herdenkingsceremonie in de St. Willibrorduskerk te Heeswijk sfeervol
stilgestaan bij diegenen die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Samenkomst voor deze Nationale Herdenking om 18.30 uur,
aanvang Herdenkingsceremonie
om 18.45 uur, met medewerking van: Leden van de Fanfare
St.Willibrord, Gilde St. Barbara
met Gildekoor, de Oranje Comités en het Comité Burgerslachtoffers 1940-1945 HDL.
Na de Herdenkingsceremonie
volgt er een stille tocht naar de
Airborne-kapel en het Herdenkingsmonument Burgerslachtoffers. Ter ere van alle gevallenen
worden bloemstukken gelegd
door Burgemeester Moorman en
vertegenwoordigers van de Oranje Comités en het Comité Burgerslachtoffers 1940-1945 HDL.
De burgerslachtoffers van HDL
worden speciaal herdacht middels het leggen van een bloem-

stuk bij het Monument dat ter
nagedachtenis van hen is opgericht. Namens alle nabestaanden wordt dat dit jaar gedaan
door familieleden van de in de
oorlogsjaren op tragische wijze
omgekomen Baron Zeger van
Boetzelaer.
Meer bijzonderheden over Zeger
en alle andere burgerslachtoffers
vindt u op de website
www.bevrijdinghdl.nl.
Hier wordt met verhalen en foto’s duidelijk weer gegeven onder welke omstandigheden de
slachtoffers vielen en hoe de
oorlogsjaren verliepen in onze
omgeving.
Ook de mooie rememberstone
fiets- en wandelroute kunt u hier
downloaden.
Na afloop van de stille tocht is
het Willibrordcentrum naast de

Zeger van Boetzelaer

kerk in Heeswijk geopend, alwaar iedere deelnemer wordt
uitgenodigd om onder het genot
van een kopje koffie/thee samen
nog wat na te praten over deze
Nationale Herdenking.
Graag tot ziens op woensdag 4
mei bij de Nationale Herdenking
in Heeswijk-Dinther.

Kerken van De Goede Herder:
Waarom herdenken belangrijk is
HEESCH/NISTELRODE - Het is de opdracht van iedere generatie om aan de jongere generatie uit te
leggen wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Dat er mensen werden weggezet om wie ze waren:
Joden, Sinti en Roma, Jehovah’s getuigen, homoseksuelen en gehandicapten. Dit met als reden een ‘ras
te beschermen tegen onzuivere elementen’.
Nog steeds worden groepen
mensen gedegradeerd tot tweederangsburgers en dito gelovigen en buiten de ‘volksgemeenschap’ geplaatst. Het steeds
opnieuw spreken over deze oorlog, vervolging en vernietiging,
herinnert ons aan wat we willen
voorkomen, dat we geen mensenlevens willen opofferen. En
dat we met elkaar, hier en wereldwijd, willen leven in verbinding en respect.
Herdenken doet beseffen welk
moreel handelen belangrijk is
om een democratische rechtsstaat vorm te blijven geven en
te beschermen. Wie wil er leven
in een samenleving waar mensenrechten worden geschonden
en mensenlevens worden vernietigd? Herinneringen kunnen
krachtbronnen bieden om intimidatie niet toe te laten. Het zijn
ankers om voor ethische principes te gaan staan. Daarom werkt
de parochie De Goede Herder op
4 mei mee aan herdenkingsbij-

VVD: Gemeentelijke

Dat bleek maar weer tijdens de
raadsvergadering van afgelopen
donderdag 21 april 2016. Bij twee
onderwerpen - bestemmingsplan
Peelstraat-Rietdijk, Vorstenbosch
en bestemmingsplan Berkenvenseweg 1-1a, ’t Broek 1-3 en Nistelrodesedijk 14 – is, na jaren discussie en een rechtsgang naar de
Raad van State, alsnog besloten
om tegemoet te komen aan de
bezwaren van direct berokkenen.
De VVD Bernheze heeft zich, samen met andere partijen, ingezet
om tot een acceptabele oplossing te komen.
Datzelfde gold voor een groot
zorgcomplex aan de Wijststraat
3 in Heesch. Hier was absoluut
geen draagvlak voor en de omwonenden hebben zich geza-

menlijk ingespannen om dat te
voorkomen. Ook hieraan heeft
de VVD Bernheze actief haar
steentje bijgedragen. In de kwestie rond het AZC bleken acties
van omwonenden en de duidelijke stellingname van de VVD
Bernheze zeer succesvol. En nu
bij andere vormen van vluchtelingenopvang, heeft de VVD
Bernheze duidelijk te kennen gegeven dat de inwoners er vooraf
bij betrokken moeten worden,
voordat er besluiten genomen
worden.
Doe mee, want deelnemen aan
de lokale politiek loont. Heeft
u interesse om met ons mee te
doen, dan kunt u contact opnemen via onze website.
www.bernheze.vvd.nl/contact

EHBO herhaling
Nistelrode - Bent u in het bezit van een diploma hartreanimatie
en het bedienen van een AED? Wilt u dit diploma geldig houden,
dan dient u minstens éénmaal per jaar een herhalingsles te volgen.
Zo blijft u ook uw kennis van het reanimeren op peil houden.
EHBO vereniging Nistelrode organiseert op 10 mei een herhalingsles reanimatie en AED bedienen.
De les wordt verzorgd door Antoinette Hendriks.
Deze les wordt gehouden in het
EHBO lokaal in het Dorpshuis,
Laar 50. Start 19.45 uur tot
22.00 uur. Graag vooraf aanmel-

eenkomsten en houdt zij woorden gebedsdiensten in haar kerken, die tot bewustwording
hiervan oproepen. Dat mensen
in herinnering aan het verleden
durven óp te staan en te handelen tégen woorden en daden die
de menselijke waardigheid en
vrijheid ondermijnen.
De aanvangstijd van de herdenkingsbijeenkomst in de kerk van

den bij Lambert Hendriks:
Lambert-hendriks@home.nl
of 06-28770450.

Heesch is 18.30 uur en in die van
Nistelrode 19.00 uur. De woorden gebedsdiensten in de kerken
van Geffen, Nuland en Vinkel
beginnen alle drie om 19.00 uur.
Voor meer informatie:
0412 - 451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

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

informatie voor de kernen
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SP: Een

brief van de commissaris van
de Koning
Cor van Erp, Fractievoorzitter SP
bernheze - Alle 68 Brabantse gemeenten kregen een brief van de commissaris van de Koning. De brief ging over opvang van vluchtelingen. Veel mensen ontvluchten landen als Eritrea, Libië, Irak, Syrië en Afghanistan. Landen
die door Amerikaanse bemoeienis in verval raakten en met terreur te maken
kregen. Dat mensen een veilig heenkomen zoeken, is logisch.

Een brief
De commissaris van de Koning
schrijft in zijn brief, dat er nog
7.000 extra opvangplaatsen in
Brabant bij moeten komen. Dat
naast de 7.200 plekken die er al
zijn. De vraag blijft, hoe lang kan
dit doorgaan? Heeft Europa een
antwoord op de crisis? En waarom nemen veel Europese landen
geen verantwoordelijkheid? Ze
sturen mensen weg of houden
de grenzen hermetisch gesloten.

CDA: Op

Het probleem ligt op het bordje
van enkele landen. Dat maakt
de situatie moeilijk. De capaciteit
om mensen op te vangen, kent
grenzen.
Onbeperkte toestroom is niet te
hanteren. Vooral de opvang in de
regio moet beter georganiseerd
worden in Europees verband.
Dan kunnen wij hier de echte
vluchtelingen opvangen. Dat zijn
mensen die niet meer terug kun-

nen om reden van geloof, seksuele geaardheid, etnische afkomst
of politieke overtuiging. Voordat
de brief kwam, nam Bernheze al
verantwoordelijkheid voor opvang. In drie jaar tijd krijgen 225
extra statushouders een woning
in Bernheze.
Dat is plan B. Het voorstel kwam
- mede - van de SP Bernheze
af. Gesteund door 17 van de 21
raadsleden. Dat is sociaal, zoals
het bij de SP hoort.

werkbezoek in Vorstenbosch
CDA Bernheze fractie
bernheze - Samen met CDA Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder
financiën en economie), vergaderde de CDA gemeenteraadsfractie dinsdag jongstleden in de Stuik. Daar zijn ze in gesprek gegaan met de ondernemersvereniging en de dorpsraad.

Doel van de avond was eventuele knelpunten, behoeften en vragen van ondernemers en burgers
te bespreken. Om vervolgens te
kijken waar we als lokale en provinciale CDA-politici nog extra
op moeten letten. Soms zit dit
in kleine dingen, zoals aandacht
voor straatverlichting of sluipverkeer.
De meeste aandacht ging echter
uit naar drie grote onderwerpen:
1. Meer woningbouw voor de
jeugd. Er zijn zorgen over de
leefbaarheid van Vorstenbosch. Jonge mensen en ge-

zinnen zijn essentieel om de
leefbaarheid op peil te houden. Grondprijzen moeten
dan wel concurrerend zijn met
omliggende gemeenten zoals
Veghel, waar veel jeugd naar
toe getrokken is.
2. Betrek lokale ondernemers
bij aanbestedingen, zoals de
bouw van de nieuwe gymzaal.
Daarmee wordt de betrokkenheid vergroot.
3. Minder regelgeving en kaders.
Steenbakkers: “CDA Bernheze
laat zien dat het meedenken, faciliteren en bereikbaar zijn voor

D66: Samenwerken

opdracht

inwoners en ondernemers voor
hen centraal staat. Wij moeten
dit als provincie ook meer doen.
Veel dorpen staan onder druk,
hebben moeite de jeugd aan zich
te blijven binden. Om hierbij te
helpen, moet Brabant als provincie onder andere zorgen voor een
goede bereikbaarheid (weg en
openbaar vervoer). Gemeenten
aan de andere kant moeten hun
grondbedrijven minder gebruiken als melkkoe (te hoge grondprijzen) en meer als investeringsfonds voor de leefbaarheid van
de eigen kernen. Dit werkbezoek
heeft me dat geleerd.”

aan een duidelijke

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66
bernheze - De gemeenteraad sprak afgelopen week over de brief van de
commissaris van de Koning. Het was een opiniërende bespreking, waarin de
partijen aan de hand van een aantal vragen richting konden geven aan het
college. Richting voor de gesprekken over de opvang van vluchtelingen in de
regio.

Er ligt een duidelijke opdracht
voor alle gemeenten in Brabant
om een aantal vluchtelingen op
te vangen. De gemeenten wordt
de mogelijkheid geboden dit in
gezamenlijkheid met de buurgemeenten te regelen. Voor onze
regio komt dat neer op 690
vluchtelingen. Dat het moeilijk
samenwerken is op dit dossier,
is de afgelopen maanden gebleken. Dat neemt niet weg dat D66
van mening is, dat het kan. We
kunnen ervoor kiezen naar elkaar

te blijven wijzen en de politieke belangen voor te laten gaan,
maar welke oplossing brengen
we dan dichterbij? Wij zijn van
mening dat we als partijen, als
gemeenten en als provincie deze
opdracht aankunnen. Zodat niemand die gevlucht is voor oorlog
en geweld, in ons land op straat
hoeft te slapen. Zodat we niet
met mensen hoeven te slepen,
omdat er voor hen slechts plaats
is voor 72 uur in een sporthal.
In de asielzoekerscentra zitten op
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Politiek in
‘Jip-en-Janneketaal’
Lokaal:

Gwendy Jacobs, burgerlid commissie
maatschappelijke zaken, Lokaal
BERNHEZE – Lastig leesbare raadsvoorstellen, ingediende moties, amendementen, perspectiefnota’s, raadsbesluiten, een
onbegrijpelijk referendum. De politiek zit
lastig in elkaar. Geen wonder, dat de zaken
niet altijd door iedereen goed geïnterpreteerd worden. Volgens mij zijn we toe aan
begrijpelijke teksten, debatten en communicatie, in ‘Jip-en-Janneketaal’.
Sinds maart neem ik als burgerlid
van Lokaal, deel aan de commissie maatschappelijke zaken. Door
maatschappelijke vraagstukken
ben ik altijd geboeid geweest.
Niet voor niks ook, dat ik al meer
dan 10 jaar in de jeugdhulpverlening en het onderwijs werk.
In mijn werk bij Het Venster in
Eindhoven (zorgcoöperatie Brabant), bied ik advies, specialistische zorg en begeleiding, gericht
op herstel, veerkracht en zelfredzaamheid. Het gaat hier om
mensen met een vorm van autisme en/of ADHD en/of psychosociale problemen.

Mijn speerpunt voor de komende
periode is, om de politiek begrijpelijker en toegankelijker te maken voor iedereen. Wanneer we
allemaal dezelfde ‘taal’ spreken,
kan de betrokkenheid vergroot
worden en uiteindelijk het vertrouwen in de politiek toenemen.
De communicatie kan beter, dat
is de afgelopen tijd wel gebleken, dus waarom niet wat meer
in ‘Jip-en-Janneketaal’, zodat de
politiek wat minder lastig wordt?
En zo krijgt iedereen een eerlijke
kans om weer meer - vanuit eigen kracht - deel te nemen aan
de maatschappij, want politiek,
dat is de maatschappij, toch?

Progressief Bernheze: Afspraak

= afspraak! Of niet?

Ellen Neelen, commissielid Progressief
Bernheze
bernheze - Dit weekend hadden we een
feestje. En sinds ik actief burgercommissielid ben, gaat het gesprek vaker over
politiek. Zo ook dit weekend. Dat leverde
flinke discussies op. En het valt me – steeds
vaker – op, dat er bar weinig vertrouwen is
in de politiek. Landelijk en lokaal. Terwijl
we zo ons best doen. Hoe komt dat toch?
Wat doen we verkeerd?
Uitspraken als: ‘Ze doen toch
niet wat ze beloven’, ‘Ze luisteren niet’, ‘Ze veranderen van
standpunt en zijn niet consequent’ horen we steeds vaker. En
ik moet eerlijk zeggen, dat klopt.
Niet altijd, maar soms wel. Het
is in de politiek een voortdurend
afwegen van belangen, waarbij
het niet altijd lukt om een helder
en duidelijk besluit te nemen.
Afgelopen donderdag nam de
gemeenteraad twee ongeloofwaardige besluiten. Als in de
groenblauwe mantel natuur en
landschap prioriteit heeft, dan
moet je nee zeggen tegen een
overkapping. Als je afspreekt
dat er erfbeplanting rond stallen hoort, dan moet je dat ook
zo uitvoeren. In beide gevallen
week de gemeenteraad af van de
door haar vastgestelde kaders.

Kan het ook anders?
Het moet anders. Progressief
Bernheze wil meer vasthouden
aan de kaders die eerder democratisch zijn vastgesteld. Open
en transparant besluiten nemen.
En meer en beter overleggen met
onze inwoners. De tijd nemen
om een echt gesprek te voeren
met de inwoners en duidelijk uitleggen hoe we de inbreng van
de inwoners meenemen in onze
besluitvorming. Daar kunnen we
absoluut nog stappen in zetten.
Hopelijk kunnen we dit de komende tijd in praktijk brengen.
Wat Progressief Bernheze betreft
doen we dat, óók in het vluchtelingendebat.

Reageren?
dit moment duizenden mensen
reactie@progressiefbernheze.nl.
met een verblijfsvergunning. Gemeenten schieten ernstig tekort
in de huisvesting van deze statushouders. Wat D66 betreft, houden we in Bernheze de in februari
aangenomen motie overeind om
hier echt iets aan te doen.
Daarnaast is er - wat ons betreft
- ruimte voor tijdelijke opvang.
Een ruime meerderheid van de
raad was het met dat laatste ge-Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
lukkig eens.
Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
www.bernheze.d66.nl.
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Lizet van der Wielen
Bert van der Sint
Linden
kan293851
de staatsloten
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Vorstenbosch
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

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

MOOIBERNHEZERTJES
gevraagd
oude/kapotte
moBieltJes voor
stg. opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
BidprentJes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.

aangeBoden
een avondJe uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
pediCure
heesWiJk-dinther
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

pediCure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
kapteiJns partYverhuur
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
frietkraam voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
ontdek Welke kleuren
Jou nog mooier maken
deze lente
Laat mij een kleurenanalyse
maken en laat je verbazen door
het resultaat. Ook leuk voor een
vriendinnenavond of om kado
te geven. Bel voor een afspraak
Hannie Heesakkers
06-51110053 of mail
colorenta@ziggo.nl.
heB Je autisme en/
of adhd en zin in een
nieuWe sport?
Kom kennismaken met
kanovaren.
Meer info/contact via
www.wavebegeleiding.nl of
06-25302651.

te huur
uniek aanBod
Apotheek aan Laar 53 te
Nistelrode. Vanwege verhuizing
van de apotheek komt deze

fraaie ruimte beschikbaar.
Geschikt voor de meest
uiteenlopende doeleinden.
Voorzien van veel faciliteiten.
Geluid geïsoleerd plafond,
tl-verlichting, automatische
toegangsdeur, aanlevertoegang, C.V., kantoren, Airco,
werkruimtes, marmoleum
vloerbedekking, kantoren,
kantine, alarminstallatie. Direct
operationeel.
Zeer schappelijke huurcondities.
Inlichtingen: istehuur@gmail.com
Tel: 06-23645085.
Woonhuis in
BuitengeBied heesCh
06-53659317.

te koop
nieuWe dessotapiJttegels
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
dageliJks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
lage instap damesfiets.
Merk: Aldo, kleur blauw, in zeer
goede staat. Bieden vanaf
€ 150,- mogelijk tot 30 april.
Opbrengst voor Zonnebloem
Nistelrode.
Informatie: 06-12998386 na
18.00 uur.

Wilt u een zoekertJe plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
Deze
week
in uw
brievenbu
s

Magazine over mens, dier
en natuur in de Maashorst
www.meermaashorst.nl
1 mei: viering dag van de arBeid
Telefoonmaken.nl Heesch
’t Dorp 66A
5384 MC HEESCH
0412-857970
heesch@telefoonmaken.nl
www.telefoonmaken.nl

you BREAK it,
we FIX it

Gespecialiseerd in Smartphone en Tablet reparaties

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

Tekst?

Zie oplossing pagina 46
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t
Spelen me
interieur

je

WONEN

Column
hYPOThEkEN

Binnenki

jken

Kiezen van een
nieuwe rentevaste
periode van uw
hypotheek
ROB VAN HEUGTEN

De keuze van een rentevaste periode heeft een grote invloed
op uw maandelijkse lasten. Logisch dat u deze keuze dan
ook weloverwogen wilt maken. Natuurlijk speelt het verschil
tussen een korte en een lange rente mee. Maar heeft u wel
eens nagedacht over het aantal jaren dat u nog in uw huis
denkt te blijven wonen? Of aan de consequenties van het soort
hypotheek dat u heeft?
jaarlijks moeten ruim een half miljoen huizenbezitters opnieuw
een rentekeuze maken voor hun hypotheek, omdat hun huidige
rentevaste periode afloopt. Deze keuze wordt vaak laconiek
gemaakt en dat is niet verstandig! De keuze heeft namelijk
een immense invloed op de maandelijkse lasten. Graag wijzen
wij u op aspecten die in de afweging van groot belang kunnen
zijn. Wist u dat mensen die nu voor een rente van 20 jaar
vast kiezen, tot maar liefst 75% meer betalen dan voor een
rentevaste periode van een jaar?

Een juiste rentekeuze kan u jaarlijks vele duizenden euro’s
voordeel opleveren. Vandaar dat wij het verstandig vinden u bij
uw renteherziening te helpen bij het maken van een gedegen
afweging.
‘t Dorp 124 Heesch
Wij ondersteunen u graag, ook al heeft u destijds niet via ons
0412 652535
kantoor uw hypotheek afgesloten. Mocht u onze persoonlijke
rob@hetgelehuishypotheken.nl
hulp willen inschakelen, dan zijn wij daartoe graag bereid.
www.hetgelehuishypotheken.nl

Budget woontips
Gooi oude flessen niet weg!

Je kan er zoveel leuke dingen mee doen, bijvoorbeeld een waxinelichtje in branden, een vaas van maken, enzovoort.

Industriële look door middel van behang

Weg van een stoere bakstenen muur? Er zijn heel veel soorten behang met een motief van bijvoorbeeld bakstenen dat net echt lijkt.

Mix oud en nieuw

Combineer oud met nieuw, tegenwoordig is het helemaal hip om
nieuw design te mixen met vintage elementen.

Recycle!

Het is niet alleen goed voor het milieu, het kan bovendien ook
hartstikke leuk zijn! Blaas nieuw leven in je oude meubels.

Pak uit met oude meubels

Heb je nog een oud kastje thuis staan, schilder deze in een gekke
kleur en maak er een eyecatcher van. Ook een leuk idee is om de
binnenkant van een kast te behangen.

Je interieur snel zat?

Wissel zo nu en dan van accessoires, bijvoorbeeld per seizoen. Zo
voorkom je dat je je interieur snel zat bent en is het elke keer weer
vernieuwend. Berg je oude accessoires op en haal ze na een tijdje
weer tevoorschijn.

Met vriendelijke groet, Rob van Heugten

VOF De Groot - Huiden & Vachten
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties!
Ook in de vakanties geopend!

Schilder je muren

Schilder één of meerdere wanden in een ruimte. Gemiddeld kost
één wand € 25,-.

Vervang de lampenkap in plaats van de gehele lamp

Over het algemeen is een lampenkap niet te duur en is deze ook
gemakkelijk te vervangen. Als de lampenvoet niet meer past bij je
interieur, dan kan je altijd kijken of deze geschilderd kan worden.
Bron: www.detafelvan10.nl

Openingstijden
Dinsdag 12.00 - 17.00
Vrijdag 11.00 - 17.00
Zaterdag 11.00 - 17.00

Oude Baan 1a
5386 KS GEFFEN
www.huidenenvachten.nl
Facebook.com/
huidenenvachten

www.humstijl.nl
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Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of
zakelijke vraagstukken”

Kennis en
	ondersteuning
bieden aan lokale
gemeenschap
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van
15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel,
lonen, dan wel accountancy gebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer van het spreekuur, vertelt:
“Ik ben al jaren aanwezig op het
spreekuur van de KvK om ondernemers van raad te voorzien
op hun accountancy vragen.
Wij staan iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 tot
18.00 uur voor u klaar tijdens een
gratis toegankelijk spreekuur op

ons kantoor in Heesch (Cereslaan
4, naast de Rabobank). Iedereen
kan hier vrijblijvend binnenlopen
om vervolgens in gesprek te gaan
met een van de aanwezige specialisten, waarbij ze worden voorzien van een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk
bepalen of een verder adviestraject volgt. Om te garanderen dat
de specialist die u wilt spreken

Foto: Thomas Segers

Onze diensten o.a.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

voor u beschikbaar is, is het aan
te bevelen om van tevoren telefonisch uw afspraak te reserveren
op 0412 - 45 90 00 (receptie Van
Soest & Partners).

Wilt u op een ander tijdstip of
datum een vrijblijvende afspraak
maken, dan kunt u natuurlijk ook
altijd dit telefoonnummer bellen
of gewoon binnen komen lopen.

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname
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Bridges Bernheze neemt afscheid en verwelkomt
andere bestuursleden, maar nu
was het tijd om als voorzitter
terug te treden.
Nieuw
Met veel vertrouwen heeft
Johan het voorzitterschap
overgedragen aan Leo Groeneweg. Een breed geïnteresseerd mens, die voor Bridges
nieuwe paden uitstippelt om

van Bridges van mee kunnen
genieten.”

Bridges
Bridges Bernheze laat mensen
in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer kennismaken
en banden versterken. Cultuur
en natuur zijn uitgangspunt.
Promoten van culturele voorzieningen en versterken van

‘een CaFÉ waar nietS moet en Veel maG’
het blikveld van de leden en
aankomende leden verder te
verruimen en het werk van
Johan te continueren. Sommige ondernemers en ondernemingen lenen zich er niet voor
om een volledig bedrijfsbezoek
te herbergen. Het idee is
Leo ontvangt de voorzittershamer van Johan
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen
ontstaan om mensen met een
mooi verhaal, dat verhaal te laBERNHEZE – Ondernemende mensen met elkaar kennis laten maken via activiteiten op basis
ten vertellen in een bijzondere
van cultuur en natuur, dat is de doelstelling. Bridges bouwt bruggen tussen mensen die nieuwssetting. Verhalenvertellers die
gierig zijn naar de dingen voor en voorbij de horizon. Of dit nu ondernemende mensen zijn of
informeel inzichten en ervarinondernemers, dat maakt geen verschil. Johan van Veen is een van de oprichters was maar liefst
gen kunnen delen.
tien jaar voorzitter. Inmiddels heeft hij afscheid genomen van het voorzitterschap, maar niet
“Er zijn zoveel mensen die een
van Bridges: “Dat is veel te leuk.”
vernieuwende visie hebben,
zoals Rik Ruigrok met zijn cireen samenzijn in de nieuwe
Onder het voorzitterschap van bezoeken afgelegd, werden er
culaire economie en Wim Lips
aula van Cunera. En na elk
dinnershows met lokaal talent
Johan zagen de leden onder
evenement was er gelegenheid met zijn Feel Good Garden.
bezocht en running dinners
andere als eerste in Nedermet elkaar in discussie te gaan Maar niet alleen ondernemers
langs de verschillende restauland ‘An inconvenient truth’,
of na te praten bij een hapje en hebben nieuwe visies of rijke
rants in Bernheze georganieen film gepresenteerd door
ervaringen. Er zijn zeker men‘n drankje. Heel veel plezier
seerd. Ook werd de Johannes
voormalig vicepresident van
sen in Bernheze die een ‘rijk’
heeft Johan beleefd aan de
Passion naar de Abdij van
de Verenigde Staten Al Gore.
leven leiden, waar de leden
Berne gehaald, met aansluitend brainstormsessies met de
Jaarlijks werden drie bedrijfs-

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

het groene imago van Bernheze horen daarbij. Met respect,
waardering en interesse in
elkaar en de wereld waarin we
leven. Daartoe worden activiteiten georganiseerd met een
mix van entertainment, cultuur en natuur, zoals: lezingen,
bedrijfsbezoeken, een barbecue of een theatervoorstelling.
Lid worden kan iedereen die
interesse heeft. Het lidmaatschap is € 250,- per jaar, daar
zitten alle activiteiten bij
inbegrepen, met uitzondering
van het running dinner en het
bezoek aan De Kersouwe met
BBQ. www.bridgesbernheze.nl
voor meer informatie.

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Filmhuis De Pas: MIA MADRE
HEESCH - Maandag 9 en dinsdag 10 mei vertoont filmhuis de Pas de film: MIA MADRE

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

fILMAVOND 28 APRIL
NISTELRODE - Elke laatste donderdag van de maand vertoont CC
Nesterlé een film in haar theaterzaal.
Drama van Nanni Moretti over een regisseuse die, wegens de naderende dood van haar moeder, met de grote
vragen des levens wordt geconfronteerd. Het leven van Margherita, een succesvol filmmaakster, komt onder
hoogspanning te staan, wanneer haar moeder in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ze zit midden in de draaiperiode van haar nieuwe film en heeft te maken met een pretentieuze Amerikaanse acteur; hij begrijpt haar
regieaanwijzingen niet en vraagt op de set steeds de aandacht met zijn
sterke verhalen. Met een ex-man, een opgroeiende dochter en de strubbelingen in een nieuwe relatie, kan ze er niet veel meer bij hebben. Haar
broer Giovanni, die wel de nodige tijd aan het ziekbed kan doorbrengen,
drukt Margherita met haar neus op de feiten: hun moeder zal niet lang
meer leven. Dit besef dwingt haar stil te staan bij het leven dat ze leeft.
Wij ontmoeten u graag bij filmhuis de Pas
Entree: € 5,-. Aanvang film: 20.00 uur.
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze voorstelling, laat dit dan voor 4 mei
weten via info@de-pas.nl.

Liefhebbers kunnen genieten van een bijzondere film, die met zorg is
uitgekozen. Wilt u tijdig achtergrondinformatie over de eerstvolgende film ontvangen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via
Neste
beheerder@nesterle.nl.
rlé,
zo
dic
Kom, htbij.
& ont geniet
moverkrijg5,- zijn
et!

De filmavond begint om 20.15 uur en kaartjes à €
WWW.neSTerle.nl
baar aan de kassa, vanaf
19.30 uur. Achteraf is er gelegenheid om de
film onder het genot van een drankje na te bespreken, in de sfeervolle foyer.
Donderdag 28 april bij Eetcafé ‘t Pumpke op het menu: een gratis
filmkaartje! Bij besteding van een hoofdmenu ontvangt u een gratis kaartje voor de film van die avond.
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MOOI

BUITEN THUIS

LEVEN BELEEF

Perkplantenverkoop voor ALS
HEESWIJK-DINTHER - Al verschillende jaren zwemmen wij - een groep vrienden die vorig jaar een
vriend hebben verloren aan ALS - voor het goede doel. Vier keer namen we deel aan de Amsterdam City
Swim. Dit jaar doen we voor de tweede keer mee aan ‘A Local Swim’ in het Westland.

De opbrengsten van deze zwemtochten zijn voor stichting ALS
Nederland. ALS is een verschrikkelijke spierziekte, die helaas nog
niet te genezen is. De levensverwachting van een ALS-patiënt
ligt tussen de drie en vijf jaar. Wij
hebben dit van dichtbij meegemaakt, de impact voor de patiënt en zijn/haar omgeving is
enorm. Met de zwemtochten en
het daarmee opgehaalde sponsorgeld ondersteunen we het

TIP:
b ijzonder leuk
cadeau voor
Moederdag o
p
8 me i!
Tussen 10.00 en 16.00 uur kun
je terecht op Hommelse hoeve 2
in Heeswijk-Dinther voor mooie
en sterke planten, vers uit de
Westlandse kassen. Asteriscus,

‘dE iMPacT VOOR dE PaTiËNT EN
Zijn/Haar omGeVinG Zijn enorm’
onderzoek naar de oorzaak van
deze ziekte en hopen we dat op
korte termijn een geneesmiddel
gevonden wordt

bacopa, felicia, lobelia, petunia,
plectranthus, scaevola, verbena
en vlijtige liesjes in vele vrolijke
kleuren.

Om geld in te zamelen, organiseren wij op woensdag 4, donderdag 5 en zaterdag 7 mei een
verkoopactie van perkplantjes.

Steun ons in onze strijd tegen
de vreselijke ziekte ALS, en fleur
tegelijkertijd je tuin op met deze
prachtige plantjes.

fazanterie de Rooie Hoeve opent haar
deuren voor het nieuwe seizoen
Laat je verrassen vanaf het weekend van 30 april
HEESWIJK-DINTHER - De winterse rust is achter de rug en Stichting De Rooie Hoeve opent haar prachtige fazanterie en tuinen weer voor het publiek. De collectie met meer dan 50 verschillende soorten
fazanten, wordt nog steeds uitgebreid en wisselt periodiek van samenstelling. Sinds kort heeft de Rooie
Hoeve ook een aantal parelhoenen, die lekker rondscharrelen op het terrein. Wist u dat deze dieren een
bepaald geluid voortbrengen dat ervoor zorgt dat ongedierte wegblijft?
Dit unieke vogelpark heeft ook
een prachtige Japanse tuin, compleet met riviertje, kunstmatige

heuvels, zentuin en theehuis. De
landschapstuin is heel bijzonder
en verandert ieder seizoen; de

kersenbloesem staat in het voorjaar in bloei, in de zomer bloeien
de azalea’s en irissen volop en
esdoorns en ginkgo’s tonen in de
herfst hun schitterende kleuren.
Kunst
Bekende kunstenaars uit de regio, maar ook uit het buitenland,
verfraaien het park met hun
prachtige kunstwerken. Al lopend door de tuin, kan je onder
andere de bronzen kunstwerken
zien van Jet van Zijl, de keramiek
beelden van Hennie van de Hurk,
kunstwerken van Wim Lemmens
gemaakt uit Ardenner hardsteen
en tenslotte kan je ook genieten
van de metaal/polyester werken

tuin, knuffeldierenhoek en op de
trapskelters. Graag tot ziens bij
de Rooie Hoeve!
van de Zwitserse Claire Ochsner.
Na een heerlijke wandeling in
deze beeldentuin is er de mogelijkheid om te genieten van
een lekker hapje en drankje.
Ook zullen kinderen zich geen
moment vervelen in de speel-

Openingstijden: elke zaterdag en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Stoppelveldseweg 1
5473 RR Heeswijk-Dinther
0413-224102
www.derooiehoeve.nl
info@derooiehoeve.nl

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl
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Lentedag op de boerderij

Foto’s: Tini van Nistelrooij

BERNHEZE - Voor het derde jaar op rij organiseert ZLTO Bernheze de ‘Lentedag op de boerderij’. Deze vindt plaats vrijdag 29 april tussen 13.30-16.30 uur. Tijdens deze middag
zijn alle kinderen uit Bernheze en omstreken van harte welkom om - samen met hun papa en mama of opa en oma - al het moois van de boerderij te ontdekken.

OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING

Zo gewoon als het vroeger was om op een boerderij rond te struinen, zo bijzonder is het nu voor vele kinderen. ZLTO Bernheze wil graag dat alle kinderen de gelegenheid krijgen
om de agrarische sector van dichtbij te bekijken. Wat is er mooier dan knuffelen met kleine dieren, te zien waar de melk vandaan komt en te spelen in het zand? Op het melkveebedrijf van de familie van den Broek, waar tevens het Agrarisch Kinderdagverblijf De Dierenvriendjes is gevestigd, staan tussen 13.30 en 16.30 uur de deuren wagenwijd open.
Het adres is ’t Broek 8a te Nistelrode. Entree is gratis.
OPRUIMING OPRUIMING

OPHET
HETGEHELE
GEHELEASSORTIMENT
ASSORTIMENT
OP

25%KORTING
KORTING
25%

OP HET GEHELE ASSORTIMENT

25% KORTING

• GERANIUMS,
• GERANIUMS,
ZONDAG 1 MEI,
• GERANIUMS,
HEMELVAARTSDAG
en enz.
FUCHSIA’S,
FUCHSIA’S,
enz.
FUCHSIA’S, enz.
• DIV.
ALLE ZONDAGEN
inHANGPLANTEN
MEI
• POTGROND
• DIV.
HANGPLANTEN
• DIV.
HANGPLANTEN
geopend van 10.00 - 16.00
uur

Kruiden proeven en ruiken
Zondag 1 mei van 11.00 – 16.00 uur

• TUINDECORATIE

• POTGROND• Div. Groentenplanten
• POTGROND
• Potgrond
• TUINDECORATIE
• TUINDECORATIE
• Tuindecoratie
• Geraniums
• Fuchsia’s, enz
• Div. Hangplanten

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

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

Groenstraat
Groenstraat
3131
5258
TH,
Berlicum
5258
TH,
Berlicum
(Nabij
sportpark
Brand)
(Nabij
sportpark
De De
Brand)

VINKEL - Loop gezellig binnen en maak kennis met heel veel
soorten kruiden. Ook is er een groot assortiment tomatenplanten,
komkommer-, paprika- en peperplanten, courgettes, etc.
Wist u dat Moes&Tuin op de markt in Oss staat op dinsdag- en
zaterdagochtend?
In Vinkel welkom op: woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 9.30
uur, dinsdag en zaterdag vanaf 14.00 uur.
Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl

BLOEIENDE

ZOMER

ZONDAG

OPEN

Petunia in hangpot.
Diverse kleuren,
hoogte 35 cm,
halfschaduw,
potmaat 25 cm.

PETUNIA IN
HANGPOT 7.99

5.99

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

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45 45 cm

van 349,- nu 279,-

HS 45 60 cm

van 369,- nu 299,-

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

Groenstraat 31
5258 TH, Berlicum
(Nabij sportpark De Brand)

•

Verkoop particulier

•

Reparatie en onderhoud

•

Tuinberegeningsinstallatie

•

PVC buizen + hulpstukken riool
en hemelwaterafvoer

•

Hogedrukreinigers

•

Aspen 2-takt bezine

•

Ook voor het slĳpen van uw kettingzaag

•

Vĳverbenodigheden
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Presentatie tokonoot

HEESWIJK-DINTHER - De officiële lancering van de Tokonoot-producten van Toon Konings vond plaats
in een volle zaal van De Toren. “Ik heb de walnoot eigenlijk hervonden”, vertelt Toon tijdens zijn presentatie, “het begon met walnoten rapen bij mijn moeder en vandaag reik ik het eerste Nootrantsoen
uit aan haar.” Het nootrantsoen bestaat uit; walnootthee, walnootolie, Nootgevallen, walnootmeel en
koekjes, want bij Tokonoot draait het allemaal om de walnoot.
Annemieke van der Aa presenteerde deze middag. Toon zelf
liet door foto’s zien hoe hij het
proces doorlopen had, vanaf het
rapen, onderzoek doen en het tot
uitvoering brengen.
Chefkok Gerrit Lodders, werkzaam bij cateraar Maison van
den Boer, maakte heerlijke hapjes met producten van Tokonoot.
Alle aanwezigen konden op deze

manier proeven. Dichter Ad van
Schijndel was aanwezig om een
gedicht voor te dragen over de
walnoot.
Veel mensen dromen er wel
eens van, iets totaal anders te
gaan doen. Toon Konings uit
Heeswijk-Dinther liet het niet bij
dromen. Een origineel idee, een
flinke portie enthousiasme en
‘unnen hille bult’ walnoten vorm-

den de basis voor zijn eigen walnootolie die hij afgelopen zondag
op de markt bracht.
De walnoot wordt in zijn geheel
gebruikt. Naast de olie, worden
van de perskoek koekjes gemaakt, van de tussenschotjes
thee en de schil is te gebruiken
als briketten, bijvoorbeeld voor
in de vuurkorf. Zo gebruik je
het hele product en gooi je niets
weg.”

Interesse in een Nootrantsoen
Het Nootrantsoen is een uniek
pakket en bevat alle producten
die bij Tokonoot gemaakt worden. Kosten € 17,50.
Wat zit er in:
1 flesje heerlijke walnootolie van
100 ml, 1 zakje Nootgevallen; uiterst smakelijke krokante koekjes,
1 zakje tussenschotjes voor thee

(20) gram met twintig theezakjes, 1 zakje walnootmeel van 250
gram, 1 zakje gepelde walnoten
van 200 gram, verpakt in een
leuke geschenkdoos.
Mocht je een pakket willen
bestellen, ga dan naar
www.tokonoot.nl.

Uilenbeschermer van het jaar:
Eric van Dijk
300 Vrijwilligers en 5000 gastgevers in startblokken om uilenseizoen tot een succes te maken

€ 204,82 voor de voedselbank
NISTELRODE - Bij de naviering
voor de communicanten in Nistelrode op zaterdag 16 april,
hebben zij hun spaardoosjes
ingeleverd. Dit jaar hebben de
communicanten gespaard voor
de voedselbank.
De opbrengst van de spaardoosjes is € 204,82. De voedselbank
is hier erg blij mee en bedankt
alle communicanten.

Ze zijn er weer:

Eric van Dijk ontvangt de oorkonde ‘Uilenbeschermer van het Jaar’

VUGHT/HEESCH – In Theater de Speeldoos in Vught werd op woensdag 20 april de jaaravond voor
uilenbeschermers gehouden. Belangrijkste conclusies: In 2015 nam het aantal broedgevallen van de
steenuil toe en liep het aantal broedgevallen van de kerkuil iets terug. Daarnaast was er veel aandacht
voor de handel in uilen in gevangenschap. Eric van Dijk, coördinator van de uilenwerkgroep Heesch-Nistelrode-Loosbroek bij IVN Bernheze, werd tijdens de avond uitgeroepen tot uilenbeschermer
van het jaar. Bij de avond waren ruim 300 vrijwilligers aanwezig.
Uilenbeschermer van het Jaar
De avond eindigde met de uitreiking van de oorkonde ‘Uilenbeschermer van het Jaar’. Dit
jaar was de gelukkige winnaar
Eric van Dijk, coördinator van
de uilenwerkgroep Heesch-Nistelrode-Loosbroek bij het IVN

Bernheze. Eric werd geroemd
vanwege zijn enthousiasme
waarmee hij nieuwe uilenbeschermers weet te mobiliseren.
Zelfs de werelden van de jacht
en de natuureducatie weet hij
met elkaar te verzoenen. Van te-

gengestelde belangen maakt hij
gemeenschappelijke. Ja, je zou
hem een bruggenbouwer kunnen noemen.
Daarnaast schenkt hij veel aandacht aan veilig werken, wat
geen overbodige luxe is als je
vaak op hoogte moet werken.

geraniums, perkgoed, hang- en kuipplanten
• April en mei zondags geopend
• Outlet bloembakken en terraspotten
voor zeer scherpe prijzen
• Zeer ruime keuze in vaste planten, heesters,
siergrassen, kruiden, klimplanten,
bomen, fruit en haagplanten
Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl
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Bij de bewoners van verzorgingshuis Heelwijk zijn heel veel herinneringen die zij koesteren. Persoonlijke en dierbare
voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat bestond uit drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar
waardevolle herinneringen. Om die herinneringen levendig te houden en te delen, organiseerde verzorgingshuis Heelwijk
de ‘familieschatten’. Bij de familieschatten vertelden de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke,
dierbare voorwerpen.

De fotografen van
DeMooiBernhezeKrant,
Marcel van der Steen en
Ad Ploegmakers, voorzagen
de opgetekende verhalen van
passende beelden.

‘In 1912 heeft mijn vader
dit getekend, in houtskool’
Nelly de Goeij – de Vree uit Lith was een van
de twee kinderen van onderwijzer De Vree en
zijn vrouw. “Mijn broer ging al jong naar het
seminarie. Ik was gek op mijn ouders, maar
mijn vader is jong overleden.”
“Mijn vader gaf bijles in tekenen en algemene
ontwikkeling. Hij heeft maar één tekening
gemaakt, vlak voor zijn huwelijk in 1912.
Die heeft altijd opgerold in de kast gelegen en
mocht niet ingelijst worden. Na zijn dood heb
ik die tekening van mijn moeder gekregen en
heb die laten inlijsten.”

P

!

keren

s par

Grati

52a
Laan
NCB- 82 09 90
3
T 041

E
I
T
N
A
K

S
A
L
V
E
I
ME GE VOG

!
G
N
I
T
R
KO
50

E
O
R
V

AG

ND
O
Z
M
T/

8

I
E
M

ms
ste fil
w
u
e
i
de n
u
12:00
voor

,
5
:€
F BEL
O
L
N
52a
OOP.

a van

film

.INDvice Biosco
W
W
r
W
RY Se

Voo

INDU

ST

deze

09 90

IOSChel NCB-Laan
B
Y
R
g
UST
op Ve

plete

com
r het

amm
progr

- 82
0413

en:

n tijd

en e
ering

eserv

line r

, on
week

*

*Excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films

38

Donderdag 28 april 2016

aan het werk
Wij zijn op zoek naar jou!!!
Wij zoeken een

zelfstandig werkend kok
Het recreantenteam van Korfbalclub Korloo is op
zoek naar jou!!
Ben je tussen de 20 en de 70 jaar en heb je zin om gezellig in
teamverband te sporten, dan is dit dé kans!
Op woensdag 18 mei 20.00 uur spelen we een thuiswedstrijd waar
je een kijkje kan komen nemen.
En woensdag 11 mei van 20.00-21.00 uur is er een mogelijkheid om
vrijblijvend mee te trainen.

Heb jij ervaring in een soortgelijk restaurant, ben je creatief, ambitieus, heeft
patisserie je interesse en wil je graag ambachtelijk werken in een klein team?
Stuur dan je sollicitatie en cv met foto naar info@hetsentiment.nl
ten name van Violet van Dooren of Toos Verstraten
Wij kijken uit naar je reactie!
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016 | www.hetsentiment.nl

Ps: Korfbalervaring is mooi, maar echt niet vereist!

Tot snel !
Groetjes van de recreanten van
Bel voor meer informatie: 06-22770621

Bijverdienen?
Wat? Eenvoudig productiewerk Waar? In Heesch
Wanneer? In overleg een paar dagen per week, een paar uur per dag
Grijp je kans!
Bel 0413-714 655 of mail naar
cv@crown-uitzendgroep.nl

Met hart voor De Maashorst
Wie?
Wij Maashorst Media – uitgever van Meer Maashorst
Wat?
Uiterlijk een krant – innerlijk een Magazine
Waar?
Gratis huis-aan-huis 75.000 brievenbussen in Uden-Oss-Bernheze-Landerd
Waarom? De Maashorst en inwoners van de vier gemeenten hebben wat te vertellen
Hoe?
Een enthousiast team maakt deze mooie publicatie met veel passie

JIJ!

Een commerciële duizendpoot
wil graag samen met ons het maandblad aan alle ondernemers van Uden,
Oss, Landerd en Bernheze laten zien? Ongeveer 16 uur in de week, per direct.
INTERESSE? Mail je cv en waarom we jou uit moeten nodigen naar: info@meermaashorst.nl
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Gezocht vrijwilliger voor
kookbegeleiding
Philadelphiazorg in Heesch zoekt een begeleider voor een jonge
vrouw of man in het verhogen van de zelfstandigheid in koken.
Over de organisatie:
Philadelphia helpt mensen met een verstandelijke beperking.
Zij kunnen bij Philadelphia wonen of we kunnen hen thuis
begeleiden. Wij helpen hen op hun werk. En ze kunnen bij
Philadelphia leren wat ze nodig hebben om te werken. Voor
iedereen die niet kan werken, is er een dagbesteding.
Korte omschrijving werkzaamheden:
Je begeleidt een jonge vrouw of man met een licht
verstandelijke beperking in het vergroten van haar
zelfstandigheid bij het koken.
Gevraagd wordt:
Vrijwilliger die één (of 2) keer per week wil begeleiden met
het koken van een warme maaltijd, zodat op den duur dit
zelfstandig mogelijk is.
Geboden wordt:
Leuk en dankbaar vrijwilligerswerk.
Werktijden:
In overleg.
Mocht dit je aanspreken, dan nodigen we je uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze,
De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Op zoek naar
een vaste baan
met vrijheid?
Zoekt de beste chauﬀeurs!

Bel nu of kijk op www.hfworks.eu
voor ons actuele vacature aanbod!
HFWorks Logistiek personeel BV
Het Schakelplein 10
5651 GR Eindhoven

T +31 (0)40 26 20 617
E info@hfworks.eu
W www.hfworks.eu

Nog geen chauﬀeur maar wil je je laten omscholen voor een betere
toekomst? Of zoek je ander werk in de logistiek? Dat kan, HF Works is
altijd op zoek naar ﬂ exibele en gemotiveerde krachten.
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DE KERMISSEN VAN
BERNHEZE KOMEN ER AAN:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek
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B

Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie,
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag
een kermismunt t.w.v. €1,-.
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor
geld).

wij
doen
mee

www.vorstenbosch-paktuit.nl

H EZE

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf,
gewoon als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je
besteden op alle kermissen in de gemeente, bij alle attracties
en kramen! Deelnemende winkeliers: Dagwinkel Vorstenbosch,
Bakkerij van Leur, Ambachtelijke slagerij van den Tillart
en De Schaapskooi Vorstenbosch.

deelnemers kermis:
C.L. de Raden
Fam. van Tuijl-Verstappen
H.P.L. Stroucken
Paashuis de Laat VOF
T. Maasakkers VOF
T.L. Chen
Verstappen funfairs
Verstappen funfairs
VOF C. Overkamp en zn
VOF Verstappen

Woensdag 4 mei
19.45 uur: opening door fanfare
De Notenkrakers.
Vanaf 21.00 uur: Rockband Project Manager.
Entree gratis.

Wandel je ook mee op
Hemelvaartsdag?

ve muziek
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Donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) vier da
Wandeltocht – Sponsorloop voor Orange Babies en
KWF Kankerbestrijding. Afstanden 5-10-15-20 of 25 km.
Inschrijven en starten tussen 7.00 uur en 11.00 uur vanaf de feesttent.
Inschrijfgeld komt in zijn geheel ten goede aan het goede doel.
Volwassenen € 4,-, kinderen € 3,-.
Info: www.wandelevent.nl (lid van KNWB).
Leden met een geldige pas hebben recht op € 1,- korting
vanaf 20.00 uur live in de feesttent:

Coverband Diss Nie Okay
Entree gratis

Vrijdag 6 mei
vanaf 20.30 uur live in de feesttent:

DJ Darkraver

Kermis

Brade
rie

jOHAN VAN DRiEL OP DE FiETS VOOR
ORANGE BABiES EN KWF KANKERBESTRijDiNG
VORSTENBOSCH - Jaarlijks organiseert Wandelevent, onder auspiciën van de KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland), een aantal
mooie wandeltochten door het prachtige Brabantse platteland, waarbij we diverse goede doelen ondersteunen. Dit jaar vindt dit plaats
op Hemelvaartsdag, 5 mei, en gaat een deel van de opbrengst naar de
doelen waar Johan van Driel uit Vorstenbosch zich voor gaat inzetten.

VORSTENBOSCH PAKT UIT

Johan, dagelijks druk in het familiebedrijf Aannemingsbedrijf P.
van Driel V.O.F. en lid van ToerWielerClub Vorstenbosch, stapt
begin september op de fiets voor
Stichting KWF Kankerbestrijding
en Orange Babies. De locatie
blijft tot twee dagen van tevoren
een verrassing (Mystery Mountain), maar de inspanning staat
gelijk aan het beklimmen van de
Mont Ventoux.
Op 5 mei bepaalt de wandelaar
zelf op welke afstand hij van
start gaat. Bij de keuze van een
wat langere afstand, wandel je
bijvoorbeeld door of richting het
prachtige Bedaf en natuurgebied Slabroek. Ook voor de wat
minder ervaren wandelaar zijn er
weer mooie routes uitgezet. Er
zijn keuzes uit de routes 5, 10,
15, 20 of 25 kilometer, waarbij
de langere afstanden zijn uitgepijld. Onderweg geniet je op
een centrale pauzeplaats van

Zondag 8 mei

Kinderkermis matinee, met een speciaal
optreden, een verrassing en gratis
kinderloterij. Een bezoek van Frozen
figuren Olaf - Elsa – Anna.
vanaf 20.00 uur live in de feesttent:

Coverband Dubbel Fout
Entree gratis

Braderie / Voorjaarsmarkt
Diverse bezienswaardigheden

Kapellenfestival
Kindervermaak
Diverse terrasjes

Live muziek
Draaien en zwieren op de kermis

Gewoon een gezellig dagje uit!
Gratis toegang - Gratis parkeren

www.vorstenbosch-paktuit.nl

een lekkere kop koffie of thee en
voor de kinderen is er gratis een
beker ranja te verkrijgen.
Starten en inschrijven kan op
Hemelvaartsdag (5 mei) tussen
7.00 en 11.00 uur in de feesttent aan de kruising Heuvel/
Kerkstraat in Vorstenbosch. Wil
je meer informatie? Ga dan naar
onze website
www.wandelevent.nl of kijk op
www.vorstenbosch-paktuit.nl.

VORSTENBOSCH – Op zondag 8 mei wordt het braderie seizoen geopend in de dorpskern van
Vorstenbosch. Een gezellige diverse markt, waar je heerlijk overheen kan kuieren, terwijl je
steeds verrast wordt met straattheater, Friese paarden voor een fotoshoot en het kapellenfestijn.
De kermis draait op volle toeren en tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er nog veel meer aantrekkelijke bezienswaardigheden tijdens het evenement ‘Vorstenbosch pakt uit’ zoals: Frankís Uilenwereld, bungee jump trampoline, luchtballon demonstratie en er worden oude ambachten uitgevoerd. Daarnaast zijn er dorsclub De Stofvreters, Luuk’s poppentheater, live muziek, gezellige
terrasjes en diverse kermis attracties... De molen is geopend voor publiek en een kudde schapen
graast met hun lammeren.

Entree € 7,50 p.p.

Zaterdag 7 mei

1e zondag na hemelvaart

11.00 uur-16.00 uur. Tijdens de jaarlijkse dorpskermis die
van donderdag (Hemelvaartsdag) 5 mei t/m zondag 8 mei
wordt gehouden, presenteren we op zondag 8 mei weer een
gevarieerd programma voor jong en oud onder de noemer
‘Vorstenbosch pakt uit’. Kom eens kijken hoe een klein dorp
groots kan uitpakken. De toegang is geheel gratis. Geniet op
het terras van live muziek en diverse demonstraties.
vanaf 16.00 uur live in de feesttent:

Coverband Zoetkees
Entree gratis
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WELKOM BIJ COOP
HEESWIJK DINTHER
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 april t/m zondag 1 mei 2016 bij Coop Heeswijk Dinther.
< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar?
je legitimatie
zien!
max.
6 laat
kratten
per klant

< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

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

N
2 PAKKE

EN
3 KRATT
Bavaria bier
krat à 12 flesjes à 300 ml

17.82

8.

99

Douwe Egberts
koffie
snelfilter en grove
maling, pak à 500 gram

10.98

KILO

Rundergehakt
kilo

5.

60

Coop Heeswijk Dinther
Plein 1969 - 13

2.

99

6.

99

S
I
T
A
R
G
1
1+
Markant
frites
kilozak

1.

98

0.

99
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fanfare Aurora ‘door een andere bril’ Orgelconcert
HEESWIJK-DINTHER – Het eerste orgelconcert van dit jaar in
de Abdij van Berne is op zondag
1 mei. Een bijzonder concert,
want de orgelserie beleeft dit
jaar zijn 65ste jaargang.
Om dit heuglijke feit te vieren
en het seizoen extra feestelijk
te beginnen, is er een beroemde orgelvirtuoze uit Estland uitgenodigd. Ines Maidre-Aarvik
speelt een zeer gevarieerd en
aantrekkelijk programma. Diverse muziekstukken speelt ze
samen met haar zoon, de violist Ingmar Simson-Valtin. Tijdens het concert worden beide

orgels van de abdij bespeeld. Bekende componisten als Bach en
Buxtehude worden afgewisseld
met Scandinavische meesters.
Feestelijke barokmuziek, dromerige romantische muziek en zelfs
tangomuziek van Astor Piazzolla
staan op het muzikale menu.
Het concert begint om 16.00
uur. Toegang voor niet leden bedraagt € 15,-.

Een trotse fanfare Aurora met de nieuwe dirigent

HEESCH - Fanfare Aurora heeft afgelopen zondag acte de présence gegeven met haar nieuwe dirigent
Geert Jacobs. Tijdens het kennismakingsconcert in CC De Pas, werd het publiek opgewarmd voor het
spectaculaire theaterconcert dat plaats zal vinden op zaterdagavond 18 juni. Dan zal Fanfare Aurora
alweer voor de derde keer een avondvullend programma bieden in de concertreeks ‘Aurora Ontmoet...’
Dit jaar staat dat in het teken van ‘het onverwachte.’
Alleen zelf de popcorn
meebrengen
Tijdens Aurora Ontmoet... ‘The
Unexpected’ is niets wat het lijkt.
Je zult het fanfareorkest deze
avond letterlijk door een andere
bril zien. Het eerste deel van het
concert staat in het teken van
filmmuziek.
Onder andere James Bond en
klassiekers van Ennio Morricone
komen voorbij in het eerste uur
en ook neemt Aurora je mee op
ruimtereis. Riemen vast en brillen op! Ben je nieuwsgierig geworden? Zorg dan dat je erbij
bent op 18 juni! Je hoeft alleen
zelf de popcorn mee te brengen,
Aurora regelt de rest.

ROOMBOTER APPELFLAPPEN

4 S T UK S

2.49

MANGO

VLEESTOMATEN

PER S T U K

0.99

2 ST UK S

0.99

SUGAR SNAPS
OF PEULEN*

BEEFBURGERS*
Geert Jacobs

gaat. En wat dacht je van nummers van de legendarische band
Queen en een heuse Dance act
zoals je alleen van Armin van
Buuren en DJ Tiësto kent?
Ook brengt Aurora je alvast in
een zomerse stemming met Zuid

Amerikaanse hits. Meezingen
mag, met twee lokale zangtalenten Marleen van der Mee en
Joris Brukx.

4 x 125 G

1.19

VANAF DINSDAG 26 APRIL

Kaartjes zijn voor € 10,- te koop
bij de theaterkassa van CC De
Pas of online via www.de-pas.nl.
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Film: Suite Française

250 G

2.49
B

Rock, Dance, Pop en meer
Na de pauze laat Fanfare Aurora
zich van een totaal andere kant
zien. Zowel internationale rockmuziek als rock van Nederlandse
bodem zorgen dat het dak eraf

M 1 M EI
29 APRIL T/
GELDIG VAN

2.49

4.99

HEESCH - Woensdag 4 mei, na afloop van de dodenherdenking
Het verhaal vindt plaats in het pittoreske Bussy, een dorpje nabij Parijs.
Wanneer de plaats bezet wordt door het Duitse leger, komen de levens
van de inwoners volledig op hun kop te staan. De dorpelingen zien het
bepaald niet zitten om de vijand een plek in hun huizen aan te bieden, maar kunnen weinig tegen de militaire overmacht inbrengen. Ook
Madame Angellier en haar schoondochter Lucile, die samen het huishouden runnen terwijl zoon Angellier in dienst zit, maken met tegenzin
een kamer vrij voor een bezetter. Angellier gunt haar ‘gast’ geen blik
waardig, maar bij Lucile komt een onverwachte aantrekkingskracht voor
de Duitse officier Bruno naar boven. De pianospelende Bruno blijkt een
stuk beleefder en innemender dan zijn militaire kompanen en beschikt
over een fijngevoeligere kant dan verwacht.
De klassenverschillen tussen rijk en arm zorgen voor de nodige haat en
nijd tussen de dorpelingen. Enkele welgestelde bewoners manoeuvreren
zich in een betere positie door te collaboreren, terwijl enkele arme verzetsstrijders juist weer zinnen op wraak.
Het verhaal achter de roman van Irène Némirovsky is even tragisch als
bijzonder. Nemirovsky baseerde haar boek op twee handgeschreven
novelles die bedoeld waren als eerste delen van een grootschalig epos over liefde
en oorlog, maar de schrijfster kreeg nooit de kans die reeks te voltooien toen zij een
vroege dood stierf. Pas een halve eeuw later werd het boek postuum uitgebracht
door Némirovsky’s dochter en werd alsnog een bestseller.
Wij hopen u te ontmoeten tijdens de filmavond. Entree: € 3,50, tot 18 jaar gratis.
Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze.
Aanvang: 20.30 uur.

Hortensia

Potgrond
20 liter.

4.99

0.95

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Lezing: Komt ons eten uit het paradijs? Publieksactiviteiten bij
HEESWIJK-DINTHER – Marcel Marcel Kuijpers
Sterrenwacht Halley
Kuijpers geeft op woensdag In het kookboek ‘Passie voor
13 mei een lezing met als titel
‘Komt ons eten uit het paradijs?’.
De lezing wordt gehouden in
Bibliotheek Heeswijk-Dinther,
aanvang 20.00 uur.
Komt ons eten uit het paradijs?
Als je de reclame ziet, zou je
denken van wel. Wat betekent
dat voor de mensen die werkelijk bezig zijn met de productie

kip’ vertelt Marcel Kuijpers een
aantal verhalen over en rond het
familiebedrijf Kuijpers Kip. Bij
elk verhaal hoort een origineel
kiprecept. Voor de bibliotheek
aanleiding om hem te vragen
voor een lezing.

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 6 mei voor publiek
geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer
twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. Op maandag 9 mei
tussen 13.00 en 21.00 uur zijn belangstellenden eveneens welkom
bij de sterrenwacht voor het observeren van de Mercuriusovergang.
Publieksavond
Na zonsondergang op vrijdag 6
mei laten zich al gauw de helderste sterren zien en ook Jupiter. Door de grote telescoop zijn
de vier grootste manen van deze
reuzenplaneet en diens wolkenbanden goed te onderscheiden.
Entree € 5,-, voor kinderen t/m
12 jaar € 3,-.

Marcel Kuijpers maakt duidelijk
hoe ons denken over eten wordt
beïnvloed door de geschiedenis,

in Het kookBoek ‘paSSie Voor kip’
Hoort Bij elk VerHaal een
ORiGiNEEl kiPREcEPT
van ons dagelijks eten? Er is de
laatste jaren een toenemende
vraag naar informatie over onze
voedselproductie, maar nog altijd stopt de meerderheid van de
mensen het eten in hun mond,
zonder er bij na te denken hoe
het is gemaakt.

onze idealen en de huidige manier van communiceren. Waarom wordt door een os bepaald
wat een streekproduct is, waarom hebben we intensieve veehouderij en hoe kunnen we de
productie van ons dagelijks eten
werkelijk duurzamer maken?

Plaatsen reserveren
Plaatsen kunt u reserveren via
www.bibliotheekbernheze.nl
of bij de informatiebalie van
Bibliotheek
Heeswijk-Dinther,
toegang is gratis.

Ambachtelijke

Worstenbroodjes
zak à 8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 5,59

Kaiser- of traiteur-

Mini afbakbroodjes

Mercurius schuift voor de zon langs
Op maandag 9 mei doet zich een
weinig voorkomend hemelverschijnsel voor: de overgang van
de kleine planeet Mercurius over
de zon. De Mercuriusovergang
van 9 mei begint om 13.12 uur
en eindigt om 20.42 uur. Gedurende 7,5 uur beweegt Mercuri-

2 voor

6,00

3,

us heel traag van de linkerrand
van de zon naar de rechterrand.
Maar dat zal niet met het blote
oog en een eclipsbril zichtbaar
zijn, want daarvoor is Mercurius
te klein.
Alleen met een speciale telescoop, die is voorzien van een
deugdelijk zonnefilter, kan men
veilig naar de zon kijken. Die
mogelijkheid is er bij Sterrenwacht Halley, die tijdens de hele
Mercuriusovergang voor belangstellenden geopend is. De
entree is gratis.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch
0412 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl

Racoon in
De Kersouwe,
voorverkoop
start 30 april

59

12 stuks

Ter Vesten

1,

Moederdag
tip

€ 2,89

89

Kabeljauwhaasje
900 gram
Epic

6 varianten

Ovenkroketten of rösti
1 kilogram
Lutosa

1,

€ 2,59

99

Mini borrel

Kipspiesjes
400 gram

9,99
€ 12,99

Bistrokwaliteit

Hamburger
12 stuks

Diepvriesspecialist

3,

€ 4,99

99

Diepvriesspecialist

4,

€ 5,99

49

roomijs
1 liter

IJsboerke

3,19
€ 3,99

rijkelijk gevulde

Maaltijdloempia
2 stuks

Diepvriesspecialist

2,79
€ 3,79

Yoghurtgebak

10 stuks

600 gram

4,49
€ 5,99

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

www.diepvriesspecialist.nl

Zelf af te bakken

Croissants

Aardbeien, bosbessen of mandarijnen

Coppenrath & Wiese

HEESWIJK-DINTHER - Racoon sluit het zeer gevarieerde zomerseizoen 2016 in De Kersouwe af
met een concert op 17 september. De voorverkoop
voor dit concert start op 30 april om 10.00 uur.
Kaarten zijn te bestellen op www.kersouwe.nl,
bij Paperpoint te Heeswijk en bij Uitpunt
Veghel.

Gratis
spaarkaart
artikel

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de
voorraad strekt. Van woensdag 27 april t/m dinsdag 10 mei 2016 Prijzen in euro’s.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

2,99

Diepvriesspecialist

GrATis tegen
inlevering van
12 spaarpunten

Racoon
De heren van Racoon genieten met volle teugen
van hun optredens en dat is te zien en te horen.
Ook in De Kersouwe, het mooie natuurtheater in
de bossen van Heeswijk, zal de populaire band
weer een geweldig concert neerzetten. Een compacte samenvatting van het verhaal van Racoon:
talent, succes, tegenslag, comeback, hit machine
en prolongatie.
Alleen Bløf en Youp uitverkocht
De voorverkoop voor de overige optredens in De
Kersouwe is al eerder gestart. De voorstelling van
Youp en het concert van Bløf zijn ondertussen uitverkocht. Voor de concerten van Nielson, De Dijk,
Novastar, Stef Bos, JW Roy en Leon Verdonschot,
Paul de Munnik, Eric Vloeimans (met big band!),
Robin Borneman en BZB, Pater Moeskroen en Joris Linsen tijdens het Lieverlee festival, de tribute
aan Joe Cocker en Bruce Springsteen en het Roots
Festival (dance event) zijn nog (enkele) kaarten
verkrijgbaar!
Op www.kersouwe.nl is meer informatie over alle
voorstellingen te vinden.
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Kampioenen in Bernheze

Heesch HVCH E4

Heesch Handbal Dos
‘80 E1

Nistelrod
Prinses I e rene
F2

Nistelrode e
Prinses Iren
E3

Dinther
n
Avestey
Mini’s 2

Heesch 7
Slamdunk ‘9
JU18-B

Heesch HVCH F11

Heeswijk
Dinther t
e
Tenderfe
Heren 1

Foto: Ilma Bongers

Heesch HVCH MD1
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beugelen

bernheze sportief
boksen

badminton

zwemmen

korfbal
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

Korloo nog niet safe

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

LOOSBROEK - Korloo 1 ging de strijd aan met Diosa 1 om degradatie te voorkomen. Korloo was niet fel genoeg, waardoor Diosa met
een flinke voorsprong van 3-7 de rust in ging. Korloo kwam na de
rust dichterbij en dichterbij, met 6-7 op het scorebord in de laatste
minuten. Toch was het niet genoeg en zal het er de volgende weken
om spannen of Korloo 1 de plek in deze klasse weet te behouden.
judo

Na een knappe overwinning van
vorige week, nam Korloo MW
1 het op tegen Avanti. Avanti
bracht Korloo weer met beide
benen op de grond. De wedstrijd
leverde daarom geen punten op.
schaken
Avanti
was op alle fronten
de
dammen
betere partij. Korloo A1 begon

1cm b

snowboarden

golf

kano

de wedstrijd tegen Celeritas niet
scherp en zij stonden al snel achter. Uiteindelijk herpakte Korloo
zich. Dit werd beloond met een
voorsprong. De wedstrijd eindigde in een overwinning van 7-9.
Korloo B1kaarten/bridgen
heeft tijdens de wedstrijd tegen Altior hard gewerkt.

Dit keer kwam Altior echter terug en ging met de winst naar
huis. Toch heeft Korloo B1 de
wedstrijd gezellig afgesloten met
een lekkere suikerspin. Tijdens
de wedstrijd van Korloo C1 tegen SCMH liep het gelijk op tussen beide teams.
Toch eindigde de wedstrijd in
een 4-3 in het voordeel van
SCMH. De Welpen van Korloo
maakten doelpunt na doelpunt.
De wedstrijd tegen Prinses Irene
werd dan ook gewonnen met
0-19.

TILBURG/HEESCH - Ondanks het gelijke spel bij nummer drie op de ranglijst SC ‘t Zand, blijft HVCH
aan kop in de 1e klasse C. De Heeschenaren voeren de ranglijst aan met één punt voorsprong op vv
1,4cm b
Nuenen en drie
op ‘t Zand. Het spelpeil van de wedstrijd was niet erg hoog, maar de spanning die bij
deze topper hoorde mocht er zijn.
motorsport

Foto: Ruud Schobbers

Wat dat betreft kwamen de talrijke toeschouwers zeker aan
hun trekken. Erg veel uitgespeelde kansen waren er in de eerste
helft niet, één voor ‘t Zand en
twee voor HVCH. In de 34e minuut was HVCH-spits Lars van
Lee attent bij een zachte terugspeelbal van de Tilburgers, hij

badminton

zwemmen

waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Donderdag
28 april 2016

Korfbalsters Prinses Irene
maar een helft oppermachtig
korfbal

hardlopen
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duivensport

jeu de boule
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kano
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1,2 cm b

karten

boksen

korfbal

voetbal

HVCH blijft na 1-1 in Tilburg koploper in 1C

autosport

beugelen

omspeelde een verdediger en
scoorde beheerst de 0-1. Zo’n
5 minuten voor de rust moest
HVCH een zware domper verwerken toen keeper Rob van
Erp in botsing kwam met een
inkomende speler van ‘t Zand.
Het zag er aanvankelijk ernstig uit maar na onderzoek in

het ziekenhuis en een achttal
hechtingen mocht de doelman
huiswaarts keren. De rest van
het seizoen zal hij waarschijnlijk
vanaf de kant moeten toezien.
Invaller-doelman Ferdy Kocken
kweet zich uitstekend van zijn
taak als vervanger van Van Erp.
In de tweede helft verliet ‘t Zand
meer en meer de verdedigende
stellingen en ging op zoek naar
de gelijkmaker en mogelijk meer,
om de race om de titel te kunnen blijven volhouden. Balverlies
van HVCH bood de ingebrachte, fysiek sterke spits, Yannick
Berleson de mogelijkheid om in
de 72e minuut via de binnenkant van de paal raak te schieten: 1-1 Na nog wat mogelijkheden voor beide ploegen werd dit
de eindstand. Uiteindelijk deed
HVCH toch aardige zaken om er
een mooie finale van het seizoen
van te maken.

b
NISTELRODE1,2-cmPrinses
Irene speelde tegen Klick ’15 met 12-12 gelijk.
In de eerste helft was de Nistelrodese koploper veel sterker dan de
nummer twee van de ranglijst. De 10-6 ruststand was dan ook logisch. Klick gaf echter niet op en bij Prinses Irene werden in de 2e helft
1,4cm
b
de kansen niet
benut.
Uiteindelijk werd het 12-12. Prinses Irene blijft
koploper met twee punten voorsprong op Klick ’15 en Oranje Wit.
autosport

karten

motorsport

trampoline

Record finaleplaatsen voor Gympoint
Oss/Nistelrode – Een aantal pupillen waren al zeker van een finaleplaats op 25 juni in de Ahoy in Rotterdam. Uiteindelijk eindigde
de teller op maar liefst elf finaleplaatsen. Een record voor Gympoint
Nistelrode, die in mei haar eerste lustrum viert. “Ongekend” aldus
een zeer tevreden coach Pieter ten Wolde.

Langenhuizen Glasservice sponsort HVCH C4
Individueel
Sanne Bevers behaalde een 5e
plek; haar scores tijdens de 1e
en 2e plaatsingswedstrijd waren
goed genoeg om naar de finale
te mogen.

HEESCH - De heren van HVCH C4 worden gesponsord door Langenhuizen Glasservice. Het team, dat
uitkomt in de 3e klasse, is in het nieuw gestoken met mooie tenues. Het elftal is een gezellig en sociaal
team wat goed voor elkaar opkomt. Ze hebben helaas het afgelopen seizoen veel blessures gehad maar
draaien toch mooi in de kop van de competitie mee. Iedere speler heeft zijn eigen specialiteiten en ze
vullen elkaar dus mooi aan!
Langenhuizen Glasservice
Langenhuizen is dé glasspecialist van Heesch en Cuijk. Op
zoek naar glas? Het maakt niet
uit welke glassoort je zoekt; Langenhuizen Glasservice helpt je
verder. In de showroom vind je

voorbeelden van elk soort glas.
Van glazen douchewanden en
deuren tot glas in lood. Ook
voor HR++ glas ben je bij Langenhuizen aan het juiste adres.
Zij kunnen alles op maat leveren
én plaatsen!

Namens alle spelers en leiding
willen we Langenhuizen Glasservice hartelijk danken voor de
inmiddels jarenlange sponsoring
van HVCH. We wensen de C4
verder nog een sportief en succesvol seizoen toe.

Bij de D-junioren was het Inge
Exters uit Nistelrode die op de
eerste plaats eindigde. Clubgenoot Caitlyn Jacobs werd 3e en
Evi van Dinther 5e. Alle drie de
meiden van Gympoint mogen na elke keer bij de top vijf te zijn
geëindigd - door naar het NK.
Bij de E-jeugd-1 werd Eline van
der Leest van Gympoint Nistelrode 1e met een persoonlijk record. Clubgenote Babette Hulsmann behaalde een 4e plaats en
daarmee net genoeg om door
te stromen. Janne van de Heuvel sprong een mindere tweede
keuzeoefening en belandde op
een 9e plaats.
Bij de E-jeugd-2 behaalde Babette Ekkebus een 12e plaats.
Dion Bijvelds eindigde op een
4e plaats. De prestaties op eerdere plaatsingswedstijden waren
gelukkig voldoende om door te

mogen naar de finale. Debutant
Otte Oosterholt eindigde op een
mooie 7e plaats.
In de E-pupil 2 klasse werd Donna Bevers 4e vóór clubgenoot
Puck van de Velden. Vera Timmers behaalde een 8e plaats.
Allemaal zijn ze van Gympoint
Nistelrode.
In de E-pupil 1 gemengde klasse werd Faylinn van Uden van
Gympoint Schijndel 1e en stelde
daarmee haar finaleplaats zeker.
Dewi Bongers van Gympoint
Nistelrode werd 4e, net niet genoeg voor het podium.
Synchroon
Met drie keer een 1e plaats zijn
het duo Inge Exters en Caitlyn
Jacobs zeker van deelname aan
het NK.
In de E-Jeugd gemengd werden Babette Ekkebus en Babette
Hulsmann van Gympoint Nistelrode dit keer 2e, voldoende voor
het NK.
“Wow, elf finaleplaatsen, dat
wordt waarschijnlijk een touringcar naar Rotterdam”, aldus een
tevreden coach.

kaarten/bridgen
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beugelen

boksen

motorcross

MILL/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory
team is in de tweede wedstrijd om de Dutch Masters of Motocross
in Mill dicht bij de zege gekomen. In beide manches reed de rijder
uit Heesch sterk, maar kwam in zowel de eerste als de tweede manche net iets tekort en finishte als tweede.
hij voor Evgeny Bobryshev en
Kevin Strijbos de snelste tijd neer
wist te zetten.

Coldenhoff liet gelijk in de training zien dat er rekening met
hem moest worden gehouden.
Hij was gretig en vloog rond over
het circuit. Dit zorgde ervoor dat

In de eerste manche ging de
KTM er bij de start als een speer
vandoor en nam gelijk de leiding
in de wedstrijd. Ondanks de druk
van Kevin Strijbos, hield Glenn
lang goed stand op de eerste
plaats. Omdat hij toch iets last
kreeg van opgepompte armen,
kreeg hij het iets moeilijker en dit
zorgde ervoor dat Strijbos hem
kon passeren. Glenn zette taai

door en bleef aan het achterwiel
van Strijbos. In de slotfase zette
hij aan, maar helaas wist hij hem
niet te passeren en moest genoegen nemen met een tweede
plaats.
Met frisse moed was hij er klaar
voor om in de tweede manche
zijn revanche te nemen. Aan zijn
start lag het niet, want op zijn
KTM pakte hij echt een dikke
holeshot.
Gelijk zat het ritme er goed in
en wist hij Strijbos en Bobryshev
ronde na ronde achter zich te
houden. Toch wist Strijbos hem
in de slotfase nog te verrassen,
waardoor hij opnieuw tevreden moest zijn met een tweede
plaats.

voetbal

Slechte eerste helft kost WHV punten
MARIAHEIDE/LOOSBROEK - In
de altijd beladen streekderby
heeft WHV verzuimd om een
punt te pakken tegen SCMH. De
wedstrijd eindigde in 3-2.
Al in de tweede minuut was het
SCMH wat de score opende, via
een doelpunt van Paul Daandels.
WHV liep de eerste helft achter
de feiten aan en tegenstander
SCMH aan. WHV kwam er niet
aan te pas en men mocht van
geluk spreken dat het duurde
tot de 36e minuut dat SCMH
de 2-0 scoorde. Jorn de Koning
profiteerde van een misverstand
in de verdediging van WHV. Tot
aan de rust bleef het zo.
Na rust kwam er een ander
WHV op het veld. Nu werd er
wel vol overgave gestreden voor
elke bal. SCMH werd in de verdediging gedrongen en eindelijk
kwamen de kansen voor WHV.

zwemmen

waterpolo
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handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Glenn Coldenhoff dicht bij zege

motorsport

BERNHEZE SPORtIEf

badminton

Eerst werd nog een schot van
Thijs Lunenburg gered door de
keeper van SCMH, maar in de
54e minuut kreeg WHV de kans
om terug in de wedstrijd te komen. Een handsbal van SCMH
werd bestraft door de scheidsrechter met een penalty voor
WHV.
Thijs Lunenburg kende geen genade en scoorde de 2-1. In de
80e minuut kreeg WHV loon
naar werken, toen een verdwaald schot van Adriaan van
der Doelen door een blunder van
keeper Twan Rauh van SCMH,
in het doel verdween: 2-2. In
de 86e minuut viel de beslissing,
helaas in het nadeel van WHV.
De gehaaide vos Carli van Asseldonk wist de 3-2 te scoren,
nadat er een overtreding van
een andere aanvaller van SCMH
aan voorafging. Deze maakte

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

dammen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

ERP/HEESWIJK-DINTHER
– Altior ging zaterdag 23 april op bezoek
1cm b
bij De Korfrakkers in Erp. Wel effe wennen om een wedstrijd in de
topklasse op zaterdag te spelen. Altior begon sterk aan de wedstrijd
1,2 cm
b voorsprong.
en kwam zelfs
op
Maar het duurde niet lang voordat ook De Korfrakkers begon1,4cm b
nen te scoren.
De dames uit Erp
namen het heft in handen en
gingen rusten met een voorautosport van 8-4. Na rust
karten
sprong
kwam
Altior nog dichtbij en naderde op
2 doelpunten, maar telkens wisten De Korfrakkers ook weer een
doelpunt te maken en zo werd
de wedstrijd op zaterdagmiddag beslist in het voordeel van
De Korfrakkers. Uitslag 14-11.
De eerstvolgende wedstrijd van
Altior is op zondag 7 mei, thuis
tegen Swift. Aanvang 15.00 uur.
De Korfrakkers 2 – Altior 2: 14-12
Altior 3 – De Horst 2: 9-3
Corridor 2 – Altior 3: 11-10
SVOC’01 2 – Altior 4: 9-11
Tovido 2 – Altior 5: 4-11
Altior 6 – SCMH 3: 6-7

VIOS MW 1 – Altior MW 1: 1412
Altior R1 – BMC R1: 7-3
Blauw Wit A1 – Altior A1: 7-10
Altior B1 – DAKOS B1: 5-6
Altior B2 –motorsport
Korloo B1: 7-5
Altior C1 – DAKOS C1: 3-3
Altior C2 – De Korfrakkers C3:
10-3
Emos C1 – Altior C3: 10-2
Altior D1 – Be Quick D1: 2-7
BMC D1 – Altior D2: 6-6
DSV/EDN D2 – Altior D3: 3-3
Celeritas E1 – Altior E1: 9-6
Korloo E1 – Altior E2: 4-3
Emos E2 – Altior E3: 6-2
Altior E3 – SCMH E1: 10-1
(wedstrijd van donderdag)
Flamingo’s F1 – Altior F1: 3-4
Altior F2 – Emos F1: 11-2
Tovido W1 – Altior W1: 0-3
Strafworpen: 0-4.

Adriaan v.d. Doelen

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

duidelijk een overtreding, maar
de scheidsrechter weigerde te
fluiten, waardoor SCMH toch
nog de 3-2 kon noteren.

quad

voetbal

Eerste thuisnederlaag Prinses Irene
NISTELRODE - Voor een volgepakte tribune zagen ruim 300 toeschouwers de wedstrijd tussen Prinses Irene en Erp. De dit seizoen
thuis nog ongeslagen koploper ging tegen de nummer 3 van de
ranglijst ten onder. De Erpenaren bezorgden de mannen van Van
Tilburg Mode & Sport de eerste thuisnederlaag.

Altior verliest op zaterdag

Na een 0-1 ruststand, werd het
een verdiende, zeker gezien
het spel in de 2e helft, wel wat
geflatteerde 0-3 zege voor de
mannen uit Erp. Teun de Vocht,
Toon Barten en Willem den Dekker scoorden. Bij een 0-1 stand
kopte Martijn van Vught - namens de Nistelrodenaren - op de
paal. Het slordig spelende Prinses Irene wist, net als Erp, weinig
uitgespeelde kansen te creëren.
Erp ging na de 0-1 achterover
hangen en speelde vooral op de
counter. Mede door persoonlijke
fouten, werd het toch verschillende keren dreigend. De Erpse
doelpunten kwamen vooral door
matig ingrijpen van Prinses Irene.
De 0-2 was, nadat er niet goed
weggewerkt werd, een goal zoals je ze maar zelden ziet. Toon
Barten had in de zestien een
prachtige omhaal in huis die in
de kruising verdween.

Mike van Grinsven tweede in
het EK Quads in frankrijk

CASTELNAU DE LEVIS/HEESCH
- WSP Racing Quad-rijder Mike
van Grinsven is in de tweede wedstrijd om het Europees
Kampioenschap Quads in het
Franse Castelnau de Levis op
een tweede plaats geëindigd.

manche was het in de modderige omstandigheden een overlevingstocht, die hij op een derde
plaats wist te volbrengen. Met
deze resultaten eindigde hij op
een tweede plaats in het dagklassement.

De rijder uit Heesch wist na een
sterk eindschot de eerste manche te winnen. In de tweede

Aankomende zondag staat zijn
thuis EK op het programma in
St. Isidorushoeve.
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Autobedrijf De Laat en Sander van de Ven
Timmerwerken sponsoren HVCH 9

Gratis visles voor de jeugd,
lekker in de natuur
Hengelsportvereniging de Bleeken Heesch/
Vinkel kan nog jeugdvissers plaatsen

HEESCH - De heren van HVCH 9 worden gesponsord door Autobedrijf De Laat en Sander van de Ven
Timmerwerken. Het team, dat uitkomt in de 6e klasse, is in het nieuw gestoken met mooie tenues. Het
elftal van timmerwerkbedrijf eigenaar en aanvoerder Sander van de Ven, heeft lang meegedaan om het
kampioenschap.
Helaas, vanwege blessures en
een paar keer achtereen verliezen, is het team hard op weg
derde te worden. Het is een fanatiek elftal: maar liefst drie helften lang!
Een goede combinatie van gezelligheid en sportieve inzet met
mannen die allemaal op zondag
denken dat ze nog 20 jaar zijn…
maar vervolgens op maandagmorgen eerder richting de 50
jaar gaan.

Autobedrijf de Laat
Autobedrijf de Laat uit Heesch,
met name gericht op BMW en
Peugeot, heeft diverse auto’s in
haar aanbod. Daarnaast beschikt
de Laat over een goed uitgeruste
werkplaats, die van alle moderne
technieken is voorzien.
U kunt hier terecht voor compleet onderhoud aan uw wagen
en het bedrijf is erkend als APK
keuringsstation. Daarnaast voorziet het in alle gevallen van schadereparaties.

Sander van de Ven Timmerwerken
Sander van de Ven Timmerwerken is gevestigd op Potbeker 61
te Heesch. Bij Sander ben je aan
het goede adres voor de meest
uiteenlopende bouwklussen.
Namens alle spelers en leiding
willen we Autobedrijf de Laat
en Sander van de Ven Timmerwerken hartelijk danken voor de
sponsoring. We wensen HVCH 9
een sportief en succesvol seizoen
toe.

voetbal

Van Dijke kopt Heeswijk
voorbij Best Vooruit
BEST/HEESWIJK-DINTHER - Na
een verplicht weekje rust is het
Heeswijk van trainer Marc v.d.
Ven goed begonnen aan de laatste serie van vier wedstrijden,
waarin het nog gaat proberen
om een prijs te behalen. Na een
vroege achterstand, draaiden de
blauw-witten het matige duel in
hun voordeel. Goalgetter Wouter
van Dijke liet zich weer van zijn
beste kant zien, door twee keer
- op aangeven van Stef Adank raak te koppen.
Al met al een belangrijke zege om
zicht te houden op een prijs in
deze competitie. Volgende week
ontvangt Heeswijk Sparta ’25 uit

Beek en Donk en ook dan telt
alleen een zege. Aan het hondstrouwe Heeswijk-publiek zal het

niet liggen, zij zullen er alles aan
doen om de thuisploeg aan een
nieuwe driepunter te helpen.

Foto: Hans Heesakkers

HEESCH - Als voorloper op het visseizoen, zullen we op woensdagmiddag 4 mei, in de kantine van de familie Savelkouls (tel. 07353242580, Brugstraat 73 te Vinkel, bij de Slothoeve vijver, vanaf
13.00 tot ongeveer 17.00 uur uitleg geven welke vishaakjes je het
beste kunt gebruiken, hoe je tuigjes maakt en andere zaken die bij
vissen belangrijk zijn. Ook mag je dan - onder begeleiding - even
vissen op de vijver. Gratis!
Kom gewoon eens kijken of het
misschien iets voor je is en neem
je vriendje of vriendinnetje ook
mee.
Bij interesse kun je je opgeven bij
Jan Oliemeulen, te bereiken via
telefoonnummer: 0412-456259
of 06-11254142. Of geef je op
via email: debleeken@planet.nl.
Aanmelden kan ook bij Jo Langens, telefoonnummer: 0735323859.
We zien dat steeds meer mensen
- jong en oud - gaan vissen.
Lekker genieten van de natuur
en de rust, in combinatie met
vissen. Nou heeft onze visclub
al jaren een competitie voor jongeren en volwassenen; niet zonder succes. Die competitie loopt
elk jaar van eind april t/m juni,
waarbij elke donderdag gevist
wordt op het Langven te Heesch
en op de Wetering in Vinkel. Dit
jaar vissen we overigens t/m 21

juli 2016. Elk jaar kun je je ook
opgeven voor de Brabantse kampioenschappen en van daaruit
mag je eventueel naar de Nederlandse of zelfs de wereldkampioenschappen. Al diverse jaren op
rij mogen enkele leden van onze
club naar de Nederlandse en de
wereldkampioenschappen.
Nou hoor ik je al denken; “leuk,
maar kan ik wel vissen?” Nou
daar hoef je niet bang voor te
zijn, want dat leren wij je. Elke
donderdag zijn er altijd minimaal
twee volwassen, ervaren vissers
aanwezig, meestal Jo Langens
uit Vinkel, Theo Wijnen uit Nistelrode en Jan Oliemeulen uit
Heesch, die je de kneepjes van
het vak leren op een hele leuke
manier.
Namens Sportclub de Bleeken
Frans Wijnen, tel 0412-454477
of 06-14898340.

De oplossing

Pater van den Elsenlaan 21 | 5462 GG Veghel | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen
bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.
Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl
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Eurodance 2016 in ‘danstempel’ De Maaspoort
Internationale wedstrijd met wervelende show op 29-30 april en 1 mei in De Maaspoort
’s-Hertogenbosch/Bernheze – De officiële opening op donderdagavond 28 april, door burgemeester Moorman in het gemeentehuis in Heesch, zal het startsein zijn voor drie dagen dansspektakel in De
Maaspoort. Verspreid over drie dagen worden er meer dan 3000 bezoekers verwacht, die de ruim 1000
deelnemers komen aanmoedigen. Met elke dag 150 vrijwilligers uit Bernheze en omgeving zal dit evenement, met het Europese neusje van de zalm van de garde- en showdanssport, zeker een succes worden.
en drie leeftijdscategorieën tegen
elkaar opnemen.
Op 29 april om 9.00 uur zal de
strijd losbarsten, in danstempel
De Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Met elke dag een spette-

van dansbonden uit de deelnemende landen, onder leiding van
Sportwart (wedstrijdleider) van
de European Federation of Dan-

Voor de toeschouwers een wervelende show,
voor de deelnemers een spannende strijd

Presentatie in handen van Gertjan en Melanie

Met iedere dag een andere verrassende act en een officiële openingsceremonie zal de dag geopend worden. Daarna barst de
strijd los en zullen alle leden van
DV Dancing Kids - uit alle kernen
van Bernheze en omgeving – te
zien zijn op het grote danspodium. Verschillende groepen en
solo’s van de vereniging zullen

Foto’s: Marcel van der Steen

tevens hun titel – Europees kampioen – of podiumplek van vorig
jaar moeten verdedigen. Met de
pittige concurrentie uit de deelnemende landen, is dit drie dagen durend Europees kampioenschap van internationale allure.
Dansers en danseressen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en
België gaan het in elf disciplines

rende opening, dansen vrijdag de
junioren en zaterdag de jeugdklasse. Zondag is er de finale
door de hoofdklasse, die voor
een zinderende spanning zal zorgen. Het niveau van deze dansen vereist een grote discipline,
conditie en lichaamsbeheersing.
Voor de toeschouwers een wervelende show, voor de deelnemers een spannende strijd.

cesport Organizations (EFDO),
Stephan Karaiskos. De presentatie is in handen van Melanie
Klein, een topper in deze danswereld met veel ervaring en,
samen met haar co-presentator
Gertjan Hermes uit Nistelrode,
zal zij - naast de serieuze momenten van de wedstrijd - er een
interactieve presentatie met het
publiek van maken.

Veel mensen
De jury bestaat uit vakmensen

De organisatie wordt gedragen
door ruim 150 vrijwilligers, aan-

gestuurd door Stichting Danssport Nistelrode; Harold van
Munster, Rian van Schijndel,
Antwan van Keulen, Willy Bevers, Moniek van Heumen, Henk
van Grunsven en voorzitter Rose-Marie van Heumen.
Allen verbonden aan leden van
Dansvereniging DV Dancing Kids
uit Nistelrode, hebben zij er ruim
twee jaar op zitten met de voorbereidingen.
Zij nodigen iedereen van harte uit
om het spektakel te komen bezoeken in de Maaspoort, Marathonloop 1 in ’s-Hertogenbosch.

Op de speciale Eurodance website is alle informatie voor geïnteresseerden te vinden:
www.eurodance2016.nl.

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

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

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

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

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

www.mooibernheze.nl
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VRIJDAG 29 APRIL
Lente op de boerderij
‘t Broek 8a Nistelrode
PAGINA 35
KBO vrijwilligersavond
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8
Pubquiz
CC De Pas Heesch
Eurodance 2016
De Maaspoort
‘s-Hertogenbosch
PAGINA 47

Orgelconcert
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 41

Voorverkoop Racoon
in concert
www.kersouwe.nl
PAGINA 42
24-uurs
karperkoppelwedstrijd
Visvijver De Meuwel Nistelrode
PAGINA 3
Start LCM-zangweek
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 13
Open dag Heart Care
Nieuwe Hescheweg 11 Oss
PAGINA 15
Start seizoen Fazanterie
Stoppelveldseweg 1
Heeswijk-Dinther
PAGINA 34
Eurodance 2016
De Maaspoort
‘s-Hertogenbosch
PAGINA 47

Eurodance 2016
De Maaspoort
‘s-Hertogenbosch
PAGINA 47

Open zondag
Nistelrode
PAGINA 16
Filosoferen over de
invloed van positiviteit
Ontmoetingsplek De Nistel
Nistelrode
75 jaar Avesteyn:
Leden ontbijt
Avesteyn terrein
Heeswijk-Dinther

Gemeentehuis gesloten
Bernheze

Gratis visles voor de jeugd
Brugstraat 73 Vinkel
PAGINA 46

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur
Van Soest & Partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 32

Excursie Wisenten
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
Start seizoen Fazanterie
Stoppelveldseweg 1
Heeswijk-Dinther
PAGINA 34

Nationale
dodenherdenking
Heilige Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
Film: Suite Française
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 41

ZATERDAG 7 MEI
Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 39
Verkoop perkplantjes
voor ALS
Hommelse hoeve 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 34
Centrum Samarpana:
Leren je eigen angst
los te laten
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
ZONDAG 8 MEI

Film - Mia Madre
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 33
Sterrenwacht Halley:
Mercuriusovergang
Halleyweg 1 Heesch
DINSDAG 10 MEI
Moederdag workshop
‘t Sfeerhuys Uden
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Graafsebaan 48 Heesch
OV Nistelrode:
Ondernemerscafé
Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DONDERDAG 5 MEI

Moederdag

Hemelvaart
Wandelevent
Vorstenbosch
PAGINA 39

Expositie evenement:
Het snoepje v.d. week en
groeten uit Vorstenbosch
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Film - Mia Madre
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 33

DINSDAG 3 MEI

Expeditie de Schellen
Sportpark De Schellen
Nistelrode

Vorstenbosch pakt uit
Vorstenbosch
PAGINA 39

5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling
Maxend 75 Nistelrode

Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Graafsebaan 48 Heesch

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 39

I-Meet: Spelletjes
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Gemeentehuis gesloten
Bernheze

Verwen je moeder
met taartdag
Ontmoetingsplek De Nistel
Nistelrode

WOENSDAG 4 MEI

Raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Kruiden proeven en ruiken
Van Rijckevorselweg 23a Vinkel
PAGINA 35
MAANDAG 2 MEI
Zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Nationale herdenking
Bernheze
PAGINA 25 EN 28

ZONDAG 1 MEI

Open dag Checkpoint
De la Sallestraat 3 Heesch

Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 30 APRIL

De Drie Dreven:
Rommelmarkt
Wijk Rodenburg II
Heeswijk-Dinther

Open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Verkoop perkplantjes
voor ALS
Hommelse hoeve 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 34

Verkoop perkplantjes
voor ALS
Hommelse hoeve 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 34
VRIJDAG 6 MEI

5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling en
bosavontuur
Schaijk

Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 42

I-Meet: Knutselen
voor Moederdag
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

Expositie evenement:
Groeten uit Vorstenbosch
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 39

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 39

Moederdag ‘haai tie’
Hullie Uden
Open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 9 MEI
Mercuriusovergang
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 42
Koffie-inloop voor
weduwen en weduwnaars
Kerkstraat 2 Heesch
Zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Centrum Samarpana:
Raad van Wijzen
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 11 MEI

Centrum Samarpana:
Intuïtief Klanklig-ontspanning
Rukven 2a Heeswijk-Dinther
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
5a Helma van de Rakt:
Bosavontuur
St. Annastraat Schaijk
DONDERDAG 12 MEI
Bevolkingsonderzoek
borstkanker
Heeswijk-Dinther
PAGINA 4
Moederdag workshop
‘t Sfeerhuys Uden
Raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
Meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

