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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

DE TOLL-BRIDGE BIKERS
Afgelopen december vroeg de 
Tolbrug of ik op 22 juni met an-
dere revalidanten voor de vijfde 
editie van de handbikebattle de 
Kaunertal Gletscher in Tirol, Oos-
tenrijk, zou willen beklimmen 
met een vastframe handbike. Na 
een zware inspanningstest bleek 
dat ik mee mocht doen met de 
handbikebattle in het team van 
de Toll-Bridge Bikers.

Het team Toll-Bridge Bikers be-
staat uit vijf rolstoelgebonden 
revalidanten. Voor elke deelne-
mer werd een trainingsschema 

gemaakt ter voor-
bereiding op deze 
steile beklimming. 
We hebben in-
middels ver-
schillende keren 
samen getraind. 
Een heel leuk 
team van hand-
bikers en specia-
listen, waaronder 
een arts, verschillende 
therapeuten en verpleeg-
kundigen, begeleiden ons team.

We strijden tegen andere teams 
uit Nederland, Oostenrijk en 
Noorwegen. Ook individuele 
handbikers rijden mee. Eén daar-
van is Jetze Platt. Hij is gouden 
medaillewinnaar bij de Paralym-
pics 2016 in Brazilië. Van hem 
hebben we een clinic gehad op 
de wielerbaan in Vlijmen. Een 
leuke en leerzame dag! 

uITLAATKLEP
Op dagen dat ik in de Maashorst 
en omgeving volgens het trai-
ningsschema alleen train, ver-
zamel ik via mijn fietscomputer 
de trainingsgegevens en stuur ze 

na iedere training per 
mail op. Ze worden 

gebruikt voor on-
derzoek naar wat 
sport doet met 
mensen met 
een beperking 
zoals ik.

In het begin heb 
ik zeker wel eens 

gedacht: ‘Waar ben ik 
aan begonnen?’ Ik had nog 

nooit een handbike van dichtbij 
gezien, laat staan erin gereden. 
De handbike heb ik tweede-
hands gekocht met het idee dat 
het na 22 juni wel genoeg zou 
zijn geweest, maar zo denk ik er 
nu niet meer over!

Het handbiken geeft me veel 
plezier en is een uitlaatklep om 
frustratie en spanningen het 
hoofd te bieden. 

Het is fijn om iets te doen waar 
je door training goed in kan zijn. 
Door tijdens de trainingen te let-
ten op hartslag, tijd en afstand 
krijg ik meer conditie en een 
sterker bovenlichaam. 

SPONSORING
Om het mogelijk te maken om 
met ons team Toll-Bridge Bikers 
aan de Handbikebattle 2017 
deel te nemen moeten we ook 
gezamenlijk zorgen voor geld 
voor bijvoorbeeld verblijf, ver-
voer, kleding en zorg. Gelukkig 
hebben we al geld ingezameld. 
Maar we zijn er nog niet! We zijn 
te volgen via tollbridge-bikers.
weebly.com en op 
www.facebook.com/
Tollbridgebikers. 

Ik hoop op 22 juni de top in drie 
uur te bereiken, samen met mijn 
buddy Edwin. Het is nog acht 
weken keihard trainen, en dan 
gaan we ervoor. Naar de top!

NISTELRODE - Ik ben Vincent van Oort, ben getrouwd, heb twee dochters en woon in Nistelrode. 
Vanwege een progressieve spierziekte wordt lopen zwaarder en ben ik steeds meer aangewezen op 
mijn rolstoel. Om mijn benen toch zo getraind mogelijk te houden ben ik al verschillende jaren onder 
behandeling bij de Tolbrug, een centrum voor specialistische revalidatie, in uden. 

Vincent 
en 

Edwin

Foto’s: Marcel van der Steen

Ik hoop op 
22 juni de top 
in drie uur te 
bereiken

Training in de Maashorst

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955

printpapierprintpapier

  Altijd op
voorraad!

www.gaafgraf isch.nlwww.gaafgraf isch.nl

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG  Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Programma Koningsdag

Zie pagina 11

alle activiteiten die 
bij de redactie bekend 
zijn, hebben we op 
een rij gezet. 

team Dmbk wenst 
iedereen een prachtige 
koningsdag.
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 

Maandag 8 mei: Begin van Zo-
meryoga door Gerry en Lea. 
Verdere data: 15 mei, 22 mei, 29 
mei, 12 juni en 19 juni. Dit is de 
kans om te ervaren wat yoga met 

je kan doen. De lessen zijn apart 
te volgen. Info en aanmelden bij 
Gerry, 0413-366032.

Woensdag 10 mei: Lezing NLP/
NEI door Ivonne van Dijk. NLP 
staat voor Neuro Linguïstisch Pro-
grammeren en is een methodiek 
voor doelgerichte communicatie 
en verandering. Centraal staan 
innerlijke beleving van ervaringen 
uit het verleden. NEI staat voor 
Neuro Emotionele Integratie en 
is een methode waarbij je op een 
eenvoudige manier kunt commu-

niceren met het onderbewustzijn. 
Aanvang 20.00 uur, entrée € 5,-. 
Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zaterdag 13 en zondag 14 mei: 
Expositie ‘Paint Slash! door Johan 
de Vos. De Hagenaar Johan de 
Vos is naast arts ook fotograaf. 

Zijn werk is het resultaat van een 
geluidsversterker, verf, camera en 
veel geduld...: Sound + Paint = 
Splash! Van 11.00 tot 17.00 uur, 
entree gratis.
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Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Matthijs van Lierop
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls
Joyce van Griensven

administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

 Advertorial

aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

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

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

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

DE NACHTMERRIE! 

Koningsdag zorgt elk jaar 
ook in onze winkels voor 
een gezellige bedoening. 
Ik denk dan ook meteen 
aan de nachtmerrie van alle 
gebakliefhebbers. 

DE TOMPOUCE! 

Boeken zijn er over geschreven en historisch gezien vallen 
landen over elkaar heen die claimen het land van oorsprong te 
zijn van dit ‘Horrorgebakje’.
Velen van u zullen wel begrijpen waarom ik dit gebakje 
gekscherend zo noem. Je zet er je vorkje in en je bordje 
veranderd binnen 1 minuut in een slagveld! 
De banketbakkersroom komt in je ogen, neus, oren en haar 
terecht. Het gaat alle kanten op behalve naar het vorkje dat 
deze delicatesse naar je mond moet transporteren. Wat een 
‘crime’!

Schrijver Nico Scheepmaker heeft ooit een handleiding 
geschreven over hoe een tompuce te eten. Waar het op neer 
kwam is dat je hem moet demonteren. Op onze website kun je 
de diverse originele manieren zien hoe een tompouce te eten. 
Misschien heeft u er wat aan. :-) 

Historisch gezien wordt de tompouce getypeerd als een 
typisch Hollands gebakje dat, met name geconsumeerd 
wordt op koningsdag of tijdens voetbalwedstrijden van het 
Nederlands elftal. Een Amsterdamse bakker heeft het gebakje 
genoemd naar een dwerg die in een circus optrad, maar het 
gebakje kwam al langere tijd in Frankrijk voor onder de naam 
Millefeuille.

Millefeuille staat omschreven als een gebakje met twee 
paneeltjes bladerdeeg, met zogenaamd 1000 laagjes, met 
daartussen crème patisserie. De heerlijke room die u in onze 
tompouce proeft wordt door ons gekookt in eigen bakkerij. 
Een fantastische smaak! 

Wij zeggen zoals altijd: eens geproefd, altijd fan! Omdat onze 
koning dit jaar 50 wordt, hebben we naast de tompouce-
aanbieding een leuke actie. Iedereen die op 27 april jarig is, 
krijgt op deze dag twee tompoucen gratis! 

Wij wensen u een gezellige Koningsdag met veel eetplezier!

En... DON’T BE AFRAID!

Harm Lamers
de bakkers Lamers

BAKKERIJ
CoLUMn

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

Limousinburgers
biefburgers
saté schijf

indische schijf
traiteur schijf

 

 

Geldig van 26 april t/m 9 mei

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Onzewebsite is vernieuwd!

3+1  
gratis

Ze gaat met de jongens in de 
keuken een 4-gangen Signature 
menu koken. In dit menu zullen 
de smaken van Violet centraal 
staan. Dit Signature menu kost
€ 39,50 per persoon.
Eltjo Scheepers, de nieuwe chef-
kok en eigenaar van Het Senti-
ment, zal dit weekend op 20 en 
21 mei, met Het Sentiment aan-
wezig zijn op Heerlijk Heesch. 
“Op Heerlijk Heesch gaan wij 
een culinair weekend tegemoet 
met restaurants uit Bernheze en 
omgeving. Hier zullen wij twee 
gerechtjes presenteren en kan je 

komen genieten van een mooi 
glas wijn. Violet en Eltjo heten je 
graag welkom in een mooi culinair 
weekend.

Reserveren voor Signature menu
Dit kan via www.hetsentiment.nl 
of telefonisch 0413-320016.
Heb je een dieet, allergie of iets 
wat je absoluut niet lust? Vermeld 
dit bij je reservering, dan wordt 
hier rekening meegehouden.

Oude bekende komt 
20 en 21 mei terug...
HEESWIJK-DINTHER - Bijna 15 jaar lang heeft ze de gasten van Het 
Sentiment verwend, vanuit haar keuken met haar heerlijke gerech-
ten. Violet van Dooren komt voor een weekend terug in de keuken 
van Het Sentiment. 

 ©Gerry en Lea
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adoratie
als ik nu de beelden terugkijk van intens verdrietige tienermeisjes 
tijdens het afscheidsconcert van take that, kan ik dat nog steeds 
heel moeilijk begrijpen. ik vond het al veel te ver gaan dat je alle 
muren van je tienerkamer beplakte met posters van onbereikbare 
artiesten, maar dat je deed alsof de wereld was vergaan als de 
groep ophield te bestaan, vond ik helemaal bizar. Die blinde liefde 
voor boybands was sowieso een ver-van-mijn-bed show. ik deed elk 
jaar mee met een playbackshow, daar was echt niets moeilijks aan.

maar als ik tijdens voetbalwedstrijden beelden krijg te zien van 
de fanatieke aanhang van een bepaalde club en me focus op de 
tienerjongens, ga ik toch meer begrip tonen voor diezelfde intens 
verdrietige tienermeisjes bij dat afscheidsconcert. of tenminste, 
ik zie toch een bepaalde gelijkenis tussen die twee groepen, 
waardoor ik inzie dat jonge voetbalhooligans de agressievere 
versie zijn van pakweg de ‘beliebers’.

ga maar na. beide groepen zijn bijvoorbeeld uitermate gelukkig 
als er weer een bekend liedje in wordt gezet dat ze kunnen 
meeblèren. De longen worden dan uit de lijven geschreeuwd om 
hun helden aan te zetten tot grotere prestaties. Wanneer diezelfde 
helden hun waardering tonen door het publiek een applausje 
(handkusje zou ik niet doen in een voetbalstadion) terug te geven, 
vallen ze ongeveer in katzwijm achterover. ook zijn ze erg sterk 
in het neersabelen van de tegenstander. Het uitzoeken van een 
gemeenschappelijke vijand. De backstreet boys en take that 
verhouden zich bijvoorbeeld als Feyenoord tot ajax. Je kunt geen 
sympathie hebben voor de ander als je fan bent van jouw groepje.

Het enige verschil is dat tienermeisjes 
over hun adoratie heen groeien 
en het bij de jongens in sommige 
gevallen nooit meer goed komt. 
ze blijven hangen in dat bizarre 
geloof dat alles in hun leven om 

dat groepje draait en dat iedereen 
die niet voor je club is, ook meteen 

tegen jou is en alleen een klap 
op de neus waard is. Dat is pas 
echt blinde liefde. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Goede Doelen Week
in Heeswijk-Dinther
Het hele dorp wordt in één keer bestreken

Nadat Evelien van de Wete-
ring al jaren collecteerde voor 
de Nederlandse Brandwonden 
Stichting en Dionne van der Ven 
hetzelfde deed voor het Reuma-
fonds werden beide dames onaf-
hankelijk van elkaar uiteindelijk 
ook coördinator. 

“Dat wil zeggen dat we zorgen 
voor collectanten en proberen 
om zoveel mogelijk straten te be-
zetten, dat er collectebussen zijn 
en dat de donaties worden afge-

dragen”, leggen de dames uit. 
Hoe goed alle doelen ook zijn, 
iedereen zal beamen dat collec-
teren niet gelijk het leukste is om 
te doen. Ook genoemde dames 
hadden er steeds meer moeite 
mee om genoeg mensen te vin-
den die bereid waren om rond te 
gaan. Het bracht hen ertoe de 
krachten te bundelen en in na-
volging van andere dorpen een 

Goede Doelen Week te houden. 
Daarbij zijn alle goede doelen en 
collectanten bij elkaar gebracht 
en wordt in een paar dagen tijd 
het hele dorp bestreken met alle 
goede doelen die normaal ge-
sproken verspreid plaatsvinden. 
Iedereen blijft daarbij de keuze 
houden om een donatie te doen 
aan één of meerdere doelen. 

“We hebben overleg gehad met 
de coördinatoren en collectan-
ten van alle plaatselijke goede 

doelen. Die stonden meteen 
achter dit idee. Vervolgens zijn 
er werkgroepen gemaakt die 
deze ideeën hebben uitgewerkt. 
Met een financiële bijdrage van 
Rabobank is er een brief opge-
steld waarin alle goede doelen, 
en waar zij voor staan, zijn uit-
gelegd. Alle inwoners ontvan-
gen deze brief. De collectanten 
komen in de week van maandag 

8 tot en met vrijdag 12 mei per-
soonlijk langs om uitleg te geven 
over de nieuwe werkwijze. Een 
week later komen zij terug om 
de envelop op te halen”, doen 
de dames uit de doeken. Volgens 
hen is er sprake van een win-win 
situatie. “Voorheen waren er te 
weinig collectanten zodat er niet 
voor elk goed doel in elke straat 
gecollecteerd werd. 

Op deze manier zijn er voldoen-
de vrijwillgers om het hele dorp 
te bestrijken, krijgt elk goed doel 
aandacht en tot slot krijgen in-
woners niet meer doorlopend 
mensen aan de deur”, zo zeg-
gen de dames. Zij hopen dat het 
initiatief aanslaat en inwoners de 
envelop gaan vullen voor één 
goed doel of meerdere, naar 
keuze. Dionne en Evelien: “We 
gaan de opbrengsten na afloop 
bekend maken.”

HEESWIJK-DINTHER - In navolging van andere kernen in de regio wordt ook in Heeswijk-Dinther van 
maandag 15 tot en met donderdag 18 mei voor het eerst een Goede Doelen Week gehouden. Daarbij 
wordt in één keer gecollecteerd voor twaalf goede doelen, waarbij iedereen zelf de keuze heeft of en 
aan welk goed doel te doneren. Aan de wieg van dit initiatief staan Dionne van der Ven en Evelien van 
de Wetering die samen met werkgroepen en coördinatoren hopen op een succesvolle eerste editie.

Dionne en Evelien zijn coördinators, collectanten, maar ook initiatiefnemers van de Goede Doelen Week.
 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Iedereen blijft de keuze houden 
om een donatie te doen aan 
één of meerdere doelen

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

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

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

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

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing, 
 kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en fi tness aan de 
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen 
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid. 
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en fi tness.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende 
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een offi ciële opening. We vertellen je hier 
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer 
en beweeg met ons mee! 

bewegen naar
gezondheid.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

wij zijn officieel open 
en verlengen onze 
openingsactie!
Schrijf je in bij FitnessCentrum Heesch 
vóór 1 februari 2017, sport tot 1 maart gratis 
en krijg een mooi welkomstcadeautje! 
Kom langs en beweeg met ons mee naar 
gezondheid.

openingsactie
gratis fitness!

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch | T 0412 - 48 47 92
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

LAST VAN
HOOIKOORTS? 
LAAT JE TAPEN!

Niesbuien, benauwdheid of 
kriebelende ogen?

Wij zijn gespecialiseerd in het tapen 
van hooikoortspatiënten.
Dit geeft vaak goede resultaten.

EENS PROBEREN OF TAPEN 
IETS IS VOOR JOU? 
Maak dan een afspraak.

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing, 
 kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en fi tness aan de 
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen 
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid. 
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en fi tness.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende 
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een offi ciële opening. We vertellen je hier 
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer 
en beweeg met ons mee! 

bewegen naar
gezondheid.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

Cereslaan 12b en Verdilaan 48, Heesch
T 0412 45 70 67
BEWEGENNAARGEZONDHEID.NL

Kerkstraat 8a Vorstenbosch - 0413-795196
www.fysiotherapievorstenbosch.nl

Fysiotherapie op maat

HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK/VORSTENBOSCH - Dat 
de Zonnebloem ook iets kan 
betekenen voor jonge gasten, 
blijkt wel. Op 9 april ging vrij-
willigster Marieke van Beek met 
twee jonge gasten met een li-
chamelijke beperking op stap. 

Ze hadden een perfecte dag uit-
gekozen want het weer was top. 
Als eerste gingen ze glowgolfen 
in Eindhoven. Erg leuk om te 
doen. Ze waren gelukkig goed 

aan elkaar gewaagd zodat er 
geen winnaar was.. of toch wel?

Daarna zijn ze gaan eten bij de 
Gouden Leeuw in Veghel, lekker 
buiten in het zonnetje. Het was 
een zeer geslaagde dag. Helaas 
was het voor een gast het laatste 
uitstapje van zonnebloem HDLV 
omdat hij gaat verhuizen naar 
Veghel. Jammer! 
Zo zie je maar dat de Zonne-
bloem ook iets kan betekenen 
voor jongere mensen.

Uitstapje jongere gasten 
Zonnebloem HDLV

We zijn misschien wat verwend 
geraakt door lieve familieleden, 
goede buren of ‘tafeltje-dek-je’ 
die wel voor ons eten zorgen als 
we zelf wat trager en bibberig 
worden. “Toch word je er geluk-
kiger van om dat zo lang moge-
lijk zelf te blijven doen”, zo hield 
Phyllis de de aanwezigen voor.

In de pauze werd er volop nage-
praat, beantwoordde Phyllis vra-
gen en vulden de aanwezigen 

een kort vragenformuliertje in. 
Door oefeningen en dagelijkse 
activiteiten blijft je lichaam lan-
ger en beter in vorm en iedereen 
deed actief mee met de oefenin-
gen die Phyllis voordeed. 

Samen Sterk voor Welzijn en 
Zorg in HDL gaat in juni een 
vervolgbijeenkomst in samen-
werking met Phyllis organiseren, 
waarover binnenkort meer infor-
matie volgt.

Lekker, leuk, lang thuis 

HEESWIJK-DINTHER - Ongeveer 40 belangstellenden kwamen in 
het Willibrordhuis in Heeswijk luisteren en kijken naar de inspire-
rende voordracht van Phyllis den Brok op donderdag 30 maart. Zij 
vertelde over hoe je langer zelfredzaam thuis kunt zijn. Eten en drin-
ken zijn belangrijk voor iedereen en Phyllis liet zien dat alle voorbe-
reidingen die je moet treffen voor een maaltijd, je fit houden. Fit in 
je hoofd en je lichaam en je blijft in contact met andere mensen. Je 
moet bedenken wat je gaat eten, welke ingrediënten daarvoor nodig 
zijn, je gaat het halen in de winkel en gaat koken.

Na afloop kreeg elke bezoeker bij inlevering van het vragenformulier een 
grappig ‘stress-hartje’!

Via SamSam kunnen mensen 
wat voor elkaar betekenen 
De nieuwe vrijwilliger 

Mensen moeten meer zelfredzaam zijn en minder gebruik 
maken van professionele hulpverlening. ONS welzijn wil daarbij 
helpen, onder andere met de digitale service SamSam. De 
nieuwe vrijwilligers zijn graag bereid hun tijd aan te bieden, op 
projectbasis.

Miriam van der Smissen, bestuurder ONS welzijn: “Er is een 
kanteling gaande binnen de samenleving en vanzelfsprekend 
ook binnen onze organisatie. Wat inwoners zelf kunnen, doet 
ONS welzijn niet meer. Het gevolg is dat we steeds meer 
inwonerinitiatieven zien ontstaan. Wat is de positie van de 
vrijwilliger in deze nieuwe situatie? Want de vrijwilliger als 
verlengstuk van de professional – zoals het vroeger was – 
behoort echt tot het verleden. Ik zie allerlei ontwikkelingen. 
Er zijn best veel burgers die echt wel vrijwilligerswerk willen 
doen, maar niet elke week op een vaste tijd. Zij doen het 
liever op projectbasis, met een kop en staart. Wij achten onze 
vrijwilligers zeer hoog. Daarom zoeken wij continu naar goede 
manieren om de verschillende vormen van vrijwilligershulp 
te matchen met de vraag. SamSam is zo’n manier, het is een 
prachtig voorbeeld van een technische innovatie die wij in ons 
werk goed kunnen gebruiken. Daarnaast is het van groot belang 
met elkaar in gesprek te zijn en te blijven, de buitenwereld naar 
binnen te halen. Zodat we adequaat kunnen inspelen op wat 
inwoners en vrijwilligers nodig hebben.” 

www.burenhulpnisseroi.nl

Participatie is de laatste jaren 
veel in het nieuws geweest, 
maar eigenlijk is het al een heel 
oud begrip. We doen al veel lan-
ger activiteiten samen binnen de 
gemeenschap waarin we leven 
door middel van bijvoorbeeld 
burenhulp, mantelzorg en ook 
binnen het verenigingsleven. 
Veel vrijwilligers zijn op heel veel 
terreinen actief en dat heeft een 
positief effect op de leefbaarheid 
in de kernen.

Samen Sterk voor Welzijn en 
Zorg in HDL kan door samen-
werking, afstemming en het 
signaleren van de vraag naar 
andere of nieuwe voorzieningen 
en activiteiten een belangrijke rol 
spelen in de leefbaarheid. 

Bestuur
Namens de Kerncommissie 
Loosbroek en Actief Burgerschap 

lichtten Joop Neijs en Antoon 
Verhaak toe waarom zij het ini-
tiatief namen tot oprichting van 
de vereniging Samen Sterk voor 
Welzijn en Zorg in HDL. Voor-
zitter Harrie Geboers legde uit 
dat in principe alle inwoners van 
HDL lid kunnen zijn, zonder en-
treegeld of contributie: “De mis-
sie is om met de activiteiten bij te 
dragen aan het welbevinden, de 
gezondheid en zelfredzaamheid 
van de inwoners van HDL. 

Om dat te kunnen realiseren roe-
pen wij, het huidige driekoppige 
bestuur, de inwoners op om zich 
te melden als lid van de leden-
raad die we gaan samenstellen.”

Mail bij interesse of voor meer 
informatie naar 
info@samensterkhdl.nl. 
De komende maanden zul je-
hierover nog meer horen.

Oprichtingsvergadering
Samen Sterk voor Welzijn en Zorg in HDL  

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De oprichtingsvergadering van 
de vereniging Samen Sterk voor Welzijn en Zorg in HDL was don-
derdag 13 april. Jan Glastra van Loon, wethouder Wmo en Gezond-
heid Bernheze, deed de aftrap met een inspirerende presentatie over 
participatie. 
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels 
in Oss en Heesch

Wie de kroon past…
Iedereen die op koningsdag jarig is, krijgt 
van ons op 27 april twee tompoucen gratis

op Koningsdag is
onze winkel in Oss open van 7.00-13.00 uur onze winkel in Heesch is gesloten

4 halen,
3 betalen

en voor

 wie niet jarig is, 

 toch feest:

tonnie en Kee in Keutelree
BERNHEZE - Cube staat voor Cultuureducatie Bernheze. Cube vormt de verbindende factor tussen 

cultureel aanbod enerzijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag culturele 

activiteiten voor kinderen. Dit keer: erfgoedproject ‘Tonnie en Kee in Keutelree’ van Erfgoed Brabant.
Cultuureducatie Bernheze

Het is spannend deze middag 
voor de 31 leerlingen van groep 
3 van basisschool ’t Maxend. 
Want vandaag gaan ze zomaar 
vijftig jaar terug in de geschiede-
nis. In de klas hebben ze in vier 
lessen veel geleerd over de ver-
schillen tussen een dorp en een 
stad, en tussen vroeger en nu. En 
juist die laatste verschillen gaan 
ze deze middag zelf ervaren bij 
Heemkundekring Nistelvorst. Ze 
worden opgewacht door de per-
sonages Tonnie en zijn zus Kee, 

die zo’n vijftig jaar geleden in 
het fictieve Brabantse Keutelree 
woonden. Hoe het leven er toen 
uitzag, gaan de kinderen van-
middag zien. In groepjes 
krijgen ze over een 
aantal dingen van 
vroeger uitleg 
van Heemkun-
de-leden, die 
gekleed zijn 
als toen. In de 
schoolbanken - 
mét inktpot en 
inktlap - mogen 
de kinderen zelf 
schrijven met een 
kroontjespen. Nou… 
die inktlap is echt niet overbo-
dig, ontdekken ze al snel. Ze 
leren ook alles over het wecken 
van groenten en vlees, water 
koken op een oliestel en de was 
doen op een wasbord. En ze mo-
gen zelf snijbonen snijden met 
een snijbonenmolen en koffie-
bonen malen. Ook weven ze op 
een groot weefgetouw, ze leren 
kantklossen, en luisteren geboeid 
naar wat er verteld wordt over 
het leven op de boerderij. Alles 
wat ze zien en horen is nieuw 
voor ze. Het ‘huiske’ maakt gro-

te indruk. Je behoefte doen in 
een emmer die dan wordt leeg-
gekiept bij de rabarber en dat 
je die rabarber daarna gewoon 

nog opeet?? Nou, dat is 
toch best een ding. En 

die foekepot met 
die varkensblaas 
erop? Gatsie! 
Op de vraag of 
de kinderen lie-
ver toen of nu 
zouden leven, 
zijn ze eensge-

zind: liever nu! 
Vooral omdat er 

nu veel meer kleu-

ren zijn (tja, leg dat maar eens uit 
als je zojuist gezegd hebt dat er 
vroeger nog geen kleur was, met 
al die zwart-witfoto’s…), en om-
dat er digiborden en i-pads zijn. 
En dat blijkt toch een stuk simpe-
ler dan die lastige kroontjespen. 
Als afsluiting komt er binnenkort 
op school nog een opafeest met 
de eigen opa’s. Misschien kun-
nen die de kinderen dan ook me-
teen dat foekepot-lied leren en 
daarmee weer een zeer geslaagd 
Cube-project afronden.

De Cube-Verwonderaar

Foto’s: Marcel van der Steen. Meer foto’s op www.mooibernheze.nl

Die inktlap 
is echt niet 
overbodig, 
ontdekken 
ze al snel

Het ‘huiske’ 
maakt grote 

indruk
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ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

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

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

06 - 83 53 07 40
 06 - 51 41 91 67

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

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Voor u, naast u, met u

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

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

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

Het steeds opnieuw spreken 
over deze oorlog, vervolging en 
vernietiging, herinnert ons aan 
wat we willen voorkomen. 
Dat we geen mensenlevens wil-
len opofferen. En dat we met 
elkaar, hier in Nederland, in Eu-
ropa en ook wereldwijd, willen 
leven in verbinding en respect. 

Herdenken doet beseffen welk 
moreel handelen belangrijk is 

om een democratische rechts-
staat vorm te blijven geven en 
te beschermen. Wie wil er leven 
in een samenleving waar men-
senrechten worden geschonden 
en mensenlevens worden ver-
nietigd? Herinneringen kunnen 
krachtbronnen bieden om inti-
midatie niet toe te laten. Het zijn 
ankers om voor ethische princi-
pes te gaan staan. Daarom werkt 
de parochie De Goede Herder op 

4 mei mee aan herdenkingsbij-
eenkomsten en houdt zij woord- 
en gebedsdiensten in haar 
kerken die tot bewustwording 
hiervan oproepen. Dat mensen 
in herinnering aan het verleden 
durven óp te staan en te hande-
len tégen woorden en daden die 
de menselijke waardigheid en 
vrijheid ondermijnen. 

De aanvangstijd van de herden-

kingsbijeenkomst in de kerk in 
Heesch is 18.30 uur en in die van 
Nistelrode 19.00 uur. 

Voor meer informatie: 
0412-451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

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 vermoord om wie ze wa-
ren: Joden, Sinti en Roma, Jehova’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. 

De manier waarop de ‘gewone’ 
man tegen een ‘zich anders ge-
dragende’ medeburger aankeek, 
werd bepaald door zijn wereld-
beeld. Aanvankelijk overheerste 
het idee dat wie gedrag ver-
toonde dat anders was dan ge-
bruikelijk, dit te danken had aan 
een ingrijpen door de Goden. De 
gestoorde kon er dus ook niets 
aan doen. Met andere woorden 
hij was niet schuldig aan zijn ge-
drag. 

De aanpak van al deze aandoe-
ningen blijft tot rond 1800 han-
gen in de van oudsher gangbare 
medische behandelingsmetho-
den. We denken aan sappenleer, 
signatuurleer, de religieuze aan-
pak, sterrenkijkerij en schrikthe-
rapie om boze geesten weg te 
jagen. Daarna gaat men lang-
zaam over op methodes die van 
de patiënt en nieuwe kennis uit-
gaan: no restraint, badtherapie, 
arbeidstherapie, electroshocks 
en betere geneesmiddelen. 
Twee thema’s blijken steeds weer 

bepalend voor wat er gebeurt 
met de patiënt: ‘Dreigt er schade 
door zijn optreden voor hemzelf 
of de omgeving?’ en ‘Wie zal dat 
betalen?’. Zorg kost geld en bij 
weinig geld betaalt de patiënt de 
rekening in de vorm van een ka-
rig bestaan: eenzame opsluiting 
in een klein hok of grote over-

zichtelijke ruimtes, met slecht 
voedsel en schamele kleding. 
De lezing vindt plaats in de 
heemkamer van HKK de Nistel-
vorst, Maxend 3 in Nistelrode. 
De aanvang is 20.00 uur en ook 
niet-leden zijn van harte welkom 
op deze buurtavond; zij betalen 
€ 3,-.

‘Krankzinnigheid door de 
eeuwen heen’

Hans van den Broek

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

NISTELRODE - HKK Nistelvorst organiseert een lezing die gegeven zal worden door Hans van den 
Broek. Tijdens deze lezing zal de Deurnese dokter met veel plaatjes en voorbeelden praten over de om-
gang met mensen die krankzinnig of zwakzinnig waren. Dat leidt tot zeer interessante inkijkjes in het 
verleden. Deze lezing kun je bijwonen op woensdag 3 mei. 

Annie en Antoon
Ria en Matt

Antoinet en Antoon
Tineke en Tiny
Martien en Lian
Elly en Jacques

Harrie †
Harrie en Francien

Ben en Hannie
Jannie en Kees

Jet en Jan
Arie †

Willeke en Theo
Ruud en Marjo

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

‘’Ik heb een mooi leven gehad’’

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, 

laten wij u weten dat ons moeder en oma van ons is heengegaan

Tony van Kessel - van Rooij
í Nistelrode, 11 maart 1922       † Nistelrode, 24 april 2017 

weduwe van Driek van Kessel

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 29 april om 10.30 uur in de St. 
Lambertuskerk te Vorstenbosch. Aansluitend begeleiden wij ons moeder naar 
haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof aldaar.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 28 april om 19.00 uur in 
bovengenoemde kerk.

Ons moeder is thuis, Laar 40 J van zorgcentrum Laarstede te Nistelrode. 
Daar is gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen dagelijks van 
15.00 tot 20.00 uur.

Correspondentieadres: Kromstraat 25, 5388 ES  Nistelrode
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WVOZ wint voor derde keer 
de HaDeeKwis

Voordat in café De Toren het 
winnende team bekend werd 
gemaakt, kwamen eerst de op-
vallende momenten aan de orde. 
Zo waren er twee van de 95 op-
gegeven teams die uiteindelijk 
niet meededen en bleken twee 
vragen te moeilijk, want geen 
enkel team had ze goed beant-
woord. Een team was zelfs ver-
geten te betalen bij het ophalen 
van de boekjes. Door de drukte 
waren zij dat vergeten. Het meest 
opmerkelijk aan de kwis was de 
opkomst bij de geheime proef. 
Maar liefst zestien teams kwa-
men niet opdagen.

Jan Schuurmans deed de schiet-
proef van de kwis als beste. Toe-

vallig was hij naast teamleider 
ook lid van schietsportvereniging 
Hedilo, waardoor het schieten 
hem logischerwijs gemakkelijk 
afging. De beste twaalf schieten-
de mannen en vrouwen werden 
door Frans Jacobs van Hedilo uit-
genodigd voor een schietclinic.

De kookproef waarbij deelne-
mende teams wortelstamppot en 
hachee maakten, werd gewon-
nen door team ‘De Mozaïekstuk-
ken’. “Ik vond het lekker”, sprak 
Violet van Dooren, een van de 
vijf koks van de jury, die de maal-
tijden onder meer beoordeelde 
op uiterlijk en smaak. Ze vond 
het vooral knap dat de teams in 
de korte tijd zo’n gerecht hebben 

weten klaar te maken.

Ook dit jaar steunt de organisa-
tie van de HaDeeKwis een goed 
doel. Deze editie schonk de orga-
nisatie vijfhonderd euro aan het 
project ‘Met Elkaar’ van Maarten 
Lucius en Gerrianne van de Rijdt. 
Bij ‘Met Elkaar’ kunnen zeventien 
personen met een lichte verstan-
delijke beperking op zichzelf wo-
nen. Gerrianne en Maarten verle-
nen hulp en zorg en kunnen het 
bedrag dan ook goed gebruiken. 
“Met dit geld ga ik niet mijn ei-
gen keuken inrichten”, sprak een 
blije Maarten. 

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

HEESWIJK-DINTHER - Het team ‘Wij Voetballen Op Zaterdag’ (WVOZ) heeft voor de derde keer de 
HaDeeKwis gewonnen. Zij behaalden 1125 punten en hadden daarmee vijftig punten meer dan ‘De 
Tuinders’, de winnaar van vorig jaar. Het team ‘Echt Wel’ werd derde.

Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 27 april t/m 3 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Macaroni uit 
eigen keuken

€ 0,80

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

100 gr.

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

Broodpizza

Biologisch groente/fruit pakket 
inclusief recepten  (op bestelling)

aardappel krieltjes/partjes
500 gram € 0.98
Worteltjes (geschrapt)
500 gram € 0.95
Bananen chiquita/turBana 1 kilo € 1.50

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

Kokosmakronen

4+2
GRATIS

Canadese ham
Heerlijk bij asperges

100 gr. € 1,25
Varkens 
cordonbleu

€ 1,35100 gr.

3,95

Gevuld met tomaat,
paprika, ui, roomkaas

                 Nu

Zachte witte bollen

8+4
GRATIS

Lôsbroekwist is nóg spannender

Een grondige evaluatie levert al-
tijd verbeterpunten op. Dus heeft 
de organisatie er opnieuw alles 
aan gedaan om deze derde edi-
tie nog beter, leuker en spannen-
der te maken. Na vele avonden 
vergaderen, honderden mails en 
whatsappjes ontstond opnieuw 
een lange lijst van te gebruiken 
vragen en antwoorden. Puzzels, 
geluidsfragmenten, foto’s, sport, 
spel; alles zit erin. 

De commissie heeft vele uren en 
avonden aan tafel gezeten om 
alles rond te krijgen. De vragen 
mogen niet te makkelijk zijn, 
maar ook niet te moeilijk; im-
mers de kwis is voor iedereen. 

Dat vroeg de nodige creativiteit 
van het hele team. Maar het is 
klaar! En natuurlijk is de commis-
sie opnieuw positief verrast over 

het aantal deelnemende teams 
en over de vele sponsoren die 
hen helpen dit mogelijk maken.

Het heeft er alle schijn van dat 
ook de derde editie van Lôs-

broekwist een succes gaat wor-
den. Het inschrijven kan nog tot 
en met 5 mei. De feestavond/
uitslag is op vrijdag 10 juni. In-
schrijven voor de kwis is nog 
mogelijk: www.losbroekwist.nl.

LOOSBROEK - Met twee eerdere, zeer succesvolle, edities heeft Lôsbroekwist, dé enige echte kwis 
voor heel Loosbroek, zich nu al nadrukkelijk op de kaart gezet! Loosbroek maakt zich op voor de derde 
dorpskwis op 20 mei. Bijna het halve dorp was voorgaande edities druk in de weer om de moeilijke, 
makkelijke, grappige, flauwe en (bijna) onmogelijke vragen op te lossen. ‘C.V. De Plekkers’ won de 
tweede editie. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een nieuwe editie.

WVOZ weer trots op de eerste prijs Tekst en foto: Matthijs van Lierop

De organisatie van Lôsbroekwist Foto: Jan Gabriëls

De versdriehoek is Koningsdag gesloten
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KBO Bernheze

Drukbezochte fittest voor ouderen

Er wonen zo’n 400 personen 
tussen de 70 en 80 jaar in Nis-
telrode, die allemaal uitgenodigd 
waren om deel te nemen aan 

de fittest. Van die 400 personen 
hadden zich maar liefst 200 men-
sen ingeschreven, maar er was 
maar plek voor 80! Het was een 
kwestie van wie het eerst komt, 
die het eerst maalt. Maar Buren-

hulp Nisseroi wil deze test in het 
najaar opnieuw organiseren, als 
zij genoeg organisaties heeft die 
willen helpen met de fittest. 

Alle deelnemers kregen twaalf 
tests. De test startte met een vra-
genlijst, waarin de deelnemers 
allerlei vragen over hun gezond-
heid beantwoordden. Vervolgens 
werden bloeddruk, bloedsuiker 

en cholesterol gecon-
troleerd. Ook de 
ogen en oren 
werden nage-
keken. Samen 
met een fy-
siotherapeut 
en cesarthe-
rapeut werd 
de fysieke con-
trole afgerond. 
Daarnaast was 
er ook een mantel-
zorgmakelaar aanwezig, 
die mantelzorgers hielp met een 
weg te vinden in het complexe 
zorglandschap. Daarna werd 

er gekeken naar de 
zogenaamde po-

sitieve gezond-
heid. Dat is een 
webd iagram 
dat met een 
puntenwaar-
dering van 1 
tot en met 10 

het dagelijks 
functioneren, li-

chaamsfuncties, 
mentaal welbevin-

den, zingeving, kwaliteit 
van leven en meedoen beoor-
deelt. 
De fittest werd afgerond met 

een gesprek met een medewer-
ker van GGD Hart van Brabant, 
die bekeek of deelnemers van de 
test hulp nodig hadden of door-
verwezen moesten worden naar 
een professional. 

Na de fittest konden de deelne-
mers ook ‘shoppen’. In de alge-
mene ruimte, waar iedereen ook 
ontvangen werd, waren verschil-
lende organisaties aanwezig om 
de deelnemers meer informatie 
te verschaffen. Zo waren Cons-
cius Sports, een podotherapeut, 
KBO, Zonnebloem Nistelrode, de 
EHBO vereniging en ONS welzijn 
aanwezig. 

Alle deelnemende organisaties 
hebben zich volledig belangeloos 
ingezet tijdens de fittest, waar 
Burenhulp Nisseroi erg blij mee is. 
Burenhulp Nisseroi helpt mensen 
van alle leeftijden met het oplos-
sen van een hulpvraag. 

Kom jij er niet uit waar jij het best 
terecht kunt met een bepaalde 
vraag of klacht? Zij helpen je 
graag verder. Ook is Burenhulp 
Nisseroi nog op zoek naar vrij-
willigers, want het liefst wil zij in 
iedere buurt een vrijwilliger om 
buurtgenoten te helpen. 

Lijkt je dit wat, of heb je een 
vraag aan Burenhulp Nisseroi? 
Bel dan naar 0412-744111 of kijk 
op www.burenhulpnisseroi.nl.

NISTELRODE - In CC Nesterlé was het een komen en gaan van mensen tussen de 70 en 80 jaar oud. Burenhulp Nisseroi organiseerde op 
20 april, in samenwerking met GGD Hart van Brabant en de lokale dienstverleners, een fittest. Aan de hand van verschillende tests werd 
de gezondheid van alle deelnemers bepaald. 

Ouderen kregen diverse testen Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

Rondvaart 
Biesbosch
HEESCH - De reiscommissie van KBO 
Heesch is blij te kunnen melden dat er 
voor het ruime sop wordt gekozen! Er 
zijn al zoveel aanmeldingen dat dit uit-
stapje zeker door gaat op vrijdag 26 mei. 
Er wordt vanaf Heusden langs Wijk en 
Aalburg naar Werkendam gevaren en van 
daaruit de Biesbosch in. Dat wordt echt 
een schitterende tocht! Er wordt vertrok-
ken met eigen vervoer vanaf de kerk in 
Heesch om 9.15 uur. Je kun je nu nog 
aanmelden. Heb je belangstelling, aarzel 
dan niet!

Deze tocht is inclusief koffietafel met kro-
ket, koffie, thee en melk. De totale prijs 
voor het varen en de maaltijd bedraagt  
€ 47,50. Dit bedrag kun je overmaken 
naar Rabobank onder nummer NL 84 
RABO 012 002 7119 ten name van Theo 
van Orsouw onder vermelding Biesbosch. 
De terugkomst van de boot is gepland 
rond 16.30 uur, waarna je nog in de ge-
legenheid bent om op eigen houtje het 
mooie stadje Heusden te bezoeken.

Je hebt nog drie weken de tijd om je op te 
geven en hiervoor kun je terecht bij Adri 
van Oss, adrivanoss@gmail.com of 
06-20531525, Walther Bax, 
g.bax@hotmail.com of 0412-45220 of 
Rinie Leemhuis, r.leemhuis@hetnet.nl of 
0412-454486.
Ben je nog geen lid van KBO? Voor € 24,- 
per jaar ben je lid en kun je meedoen met 

alle activiteiten en dat zijn er heel wat! 
Zie daarvoor www.kbo-heesh.nl.

Vrijwilligersavond

VORSTENBOSCH - Bij KBO Vorstenbosch 
zijn circa 70 leden die op een of andere 
manier een vrijwilligerstaak vervullen. 

De een maakt veel uren, de ander doet 
het wat rustiger aan, maar allen tezamen 
dragen zij de seniorenvereniging. Ieder op 
zijn eigen manier, ieder met zijn eigen des-
kundigheid en vaardigheden.
Om deze vrijwilligers en hun partners te 
bedanken organiseerde KBO Vorsten-
bosch op vrijdag 21 april een gezelli-
ge bijeenkomst. Met een hapje en een 
drankje én een optreden van de Brabantse 
troubadour Nico van de Wetering kan het 
bestuur terugkijken op een geslaagde be-
dankavond.

‘Het was een kwestie van wie het 
eerst komt, die het eerst maalt’

Vrijwilligersavond in Vorstenbosch
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Trots kijkt Karin Hes van ‘traject 
naar een impressiefoto van het 
unieke appartementencomplex, 
gelegen aan ‘t Dorp 13 aan de 
rand van het centrum. Waarom 

deze appartementen zo bijzon-
der zijn? Het is een kleinschalig 
project op een unieke locatie, 
met alle centrumvoorzieningen 
op loopafstand. Er worden vier 

appartementen gerealiseerd, 
door de architect ontworpen met 
oog voor licht, ruimte en com-
fort: de woningen zijn allemaal 
ruim, hebben grote ramen en 

een balkon of dakterras. Alle ap-
partementen hebben een eigen 
parkeerplaats en berging. Om de 
veiligheid te kunnen waarborgen 
is het parkeerterrein afsluitbaar.

Bij het ontwerp is duurzaamheid 
ook een bepalende factor. Het 
gebouw heeft een extra hoge 
isolatiewaarde en er komen zon-
nepanelen, een warmteterug-
winunit en een warmtepomp. 
Natuurlijk verhogen deze voor-
zieningen de bouwkosten, maar 
daar staat tegenover dat de kos-
ten van het verbruik tot een mi-
nimum beperkt worden en dat 
het minder belastend is voor het 
milieu.

In de plint van het gebouw, on-
der de appartementen dus, komt 
het nieuwe kantoor van ‘traject. 
De kantoorruimte zal volgens 
Karin zorgen voor een sociaal 
gebeuren. Het kantoor biedt niet 
alleen werkplekken voor de eigen 
medewerkers maar ook flexwerk-
plekken voor gasten. Ook de be-
woners van de appartementen 
kunnen van die ruimte gebruik 
maken om te werken, lezen of 
gewoon een lekkere cappuccino 

te drinken. Verschillende mensen 
die elkaar ontmoeten, inspireren 
en enthousiasmeren. Deze ver-
binding tussen bewoners, gasten 
en ‘traject noemt Karin bijzonder.

Verbinding zoekt ‘traject ook 
met haar opdrachtgevers. “Wij 
als ‘traject zijn er van overtuigd 
dat in samenwerking de grootste 
winst zit om iets moois te bou-
wen”, aldus Karin. Om nu voor 
onszelf iets moois te mogen bou-
wen is wel extra bijzonder.

Van de vier nieuwe appartemen-
ten die worden gerealiseerd aan 
‘t Dorp 13 is er nog één beschik-
baar. Dit appartement heeft een 
oppervlakte van circa 100m2 en 
een dakterras (40m2) op het zui-
den. Deze woning is geheel naar 
eigen wens in te delen. Het ap-
partement heeft een eigen par-
keerplaats. De koopprijs bedraagt 
€ 295.000 v.o.n. Wilt u nadere 
informatie? Neem dan contact 
op met ‘traject.

‘t Dorp 122
Heesch

0412 45 56 67
www.trajectheesch.nl

Het pakhuisachtige appartementencomplex Tekst: Matthijs van Lierop

’traject realiseert vier fraaie
appartementen aan ‘t Dorp

HeescH - Binnenkort zal aan ‘t Dorp in Heesch een pakhuisachtig appar-
tementencomplex gerealiseerd worden. Bouwmeester & architect ‘traject 
ontwierp haar eigen kantoor en vier appartementen met veel aandacht voor 
licht en ruimte. Een van de koopappartementen is nog beschikbaar.

De kantoorruimte 
zal zorgen voor een 

sociaal gebeuren

Logopediepraktijk 
Heesch en Nistelrode

Voor al uw problemen op gebied van spraak, taal, stem  
en gehoor, omdat communicatie zo belangrijk is !!

Wij zijn gevestigd in Heesch en in Nistelrode  
en behandelen zo nodig aan huis:

Locatie Heesch 
’t Vijfeiken 36 
(gevestigd in basisschool  
de Toermalijn)
5384 ES Heesch
06-33135603

Locatie Nistelrode
Maxend 6 
(gevestigd in basisschool Maxend)
5388 GL Nistelrode
0412-613693

Beekgraaf 58a 
(gevestigd in huisartsenpraktijk)
5388 CV Nistelrode
06-21713598

info@logopedieprakijkheesch-nistelrode.nl
www.logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

Cesar Zuiderwijk komt met z’n 
Masterclass naar Nistelrode

NISTELRODE - In samenwerking 
met CC Nesterlé verzorgt Fanfa-
re St. Lambertus Nistelrode op 
zondag 14 mei 2017 om 14.30 
uur een Masterclass met Cesar 
Zuiderwijk. 

De Masterclass is een intiem 
programma voor jong en oud 
en iedereen die geïnteresseerd is 

in het verhaal van een bevlogen 
muzikant. Voor beginnende tot 
gevorderde drummers en na-
tuurlijk de liefhebbers.

In het jaar dat Cesar 50 jaar op 
Zildjian bekkens, bijna 45 jaar op 
Pearl drums en 48 jaar bij Gol-
den Earring speelt, komt hij met 
een twee uur durende reis door 

de drumwereld. Op zijn bekende 
levendige en humoristische wijze 
verteld en gespeeld. Mét tips en 
tricks! Na afloop zal Cesar signe-
ren!
Kaarten zijn te bestellen voor  
€ 12,50 per persoon via de web-
site van Fanfare St. Lambertus 
Nistelrode: 
www.fanfarenistelrode.nl.

Cesar Zuiderwijk tijdens een clinic in CC De Pas in 2015 Foto: Ad Ploegmakers
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

ALLE FILMS  

VOOR 12:00 u : €5,50
*

MEIVAKANTIE

VROEGE VOGELS

KORTING!

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a
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Heeswijk-Dinther
9.30 uur: koningsviering in de Sint Servatiuskerk in Dinther met 
medewerking van harmonie Sint Servaes en het gilde Sint Barbara.
10.30 uur: de aubade op Plein 1969
13.30 tot 17.00 uur: oranje attractiepark op Plein 1969
13.30 tot 14.30 uur: fietstocht, start vanaf het feestterrein nabij de 
bibliotheek
14.30 uur: optreden duo JEB voor bewoners Laverhof in de Tuinzaal van 
Cunera. 

De kipsalon van erik en Miranda
‘PUUR, LeKKeR eN VAst VLees’

De kuikens van het echtpaar van 
Doorn komen recht uit het ei van 
de broederij aan op het bedrijf, 
waar de dieren, zo benadrukt het 
echtpaar, verwelkomd worden in 
een schone, goed verwarmde stal 

en optimaal voer en fris water 
krijgen. “We hebben dierenwel-
zijn hoog in het vaandel staan. 
We zijn echter geen kinderboer-
derij, maar een professioneel be-
drijf. Onze kuikens zijn voor het 

vlees en ze zijn slechts maximaal 
zes weken bij ons te gast. Dat 
wil echter niet zeggen dat we er 
niet goed voor zijn”, vertelt het 
echtpaar. Ze vinden het dan ook 
meer dan vervelend dat de gang-

bare kip onder aanvoering van 
Wakker Dier dusdanig weggezet 
is dat supermarkten het intussen 
uit de schappen verbannen heb-
ben. “Wij verzorgen onze kui-
kens optimaal. Hun genetische 

aanleg is echter zo dat ze eerder 
het gewicht hebben waarop ze 
geslacht worden dan anders ge-
fokte kuikens. Dat scheelt echter 
maar een week in levensduur 
met de andere kip”, leggen Mi-
randa en Erik uit. Hoewel hun 
kuikens vaak geëxporteerd wor-
den en er een goede gezonde 
bedrijfsvoering is, baalt het stel 
ervan dat de Nederlandse consu-
ment een goed stuk kippenvlees 
ontzegd wordt. “Dit is kwalita-
tief veel beter dan wat er in de 
supermarkt ligt. Het is puur, lek-
ker en vast vlees”, zo stellen ze. 
Dan: “Er wordt altijd gezegd dat 

de consument mag kiezen. Dat 
is echter niet zo, want de gang-
bare kip is verdwenen. Die keus 
is er dus niet meer.” Om consu-
menten toch de kans te geven op 
vers, goed en betaalbaar kippen-
vlees beginnen Erik en Miranda 
met een door Rinke Donkers van 
Beukelaar Diervoeders uit Nistel-
rode bedachte formule van de 
Kipsalon waar online drumsticks, 
kipfilet, dijenvlees, vleugeltjes, 
bouten, een hele kip en soepkip 
van ‘gangbare kippen’ besteld 
kunnen worden. Dit mag aan-
sluitend afgehaald worden op 
een afhaalpunt. De bedoeling 
is om dit concept door heel Ne-
derland te verspreiden en overal 
afhaalpunten te creëren. Erik en 
Miranda hebben de première en 
zijn de eerste met een winkel/
afhaalpunt thuis. Na online be-
stelling kan iedereen op woens-
dagmiddag en/of zaterdag het 
vlees bij hen thuis ophalen. Erik 
en Miranda resoluut: “Wij zijn er 
ook voor de Nederlandse consu-
ment.”

Erik en Miranda van Doorn
Jan van den Boomstraat 9
5473 VZ Heeswijk-Dinther
0413-229677
www.kipsalonbernheze.com.

HEESWIJK-DINTHER – Al decennia lang runnen Erik en Miranda van Doorn met plezier en toewijding 
een vleeskuikenhouderij aan de Jan van den Boomstraat 9 in Heeswijk met kuikens die intussen vaak 
worden geëxporteerd. Om de consument toch de gelegenheid te geven om te genieten van een eerlijk, 
vers, goed en bovendien betaalbaar stukje kippenvlees, is er sinds kort www.kipsalonbernheze.com en 
openen Erik en Miranda een afhaalpunt thuis, waar na online bestelling het vlees op woensdagmiddag 
of zaterdag opgehaald kan worden.

Erik en Miranda Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘WE HEBBEN 
DIERENWELZIJN HOOG 

IN HET VAANDEL STAAN’

Koningsdag in Bernheze!
Loosbroek
8.00 uur: vlaggen uit
10.00 tot 11.30 uur: kinderrommelmarkt op het pleintje
10.30 tot 12.00 uur: gratis bingo bij De Wis met leuke prijsjes
11.00 tot 13.00 uur: gratis pannenkoeken
13.30 uur: start fietsroute van ± 25 km voor volwassenen (er is ook een kortere route).

Vorstenbosch
10.30 uur: fietsroute voor gezinnen, start bij gebouw van Stg. Jeugdbelangen
14.00 uur: start zeskamp kinderen
14.30 uur: bijeenkomst van alle oud- en nieuw gedecoreerden
15.00 uur: leuke activiteit voor kinderen van één tot 6 jaar.

Donderdag
27 april

Koningsdag in Bernheze! Donderdag

Nistelrode
9.45 uur: ontvangst Raadhuisplein ‘t Pumpke
10.00 uur: welkomstwoord Stichting viering Koningsdag Nistelrode met opening.
Fanfare speelt het ‘Wilhelmus’ en tegelijkertijd worden de vlaggen gehesen door twee 
Gildeleden. Het Gilde brengt een vendelgroet en de fanfare speelt nog enkele nummers.
10.30 tot 13.00 uur: spelletjes op het Raadhuisplein
10.45 uur: bijeenkomst van alle oud- en nieuw gedecoreerden woonachtig in 
Nistelrode in Partycentrum ‘t Maxend.
13.00 uur: vrijmarkt op het Tramplein en Raadhuisplein
14.00 uur: muziek op het Raadhuisplein. Afwisselend met DJ en live muziek.

Heesch
6.00 uur: reveille door Fanfare Aurora
10.30 uur: opening Koningsdag 2017

*kinderkoningsconcert door Fanfare Aurora
*start kinderspelen en vrijmarkt

13.00 uur: einde kinderspelen
optreden van Qualawaai

16.30 uur: einde Koningsdag.
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eén met de natuur
De zon schijnt tegen een stralend blauwe lucht op deze fraaie 
lentedag in de Maashorst. Met de aanwezige Bridgesleden 
kuieren we gemoedelijk door bos en hei. We genieten van 
de stilte, de rust en de ruimte, maar toch voelt het vandaag 
net wat anders. Want we zijn te gast op Natuurbegraafplaats 
Maashorst. En dat maakt toch net dat tikkeltje verschil.

Natuurlijk weten we allemaal dat het leven eindig is; we staan 
er alleen liever niet al teveel bij stil. Vandaag doen we dat 
heel even wél. We beginnen de bijeenkomst met koffie, thee 
en koek in het prachtige fonkelnieuwe informatiecentrum, 
waar locatiemanager Gerbine Blankers ons alles uitlegt 

over begraven 
worden op 
Natuurbegraafplaats 
Maashorst. En 
eerlijk is eerlijk: 
het heeft wel 
wat, zo’n laatste 
rustplaats middenin 
een prachtig 
natuurgebied. 
Hoewel je je wel 
aan de regels moet 
houden. Zo mag 
er wel een kist 
de grond in, maar 
die moet geheel 
afbreekbaar zijn. 
Je kunt ook kiezen 
voor een wade. Een 
urn mag ook, dus 
ook cremeren is 
een optie. Die urn 
moet dan alleen wel 
van vergankelijk 

organisch materiaal zijn, want alles wordt teruggegeven aan 
de natuur. Je kunt nu alvast een mooi plekje uitkiezen: onder 
een boom, tussen de bloemen of op de hei. Zo’n plek koop je 
dan nu al, en daarmee ben je voor eeuwig verzekerd van je 
eigen laatste rustplaats. Dat dat voor sommigen toch ietwat 
benauwend voelt bewijst de vraag ‘Hoe lang mag je er na de 
aankoop nog over doen om dood te gaan…?’ Gelukkig zit daar 
geen limiet op. Dat lucht alweer op. 

Na de uitleg wandelen we door het gebied, waar intussen zo’n 
80 overledenen begraven zijn. Daar zie je niets van. Hier en 
daar een houten gedenkschijf op de bosgrond, verder alleen 
maar natuur. En, er zijn maar liefst tienduizend plekken. Er 
valt dus nog wat te kiezen. Maar dat schuiven we toch nog 
maar wat voor ons uit. 
Voor vandaag ontstaat de belangrijkste keuzestress even 
later bij De Notaris in Schaijk. Wordt het de mosterdsoep, de 
tomatensoep of toch de kippenbouillon? 

En vis, saté, carpaccio of de hamburger? Wat het ook wordt, 
het is in alle gevallen uitzonderlijk goed. Dat geldt vast ook 
voor die plekken op de Natuurbegraafplaats. Ik ga erover 
denken. Morgen. 

Anoniem

stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Leuke dingen doen deze zomer?
BERNHEZE - De zomer is weer 
in zicht en dat betekent leu-
ke dingen doen. Verwen jezelf 
eens met een leuke workshop of 
excursie. Het programma van de 
Eijnderic met 51 zomeractivitei-
ten biedt een variatie aan moge-
lijkheden:

Excursies:
- Stichting Taurus in Keent
- Bezichtiging Nationaal 

Monument Kamp Vught
- Rondleiding Batenburg
- Rondleiding St. 

Janskathedraal en de 
bouwloods

- Bezichtiging Graanpletterij de 
Halm

- Bezichtiging het 
Paddenstoelenhuis

- Het Boerenbondmuseum
- Culturele stadswandeling 

door ’s-Hertogenbosch
- Bosomvorming in Herperduin
- Natuurbegraafplaats 

Maashorst
- Kunstlocatie Würth: 

tentoonstelling ‘Stille Dialoog’
- Stadswandeling Oss en 

schuilkelder
- Hof van Lof

Lezingen:
- De geschiedenis van 

fotografie
- Orchideeën
Culinair:
- Koken voor mannen
- Jam maken
- Spaanse tapas

- Smoothies en sapjes
- Feestelijke hapjes
- Marokkaanse gerechten
- Rosé en bubbels
- Japanse gerechten

Creatief/kunst:
- Tuindecoratie van glas
- Beeldhouwen met speksteen
- Bloemstuk maken
- Schilderen op steigerhout
- Beeld van pretex
- Fotografie vakantietips
- Sjaal beschilderen
- Schilderdag en-plein-air
- Sieraden van glas
- Tekstbord maken
- Bloemschikken: zomertaartje
- Wassen beeld maken

Lichaam en geest:
- Oriëntatie Handanalyse
- Fitheidstest bij Fysio Steins 

Heesch
- MIR methode
- Pendelen
- Kennis maken met hydrobic
- Kennismaking met 

bloesemremedies
- Kleur- en stijladvies
- Kennis maken met zumba 

gold
- Natuurlijke 

verzorgingsproducten
- Make-up
- Stijl- en figuurkenmerken

En verder:
- Biljarten in CC De Pas
- Filmhuis De Pas: Captain 

Fantastic!

- Afsluiting zomeractiviteiten

Het programmaboekje kan op 
verzoek worden toegestuurd 
maar je kunt het natuurlijk ook 
ophalen bij de Eijnderic aan ’t 
Dorp 92 in Heesch.

Inschrijven kan via 
www.eijnderic.nl of 
0412-454545.

Wat ooit begon als een eenmalig 
optreden is nu – twee decennia 
later - nog steeds een begrip in 
het Nederlandse live-circuit. Met 
een enorme bak live ervaring is 
de band uitgegroeid tot een mu-
zikale kameleon die zich op elk 
podium thuis voelt.

Band Zonder Banaan: Feest met 
een hoofdletter F! 
Groots en spectaculair tijdens 
festivals, akoestisch dampend in 

kroegen en intiem en spraakma-
kend in theaters!
Tijdens het optreden bij de laatste 
editie van Midzomernacht werd 
het lied Koning Pinterman door 
Nisseroi uit volle borst meege-
zongen. Zal op 28 april het dak 
van CC Nesterlé er af gaan?

Wetnecks straight uit Alabama
Voor deze speciale theatershow 
laat BZB hun muzikale vrien-
den van The Wetnecks recht-

streeks uit de ruigere contreien 
van Alabama, USA, invliegen. 
The Wetnecks bestaat uit zeven 
wereldvreemde broers met één 
gemeenschappelijke deler: hun 
moeder! Ze zijn klaar om Neder-
land te veroveren! Deze nieuwe 
sensatie speelt bekende hits van 
toen en nu in een hillbilly stijl en 
zet gegarandeerd de boel op de 
kop! 

Afterparty maakt de avond com-
pleet
Na afloop is er van 23.00 tot 1.00 
uur een afterparty met een dj 
(van RWP) in de foyer, waar het 
BZB-feestje volop voortgezet kan 
worden.
Er zijn nog enkele losse kaartjes 
verkrijgbaar via www.nesterle.nl. 
Wees er snel bij want op=op!

Vrijdag 28 april aanvang 20.30 
uur. Entree € 15,-.

NISTELRODE – De populaire Brabantse feestformatie BZB, ook wel de Band Zonder Banaan genoemd, 
komt op vrijdagavond 28 april voor een unplugged optreden naar Nesterlé met als voorprogramma The 
Wetnecks (uSA). 

Populaire BZB in 
CC Nesterlé theater 

worden op 

wat, zo’n laatste 

Je kunt ook kiezen 
voor een wade. Een 

van vergankelijk 

Variatie in 51 
zomeractiviteiten
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OBs De Bolderik heeft primeur met filmproject
HEESWIJK-DINTHER - Onlangs 
won Nadja van Driel met haar 
‘filmproject voor kinderen’ de 
Bernhezer Cultuurprijs 2015-
2016. 

Een project dat sinds dit school-
jaar draait op OBS De Bolderik in 
Heeswijk-Dinther. Het is de eer-
ste school in Nederland waar een 
volledig filmproject een jaar lang 
vorm wordt gegeven als verdie-
ping in de lessen naast de regu-

liere lessen. Toegespitst op de 
vaardigheden van de 21e eeuw 
doen kinderen kennis op om zo 
de ‘digitale’ wereld te begrijpen. 
Daarnaast staat binnen dit pro-
ject talentontwikkeling centraal. 
Kinderen leren samenwerken 
met onder andere oplossingsge-
richt en creatief denken. 

Zoals Ric Hagenaars als begelei-
dend leerkracht aangeeft: “Het 
is de wereld in beeld brengen, 

hun eigen wereld, hun gedach-
ten, ervaringen, ideeën, fanta-
sieën via een hedendaags me-
dium: film. Van het allereerste 
begin tot het eind is er betrok-
kenheid bij het hele proces.” 
Directeur Margot van Uden: “Ik 
ben er trots op dat we dit ook 
aan de kinderen kunnen mee-
geven. Naast de bagage op de 
gebieden rekenen, taal en lezen, 
leren we kinderen vaardigheden 
die ze levenslang met zich mee-

nemen en waarin kinderen zich 
vanuit hun talentontwikkeling 
verder kunnen ontplooien. Het is 
een eer om als school daarin de 

bron te mogen zijn!” 
Aan het einde van dit schooljaar 
volgt de première van de film. 
“We kijken er al naar uit!”

compleet in  
drukwerk

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Wij leveren het in stapels, grote en kleine. Jouw briefpapier, 

flyers of catalogussen. Compleet en mooi op tijd.

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

Beautysalon La Vida - huidverbetering staat voorop

Na het afronden van haar op-
leiding is Cindy gaan werken 
als schoonheidsspecialiste in een 
luxueus vijfsterren hotel op Gran 
Canaria, waar de bezoekers hoge 
eisen stellen aan hun behande-
ling. Vriendelijkheid en professi-
onaliteit staan hier voorop. 

In totaal heeft ze viereneenhalf 
jaar in verschillende resorts en 

hotels van het hoogste segment 
gewerkt als schoonheidsspeci-
aliste, daarna heeft ze een half 
jaar op een luxe cruiseschip op de 
Middellandse Zee gewerkt. 

Sinds 2001 is Cindy weer in Ne-
derland aan het werk en heeft zij 
haar eigen salon aan de Wilhel-
minalaan. Hier werkt ze voorna-
melijk met producten van Gui-

not, een merk dat Cindy heeft 
leren kennen tijdens haar werk 
op Gran Canaria.
Alle producten van Guinot zijn 
100% natuurlijk en proefdiervrij. 
Het merk is marktleider in Parijs, 
waar het ook vandaan komt. 
Guinot doet er alles aan om bij te 
blijven met de nieuwste techno-

logieën, om zo de huid zo goed 
mogelijk te verbeteren. 

Cindy is een heuse ‘Guinot-freak’, 
zoals ze zelf zegt. In haar salon 
werkt ze dan ook voornamelijk 
met deze producten. 
De behandelingen bij La Vida zijn 
erop gericht om de dagelijkse 
huidverzorging van de cliënten te 
ondersteunen, zodat de cliënten 
thuis de huid met de juiste pro-
ducten dagelijks kunnen verzor-
gen. 

De cliënt staat centraal en Cindy 
wil dan ook alleen het beste van 

het beste aanbieden. En niet alleen 
in haar salon, want op het Linda 
Festival op 10 en 11 juni voert 
zij ook daar schoonheidsbehan-
delingen uit. Wil je meer weten 
over de behandelingen die mo-
gelijk zijn bij beautysalon La Vida 
of een afspraak maken? Ga dan 
naar www.beautysalonlavida.nl
of bel naar 0412-647777.

Wilhelminalaan 41
5384 KP Heesch
0412-64 7777
info@beautysalonlavida.nl
www.beautysalonlavida.nl

HEESCH - Al 22 jaar beoefent Cindy van Heumen het beroep van schoonheidsspecialiste. Na haar op-
leiding aan Instituut Thomas in Den Bosch heeft zij zeven jaar in het buitenland in verschillende luxe 
resorts en hotels en op een cruiseschip gewerkt en sinds oktober 2001 heeft zij haar eigen salon aan de 
Wilhelminalaan. 

Cindy van Heumen  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

De cliënt 
staat centraal

Ze werkt 
voornamelijk 
met producten 
van Guinot
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nieuwe wijkagen ten in bernheze

bernHeze – In juli 2016 kwam uit een enquête van Tip Mooi 
Bernheze dat slechts 20% van de respondenten de wijkagent 
in het dorp kent en 66% niet weet wie de wijkagent in zijn of 
haar dorp is. In DeMooiBernhezeKrant hebben de wijkagenten 
daarop gereageerd en zich voorgesteld. Inmiddels heeft er - let-
terlijk - een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Tijd voor 
een (nieuwe) kennismakingsronde. Bij wie kan jij in Bernheze, 
en specifiek in jouw kern, terecht?

Foto’s: Ad Ploegmakers

gerrit van der Kaap (42 jaar)
Nieuwe functie: operationeel Expert Wijkagent sinds 1 november 2016. 
Werkgebied: Geheel Bernheze. Algemeen nummer: 0900-8844. 
Twitter: @OE_GGP_Bernheze. Email: gerrit.van.der.kaap@politie.nl.

Wat heb je hiervoor gedaan? 
In juni 1997 ben ik aan de slag gegaan bij de toen-

malige politie Brabant-Noord en na de politie-
opleiding, in 1998, bij het huidige basisteam 
Maasland. Tot 2012 was ik vooral actief in de 
surveillancedienst, als jeugdagent en horeca-
coördinator. Daarnaast vervulde ik neventa-
ken, zoals coach, motorrijder en ME-lid.
In 2012 werd ik wijkagent Maasdorpen, waar-
bij ik veel met externe partners, zoals gemeen-

te, instanties, bedrijven, verenigingen en scho-
len, samenwerkte aan een veilige wijk.

Per 22 april 2017 werk ik samen met Ben in Heesch. 
Voor het eerst heeft Heesch dan twee wijkagenten. 

Een hele leuke uitdaging waar ik veel zin in heb! 

Wat is je beste eigenschap?
Ik ben betrouwbaar, open en eerlijk, maar ook kritisch én heb een gezonde dosis humor. 
Ik wil er graag voor mensen zijn en het verschil maken. Met relativeringsvermogen en 
meedenken probeer ik te werken naar een oplossing. 

Wat wil jij doen om te zorgen dat meer inwoners de wijkagent kennen?
Door veel contact met mensen willen Ben en ik onze bekendheid vergroten. Inhaken 
op wat er speelt kan alleen door een goede samenwerking en interactie met bewoners. 
Voor een veiliger leefmilieu in de wijk hebben Ben en ik de hulp van bewoners nodig. 
Hun bereidheid om zaken aan ons te melden is essentieel. Mocht je onze namen niet 
weten, vraag dan via het algemene nummer 0900-8844 of via politie.nl naar jouw 
wijkagent! 

Waar ken jij zelf Bernheze van?
Ik ken Bernheze vanuit mijn werk en de meldingen die ik er heb afgehandeld. Ik woon 
in Uden en bezoek Bernheze ook wel eens privé, voor een specifieke winkel, om er 
doorheen te fietsen of om de Pinksterfeesten in Nistelrode te bezoeken. Ik ken Bernhe-
ze als een veelzijdige gemeente!

Wat wil je nog over jezelf vertellen aan de inwoners van Bernheze?
Wijkagenten zijn de ogen en oren van de politie in de wijk. Omdat ik geen glazen bol 
heb en niet alle wijsheid in pacht heb weet ik niet alles wat zich in de wijken afspeelt of 
wat mensen bezighoudt. Schroom daarom niet om, als er problemen zijn, rechtstreeks 
contact met mij op te nemen. Wacht niet op het moment dat ik naar jullie kom, maar 
stel mij in de gelegenheid te helpen en spreek me aan. Ik hoop op een fijne samenwer-
king met de inwoners van Bernheze en specifiek die van Heesch!

Martijn verberne (45 jaar)
Nieuwe functie: wijkagent per 22 april 2017. Werkgebied: Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek. Algemeen nummer: 0900-8844. Email: martijn.verberne@politie.nl. 
Twitter: @WijkAg_HWDL. Facebookpagina: @wijkagentenbernheze.

ben post (56 jaar)
Nieuwe functie: wijkagent in Heesch per 22 april 2017. Werkgebied: Heesch, samen 
met Paul van Dijk. Algemeen nummer: 0900-8844. Email: ben.post@politie.nl. 
Twitteraccount: @WijkAg_Heesch. 

paul van dijK (37 jaar) 
Nieuwe functie: wijkagent in Heesch per 22 april 2017. Werkgebied: Heesch, samen 
met Ben Post. Algemeen nummer: 0900-8844. Email: paul.van.dijk@politie.nl
Twitter: @WijkAg_Heesch Facebookpagina: @wijkagentenbernheze. 
Via contactformulier op www.politie.nl.

MieKe bode (32 jaar)
Nieuwe functie: wijkagent per 22 april 2016. Werkgebied: Nistelrode en 
Vorstenbosch. Algemeen nummer: 0900-8844. Email: mieke.bode@politie.nl. 
Twitter: Mieke Bode@WijkAg_Nis_Vor Facebookpagina: @wijkagentenbernheze. 
Via contactformulier op www.politie.nl.

Wat heb je hiervoor gedaan? 
Ik ben op 1-10-1978 bij de gemeentepolitie Oss be-

gonnen. Tot 2000 heb ik ‘op straat’ gewerkt. Heel 
veel gezien, meegemaakt en geleerd in die tijd.
In 2000 ben ik voetbalcoördinator binnen team 
Maasland geworden, contactpersoon vanuit 
de politie voor betaald voetbalvereniging TOP 
Oss, later FC Oss. Een bijzondere tijd, waar-
in ik door heel het land ging, en in 2008 met 
het Nederlands Politieteam tijdens het EK naar 

Bern, en veel mensen leerde kennen. 
Toen FC Oss in 2010 degradeerde kwam mijn 

functie te vervallen en werd ik wijkagent in Oss 
Zuid. Een beetje tegenzin verdween snel, omdat je als 

wijkagent net dat beetje meer kunt doen voor mensen in 
de wijk waar je werkt. Ik ben nu net wijkagent in Heesch. Nieuw gebied, nieuwe men-
sen om te leren kennen; lijkt me een leuke uitdaging!

Wat is je beste eigenschap?
Mijn manier van communiceren met de mensen, die is laagdrempelig en ik maak heel 
makkelijk contact met anderen. Ik kan me heel makkelijk aanpassen aan degene die 
tegenover mij zit. 

Wat wil jij doen om te zorgen dat meer inwoners de wijkagent kennen?
Dat is voor Paul en mij een uitdaging. Het is ons in onze vorige werkgebieden gelukt, 
dus we hebben er nu ook vertrouwen in. We laten onszelf op zoveel mogelijk plaatsen 
zien en horen en reageren vooral ook serieus op mensen die om onze hulp vragen.

Waar ken jij zelf Bernheze van?
Ik werk al heel lang in Oss en woon ook in Oss. Daardoor kom je ook regelmatig in 
Heesch/Bernheze. Na de reorganisatie van de jaren 90 viel Bernheze wat betreft poli-
tie-inzet onder team Maasland. In al die jaren ben ik dan ook regelmatig voor meldin-
gen in een van de dorpen van Bernheze geweest.
Daarnaast wandel ik graag. Ik heb verschillende wandeltochten gelopen die vanuit dor-
pen binnen Bernheze worden georganiseerd. Vooral de omgeving van Heeswijk-Dinther 
en uiteraard de Maashorst zijn daar heel mooi voor. 

Wat wil je nog over jezelf vertellen aan de inwoners van Bernheze?
Ik hoop de komende jaren zoveel mogelijk mensen uit Heesch te leren kennen en de 
hand te schudden. Voor mijn gevoel ben ik behoorlijk ‘aaibaar’. Heb je vragen, schroom 
dan niet en neem contact op. Wil je dan nog iets weten over mij, dan licht ik het graag 
toe als we elkaar toch spreken.

Martijn 
Verberne

Paul 
van Dijk

Ben Paul
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Wat heb je hiervoor gedaan? 
Na twaalf jaar in de detailhandel gewerkt te hebben 

ben ik in april 2004 bij de politie begonnen. Sinds 
1 januari 2006 werk ik bij politie Maasland (Ge-
meente Oss en gemeente Bernheze). De afge-
lopen jaren vooral in de surveillancedienst, met 
diverse neventaken zoals motorrijder, praktijk-
coach, vuurwerkcoördinator en lid van het wo-
ninginbrakenteam.
Per 22 april 2017 heb ik het wijkagentschap 

Heeswijk-Dinther en Loosbroek overgenomen 
van Loek Snijders. Met veel enthousiasme zijn wij 

beiden druk bezig met de overdracht van de ver-
schillende partners in HDL.

Wat is je beste eigenschap?
Ik ben benaderbaar, kan goed samenwerken en denk graag in oplossingen. Daarmee 
wil ik mensen helpen. Kritisch daar waar nodig en open en eerlijk om er samen uit te 
komen. Al dan niet met een nodige dosis humor. 

Wat wil jij doen om te zorgen dat meer inwoners de wijkagent kennen?
Met de vertrekkende wijkagent Loek Snijders ben ik begonnen aan een goede over-
dracht van zijn netwerk en mijn introductie in HDL. De diverse partners, verenigingen 
en scholen stellen dit zeer op prijs. Daarnaast zijn social media een belangrijk middel 
in de communicatie, maar ook de plaatselijke kranten en wijkbladen. En ten slotte zal 
de wijkagent zelf veel fysiek in de wijk aanwezig moeten zijn voor persoonlijk contact 
met de bewoners in de wijk. De bekendheid van de wijkagent komt dan vanzelf en de 
meldingsbereidheid wordt vele malen groter. Mijn doel is om ook met de fiets in de wijk 
aanwezig te zijn. Door je op die manier door de wijk te verplaatsen ben je makkelijker 
aanspreekbaar en kom je op andere plaatsen dan met de auto.

Waar ken jij zelf Bernheze van?
Ik ken de gemeente Bernheze vooral vanuit mijn werk in de afgelopen elf jaar. Omdat 
ik in Uden woon en een fanatieke fietser ben, ken ik de gemeente Bernheze geografisch 
ook redelijk goed.

Wat wil je nog over jezelf vertellen aan de inwoners van Bernheze?
Samen met de andere wijkagenten in Bernheze en de Operationeel Expert wijkagent 
hoop ik te kunnen werken aan de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeente.
Ik hoop er zoveel mogelijk te kunnen zijn voor de inwoners van HDL en zo snel mogelijk 
mijn netwerk op orde te hebben. Als ik, bijvoorbeeld in vakanties, zelf niet bereikbaar 
ben, dan is een van mijn collega-wijkagenten altijd bereid om te helpen!

nieuwe wijkagen ten in bernheze
Wat heb je hiervoor gedaan? 

Ik ben sinds 2008 in dienst bij de politie. Na de op-
leiding ben ik tewerkgesteld bij de Noodhulp te 

Oosterhout waar ik voornamelijk de 112 mel-
dingen afhandelde. Tussendoor heb ik een pe-
riode gewerkt bij de recherche in Oosterhout. 
Vanwege de reorganisatie werd het team 
Noodhulp opgeheven en kwam de noodhulp 
terug in de basisteams. Ik ging toen naar ba-
sisteam de Langstraat, waar ik diverse werk-

zaamheden verrichtte: noodhulpdiensten, 
evenementen, toezicht en handhaving, wat re-

cherchezaken en ondersteuning van de wijkagent. 
Omdat dat laatste mij goed beviel mocht ik een eigen 

wijk waarnemen gedurende anderhalf jaar. Daarna wist ik: 
ik wil wijkagent blijven! Ik vind het samenwerken met netwerkpartners en inwoners om 
de veiligheid te vergroten leuk en divers. 

Wat is je beste eigenschap?
Ik denk dat er meerdere eigenschappen nodig zijn om deze functie goed te kunnen ver-
vullen. Ik vind het leuk om met mensen samen te werken, ben makkelijk benaderbaar; 
een handige eigenschap voor een wijkagent. Mijn motto is op zoek gaan naar mogelijk-
heden en niet te lang stil blijven staan bij onmogelijkheden. 

Wat wil jij doen om te zorgen dat meer inwoners de wijkagent kennen?
Wijkagenten zijn er voor iedereen. Neem bij vragen, meldingen, problemen enzovoort 
contact op via mail, telefoon, social media of spreek me aan op straat. Vragen mag 
altijd. Samen kunnen we dan bekijken wat de beste inzet is. 

Waar ken jij zelf Bernheze van?
Ik was niet bekend met Bernheze. Nu ik een aantal keren in Nistelrode en Vorstenbosch 
ben geweest is mijn eerste indruk erg positief. 

Wat wil je nog over jezelf vertellen aan de inwoners van Bernheze?
Ik heb ontzettend veel zin en energie om aan de slag te gaan in Bernheze. Hoe beter 
ik de buurt ken, hoe meer ik er kan doen voor de algemene veiligheid. De benodigde 
informatie moet deels ook uit de buurt komen. Gebeurt er dus iets bijzonders, geef dat 
dan door aan mij en help zo de buurt leuk en veilig te houden. Ik zal in Nistelrode en 
Vorstenbosch op zoek gaan naar contacten die mij mee kunnen nemen in het reilen en 
zeilen in de buurt. Uiteraard zal Michael, de vorige wijkagent, mij wegwijs maken zodat 
ik mijn taak goed kan vervullen. Mijn streven is om dit zodanig uit te bouwen dat we 
samen kunnen zorgen voor een veilig Bernheze. 

Wat heb je hiervoor gedaan? 
Ik ben op 1 april 1996 bij de politie begonnen en heb 

in de regio op diverse plaatsen gewerkt. Ik ben be-
gonnen in Rosmalen, daarna heb ik een lange tijd 
in Cuijk gewerkt. In 2004 ben ik naar het team in 
Oss gekomen. Hier was ik lange tijd jeugdcoör-
dinator en daarna wijkagent van Nistelrode en 
Vorstenbosch. Tot 2012 heb ik ‘op straat’ ge-
werkt. In 2012 ben ik als leidinggevende aan de 
slag gegaan in Veghel en in Uden. In november 

2016 ben ik vanwege de vorming van de nieu-
we politieorganisatie begonnen als Operationeel 

Expert wijkzorg voor Bernheze. Het is een geheel 
nieuwe functie in een voor mij bekend gebied. Ik ben 

met veel enthousiasme deze nieuwe uitdaging aangegaan.

Wat is je beste eigenschap?
Op een bescheiden manier hard werken om de beste resultaten te bereiken en daarin 
op een gelijkwaardige manier samenwerken met anderen. 

Wat wil jij doen om te zorgen dat meer inwoners de wijkagent kennen?
Ik wil ervoor zorgen dat de wijkagenten meer tijd krijgen en houden om daadwerkelijk 
in de wijk aan het werk te zijn. Op die manier zien de mensen hun wijkagent nog vaker 
en zijn ze nog gemakkelijker te bereiken. Bekendheid verhogen kun je daarnaast ook 
voor elkaar krijgen via social media. Alle wijkagenten maken hier gebruik van en we be-
kijken of we het gebruik van verschillende social media kunnen stimuleren met nieuwe 
mogelijkheden.

Waar ken jij zelf Bernheze van?
Ik heb op diverse plaatsen binnen de politie gewerkt, de langste periode in het gebied 
van het basisteam Maasland (Oss, Bernheze). Daarin ben ik twee jaar wijkagent ge-
weest van Nistelrode en Vorstenbosch. Bernheze is mij dus zeker niet onbekend.

Wat wil je nog over jezelf vertellen aan de inwoners van Bernheze?
Inwoners van Bernheze zullen mij niet zo vaak in de wijk vinden. Mijn functie is om 
beleidsmatig aan het werk te zijn voor het gebied van de gemeente Bernheze. Ik houd 
me bezig met wijkoverstijgende zaken en heb veel contacten met het bestuur van de 
gemeente en de partners waarmee we samen optrekken om de veiligheid en leefbaar-
heid te waarborgen en daar waar nodig te vergroten. Het gezicht van de politie in de 
wijken blijven de wijkagenten: Martijn Verberne (Heeswijk-Dinther/Loosbroek), Mieke 
Bode (Nistelrode/Vorstenbosch) en Paul van Dijk en Ben Post (Heesch). Zij zijn het eer-
ste aanspreekpunt voor de inwoners. 

Gerrit van 
der Kaap

Mieke 
Bode

Ben 
Post

Mieke

Gerrit

Martijn
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HEESWIJK-DINTHER - In de 
aanloop naar Dodenherden-
king op 4 mei wordt een Her-
denkingsconcert gehouden op 
zondag 30 april door het Stem-
menorkest uit Well, Limburg.

Het koor brengt muziek ten ge-
hore, die tijdens de Tweede We-
reldoorlog in een Japans interne-
ringskamp ontstaan is. 
De muzikale Margaret Dryburgh 
en Norah Chambers wisten uit 
hun geheugen en op vodjes 
papier de noten op te schrijven 
als bewerkingen van bekende 
instrumentale muziekstukken. 
De Nederlandse, Australische, 
Engelse en Indische vrouwen 
zongen in een zogenoemd stem-
menorkest de muziek, zonder 

woorden, alsof het koor een or-
kest was.

De muziek bleek voor de vrou-
wen in deze erbarmelijke om-
standigheden niet alleen een 
bron van vreugde te zijn, maar 
ook een middel tot overleven. 

Tijdens het concert worden de 
muziekstukken afgewisseld met 
teksten uit het boek van Helen 
Colijn, ‘De Kracht van een Lied, 
overleven in een vrouwenkamp’. 

Het concert begint om 14.30 uur 
in de Abdij van Berne. De entree 
is € 10,- (inclusief koffie/thee). 
Aanmelden vooraf is zeer ge-
wenst via 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Herdenkingsconcert 
‘De Kracht van een lied’

Nationale Herdenking HDL

Samenkomst voor deze Natio-
nale Herdenking is donderdag 4 
mei om 18.30 uur, aanvang Her-
denkingsceremonie om 18.45 
uur, met medewerking van le-
den van Fanfare St.Willibrord, 
Gilde St. Barbara met gildekoor, 
de Oranje Comités en het Comi-
té Burgerslachtoffers 1940-1945 
HDL. 

Na de Herdenkingsceremonie 
volgt er een stille tocht naar de 
Airborne kapel en het Herden-
kingsmonument Burgerslachtof-
fers. Ter ere van alle gevallenen 
worden er bloemstukken gelegd 
namens de burgemeester en 
wethouders en vertegenwoordi-
gers van de Oranje Comités en 
het Comité Burgerslachtoffers 
1940-1945 HDL. 

De burgerslachtoffers van HDL 
worden speciaal herdacht mid-
dels het leggen van een bloem-
stuk bij het monument dat ter 
nagedachtenis van hen is opge-
richt. Namens alle nabestaanden 
wordt dat dit jaar gedaan door 
familieleden van de in de oor-

logsjaren op tragische wijze om-
gekomen Bert van Ingen. 

Meer bijzonderheden over Bert 
van Ingen en alle andere bur-
gerslachtoffers kun je vinden op 
www.bevrijdinghdl.nl. 
Hier wordt met verhalen en 
foto’s duidelijk weergegeven 
onder welke omstandigheden 
de slachtoffers vielen en hoe 
de oorlogsjaren verliepen in 
deze omgeving. Ook de mooie 
‘rememberstone’ fiets- en wan-

delroute kun je op deze site 
downloaden. 
Na afloop van de stille tocht is 
het Willibrordcentrum naast de 
kerk in Heeswijk geopend, waar 
iedere deelnemer wordt uitge-
nodigd om onder het genot van 
een kopje koffie of thee samen 
nog wat na te praten over deze 
Nationale Herdenking. 

Graag tot ziens op donderdag 
4 mei bij de Nationale Herden-
king in Heeswijk-Dinther.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Ook in de dorpen van Bernheze neemt de belangstelling om bij de 
herdenking aanwezig te zijn toe. Dit jaar wordt er bij de Herdenkingsceremonie in de St.Willibrordus-
kerk te Heeswijk sfeervol stil gestaan bij diegenen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Moeder Aarde, zij weet...

moeder aarde weet hetgeen verborgen is,
meedogenloos is vernietigd, maar niet vergeten,
moeder aarde, zij weet...de oorlog.
 
vuur verschroeide haar huid,
angst waarde langs haar wolken,
verdriet zweefde boven haar bergen,
tranen vloeiden in haar rivieren. 

moeder aarde omsloot vaders en zonen,
dekte moeders en dochters met haar donker toe,
moeder aarde, zij weet...de oorlog.
 
onschuldig lijkt zij te zweven in de ruimte,
omkleed door de mantel van het heelal,
maar in haar heeft alles zijn tijd en plaats,
in haar schoot zijn leven en dood samen.
 
moeder aarde draagt onze geschiedenis,
en op haar mogen wij in vrijheid leven,
moeder aarde, zij weet...en wij ook!
 

laten wij weten, zoals moeder aarde weet,
 dat al die mensen van ver weg, van toen,

voor onze vrijheid zijn gestorven,
laten wij hen terugdenken in vandaag.
 
en in dat denken
stil onze handen vouwen. 

Dodenherdenking 4 mei 2017

Column Hieke Stek gemeentedichter

Donderdag 4 mei 20.45 uur
Kosten € 3,50
Filmhuis De Pas Heesch

Film: Land of Mine

HEESCH - Een groep Duitse krijgsgevangenen moet na de oor-
log met blote handen mijnen op de Deense stranden oprui-
men. Deze jongens, kinderen nog beseffen dat de oorlog voor 
hen nog niet voorbij is. Deze film start direct aansluitend aan 
de dodenherdenking in Heesch.

Vrijheid geef je door

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Assortiment van perkplanten, hang- 
en kuipplanten, geraniums en fuchsia’s.

7 mei Themazondag Bloemschikken 
met tuinplanten

APRIL en MEI ook op ZONDAG GEOPEND
Openingstijden op onze website.

Ruime keuze aanwezig van tuinplanten

Voor  nieuws en actie’s zie: www.verstegentuinplanten.nl
www.facebook.com/verstegentuinplanten

Bij Hondenuitlaatservice
Suzanne staan 

kwaliteit, 
veiligheid,

betrouwbaarheid 
en plezier voorop! 

www.hondenuitlaatservice-suzanne.nl
 info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl

06-31 22 84 97
Bovenmeester 41 Heeswijk-Dinther

• Ook dierverzorging aan huis!
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

B o schappendoen biJumbo is eenfeestje.

* e

 
 N u in

de w i n k el

Hallo Koningsdag

B o schapapa pendoen biJumbo is is i  eenfeestjtjt e.

* e

N u in

de w i n k el

Hallo KoningsdaKoningsdaK goningsdagoningsda
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AGeNDA

4 mei 2017
Nationale herdenking
Diverse kernen

23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org

Aangepaste 
openingstijden 
gemeentehuis
Op de volgende data is het 
gemeentehuis gesloten.

27 april 2017 
Koningsdag

28 april 2017 
Collectieve vrije dag

5 mei 2017 
Bevrijdingsdag

12 mei 2017
Organisatiebrede bijeenkomst

25 mei 2017 
Hemelvaartdag

26 mei 2017 
Collectieve vrije dag

5 juni 2017 
Tweede Pinksterdag

De Milieustraat is op 
28 april, 5 mei en 26 mei 
2017 gewoon open. 

Nationale herdenking 4 mei 2017
Vrijheid geef je door

Op 4 mei vindt 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 oorlogsslachtoffers. 

Vrijheid geef je door
Voor 2016 tot 2020 heeft het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei ge-
kozen voor het thema ‘Vrijheid 
geef je door’. Het jaarthema 
inspireert om herdenken en vie-
ren aan elkaar te verbinden en 
de historische gebeurtenissen in 
verband te brengen met de ac-
tualiteit wereldwijd.

Herdenkingsdiensten
In Bernheze worden drie her-
denkingsdiensten gehouden met 
aansluitend een kranslegging.

Heesch
In Heesch begint om 18.30 uur 
de herdenking in de Sint Petrus 
Bandenkerk. Vervolgens worden 

er bloemen gelegd op het naast-
gelegen kerkhof. Om 19.35 uur 
vertrekt het gezelschap in stille 
tocht naar het monument nabij 
De Misse, waar de herdenking 
wordt voortgezet.

Oorlogsfilm in Cultureel 
Centrum de Pas
In verband met de Nationale 
Herdenking draait Filmhuis de 
Pas op 4 mei om 20.45 uur, na 
afloop van het officiële gedenk-
moment, de film Land of Mine.
Het aanvangstijdstip van de film 
is rond 20.45 uur, afhankelijk 
van het einde van het officiële 
gedeelte. De entree bedraagt 
€ 3,50 per persoon, tot en met 
18 jaar is de entree gratis. Kaar-
ten zijn te reserveren via de web-
site van Cultureel Centrum de 
Pas, www.de-pas.nl, of te koop 
voorafgaand aan de film. 

Heeswijk-Dinther 
In Heeswijk-Dinther begint de 

herdenkingsdienst om 18.45 uur 
in de St. Willibrorduskerk.

Nistelrode
In Nistelrode is de herden-
kingsdienst in de parochiekerk 
St. Lambertus, aanvang om 
19.00 uur. 

Wij nodigen u van harte uit voor 
een van de herdenkingsdiensten 
in onze gemeente, om samen te 

herdenken en samen te werken 
aan onze vrijheid. De program-
ma’s bieden wij u in de kerk aan. 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - 
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. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft voor donderdag 4 mei aan-
staande richtlijnen opgesteld. Het gemeentebestuur van Bernheze 
neemt de volgende richtlijnen over.

- Alle openbare gebouwen hangen van 18.00 tot 21.10 uur de Ne-
derlandse vlag (zonder wimpel) halfstok. Om 21.10 uur, bij zons-
ondergang, worden de vlaggen binnengehaald. 

- Van 20.00 tot 20.02 uur wordt op de diverse herdenkingsplaat-
sen 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 gedurende deze twee minu-
ten 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.

Daarom organiseren we op vrij-
dag 23 juni 2017 een speciale 
dag voor alle veteranen die in 
Bernheze wonen. We zijn die 
dag te gast bij Vliegbasis Volkel. 

Geen uitnodiging, zelf aanmelden
Voorgaande jaren is gebleken 
dat niet alle veteranen zijn op-
genomen in het landelijk Ve-
teranenregister. Wij vragen 
degenen die geen uitnodiging 
hebben gekregen en graag op 
23 juni deel willen nemen aan 
Veteranendag, dit te melden 
bij de gemeente Bernheze. Wij 
informeren u dan verder over 

het programma van die dag. 
Dit geldt ook voor de nog actie-
ve veteranen. Wij kunnen u dit 
jaar niet persoonlijk uitnodigen 
omdat door omstandigheden 
het Veteraneninstituut de adres-
gegevens niet kan verstrekken. 
Dus bent u een veteraan in ac-
tieve dienst en hebt u geen per-
soonlijke uitnodiging gekregen, 
dan kunt u zich ook aanmelden.

U kunt hiervoor contact opne-
men met mevrouw L. van Her-
pen, telefoon 0412-45 91 91 of 
via e-mail: 
l.van.herpen@bernheze.org

Veteranendag 23 juni 2017
Oproep veteranen

Het gemeentebestuur van Bernheze vindt het belangrijk om jaarlijks 
aandacht te schenken aan de veteranen in onze gemeente. Op die 
manier laten we hen onze erkenning en waardering zien. 

We bespuiten de bomen in de 
volgende straten.
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, 
Heideweweg, Heisewal, 
Hoogeindsestraat, Konings-
straat, Schaapsdijk, Dorpsstraat, 
Jonkerstraat.
Nistelrode: Delst, Dintherse-
weg, Koudenoord, Molenhoeve, 
Udenseweg
Vorstenbosch: Akkerweg, 

Brakkensedijk, Kampweg, 
Langenbergsestraat, Lendersgat, 
Meuwelweg, Nistelrodesedijk, 
Roestenburgseweg

Overlast op uw terrein?
Ook in eiken die geen eigendom 
zijn van de gemeente Bernheze 
komen rupsen voor. De aan-
nemer die in opdracht van de 
gemeente werkt, kan deze ook 
bij u verwijderen. U betaalt de 
kosten rechtstreeks aan hem. 
Het tarief is € 90,- per uur, excl. 
BTW. U kunt de overlast melden 
via telefoonnummer 14 0412. 
Meer informatie vindt u op 
www.bernheze.org. Met vragen 
of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met de heer G. de 
Bekker van de gemeente, tele-
foon 14 0412.

Bestrijding eikenprocessie-
rups 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, ontste-
kingen van luchtwegen en/of ogen) veroorzaken. Daarom gaat de 
gemeente in de komende weken tot bestrijding over.

verpakkingen van 
plastic, blik en 
drankkartons 

kunnen in 
dezelfde zak

PRAKtIsCHe INFORMAtIe

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

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

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

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

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

formulierenbrigade
Ons Welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
Tel: 14 0413
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Openbare bekendmaking

De gemeenteraad heeft op 20 
april 2017 de volgende belasting-
verordeningen vastgesteld:
-  Tweede wijziging Verordening 

Onroerende-zaakbelastingen 
Bernheze 2017

- Tweede wijziging Verordening 
Rioolheffi ng Bernheze 2017

De wijzigingen hebben betrek-
king op een tariefverlaging voor 
woningen. Deze verordeningen 
treden in werking met ingang van 
de eerste dag na publicatie en 
werken terug tot en met 1 janu-
ari 2017. Genoemde verordenin-
gen liggen op afspraak ter inzage 
in het gemeentehuis, de Misse 
6 in Heesch. Tegen betaling van 
leges zijn afschriften van de ver-
ordeningen en tarieventabellen 
verkrijgbaar. De verordeningen en 
tarieventabellen kunt u ook raad-
plegen op www.bernheze.org.

verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten:
- een gereserveerde gehandi-

captenparkeerplaats op kente-
ken in te stellen nabij Peelse-
loop 14 in Heesch;

- een gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaats op ken-
teken in te stellen nabij Heel-
wijkstraat 11 in Heesch.

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

verordening winkeltijden
bernheze 2013

Aan Stichting Centrummanage-
ment Heesch is ontheffi ng ver-
leend om van 10 op 11 juni 2017 
ter gelegenheid van het evene-
ment Samenloop voor Hoop di-
verse winkels in het centrum van 
Heesch open te houden tot 1.00 
uur. De vergunning is verzonden 
op 20 april 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

Drank- en horecawet

Aan Stichting Sportcafé de Zaert 
is vergunning verleend voor het 
uitoefenen van de paracommer-
ciële instelling Sportcafé de Zaert, 
Heilige Stokstraat 1, 5473 GK 
Heeswijk-Dinther. De vergunning 
is verzonden op 18 april 2017.
Procedures 5a en 7a zijn van toe-
passing. 

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de vol-
gende evenementen/activiteiten 
een vergunning/ontheffi ng ver-
leend aan:
- VOF Evenementen Heesch 

voor het organiseren van het 
‘Muziekprogramma tijdens 
kermis Heesch’ op 24, 25, 

26 juni 2017 van 20.00 tot 
2.00 uur (geluidsontheffi ngen 
verleend tot 1.00 uur) en op 
27 juni 2017 van 20.00 tot 
1.00 uur (geluidsontheffi ng 
verleend tot 24.00 uur) op het 
plein aan ’t Dorp, 5384 MC 
Heesch. De beschikkingen zijn 
verzonden op 20 april 2017.

- St. KWF Kankerbestrijding 
voor het organiseren van Sa-
menloop voor Hoop Heesch 
op 10 juni 2017, 13.00 uur tot 
11 juni 2017, 15.00 uur op De 
Misse e.o., 5384 ZG Heesch. 
Er is voor dit evenement een 
geluidsontheffi ng verleend. De 
Misse is afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgan-
gers van 7 juni 2017, 24.00 
uur tot 11 juni, 24.00 uur. ’t 
Dorp, Hoogstraat en Kleine 
Hoogstraat zijn afgesloten van 
9 juni 2017, 7.00 uur tot 11 
juni 2017, 24.00 uur. Pastoor 
Scheepensstraat is afgesloten 
van 10 juni 2017, 7.00 uur tot 
11 juni 2017, 17.00 uur. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 26 april 2017.

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

wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpwijzigingsplan 
Houtstraat 3, Loosbroek
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter-inza-
ge-legging bekend van het ont-
werpwijzigingsplan Houtstraat 
3 Loosbroek (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening). Het plan is 
te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721WPHoutstr3-ow01.
Inhoud: Het plan behelst het ver-
anderen van het bouwvlak aan 

Houtstraat 3 in Loosbroek.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan Jan 
van den Boomstraat 5 en 6, 
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
hebben op 11 april 2017 inge-
stemd met het ontwerpbestem-
mingsplan Jan van den Boom-
straat 5 en 6 in Heeswijk-Dinther. 
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan Jan van den Boomstraat 5 
en 6 in Heeswijk-Dinther.
Met dit ontwerpbestemmings-
plan verzoeken burgemeester en 
wethouders tevens Gedeputeer-
de Staten om herbestemming 
van een agrarische naar een be-
drijfsbestemming mogelijk te ma-
ken ten behoeve van het vestigen 
van een kleinschalige werkplaats, 
klein atelier annex kookstudio en 
overleg/informatieruimte.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het herbestemmen van de 
locaties aan de Jan van de Boom-
straat 5 en 6 van een agrarische 
naar een bedrijfsbestemming mo-
gelijk ten behoeve van het vestigen 
van een kleinschalige werkplaats, 
klein atelier annex kookstudio en 
overleg/informatieruimte.
Inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 
27 april 2017 gedurende zes 
weken op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. (NL.IMRO.1712.BPJan-
vdboomstr5en6-ow01).

Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan reage-
ren door het indienen van een 
zienswijze. Tevens is het mogelijk 
om een zienswijze in te dienen 
tegen het voornemen om her-
bestemming van een agrarische 
naar een bedrijfsbestemming 
mogelijk te maken ten behoeve 
van het vestigen van een klein-
schalige werkplaats, klein atelier 
annex kookstudio en overleg/in-
formatieruimte.
Deze zienswijze(n) kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Bernhe-
ze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. 
Indien u uw zienswijze(n) monde-
ling wilt geven kunt u een afspraak 
maken met mevrouw D. de Beer 
van de gemeente Bernheze. 

wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
- V.O.F. van er Doelen - Jansen 

heeft een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het ver-
anderen van de inrichting op 
het adres Huis Deelen 3, 5384 
TZ Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Kantje 37
 Oprichten varkensstal

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 gemeen-
te, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Nieuw lid 
gemeenteraad 
Bernheze
Tijdens de gemeenteraads-
vergadering op 20 april 2017 
is de heer B.C.J. (Bas) van der 
Heijden geïnstalleerd als raads-
lid. Hij volgt Roel Monteiro op, 

die ontslag heeft genomen als 
raadslid. Bas van der Heijden 
kwam voor opvolging in aan-
merking en is door de voorzit-
ter van het centraal stembureau 
benoemd als raadslid. 
Vervolgens heeft de gemeen-
teraad, na het onderzoek van 
de geloofsbrief, besloten hem 
toe te laten tot de raad en heeft 
Bas van der Heijden de eed af-
gelegd.

GeMeeNteRAAD stationsplein Heesch
Representatieve entree

De gemeente Bernheze gaat het 
Stationsplein in Heesch recon-
strueren. Het is de bedoeling dat 
die locatie een aantrekkelijke uit-
straling krijgt en een representa-
tieve entree van Heesch wordt. 

Schetsen
We hebben overlegd met de 
ondernemers die aan het plein 
gevestigd zijn en vervolgens een 
aantal schetsen gemaakt. Ver-
volgens is door de gebruikers en 

de gemeente een variant geko-
zen waar iedereen enthousiast 
van werd.

Werkzaamheden aanbesteed
De tekening is verder uitgewerkt 
door een stagiair die op het 
Koning Willem I College in Den 
Bosch een opleiding volgt in de 
civiele techniek en die toevallig 
ook nog in Heesch woont. De 
tekening is aan meerdere aanne-
mers gestuurd waarop deze een 

aanbieding hebben gedaan.
Tegelijk met de reconstructie 
wordt de bushalte die bij het 
plein ligt opgeknapt en worden 
er meer en andere fietsbeugels 
geplaatst. De aannemer is ge-
start op 3 april 2017 en hoopt in 
zeven weken de klus geklaard te 
hebben.
Het hele project wordt mede 
mogelijk gemaakt door een sub-
sidie van de provincie Noord 
Brabant.

Wegwerkzaamheden Noorderbaan Nistelrode
De gemeente Bernheze gaat de kruising Noorderbaan-Kleinwijk-Berghemseweg opnieuw inrichten. 

We verwijderen de verkeerslichten en vervangen ze door een verhoogde kruising. De wegwerkzaamheden zijn van maandag 1 tot vrijdagavond 19 mei 2017. 
Tijdens de werkzaamheden sluiten we de kruising af voor al het verkeer en leiden we het verkeer om. De omleiding vindt u op www.haalmeeruitdeweg.nl. 
Weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning. 
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PROCeDURes
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

geMeenteberichten

 Datum ontvangst: 16-04-2017
- Kantje 14
 Plaatsen duiker t.b.v. in-/-uitrit
 Datum ontvangst: 20-04-2017
Heeswijk-Dinther
- Kerkstraat 1
 Verbouw kantoorpand tot 8 

appartementen en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Datum ontvangst: 18-04-2017
- Hazelbergsestraat 5
 Beperkte milieutoets
 Datum ontvangst: 21-04-2017
- Laag-Beugt 2b
 Plaatsen reclame-uiting
 Datum ontvangst: 23-04-2017

Heesch
- Wijststraat 12
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening/oprichten 
minicamping

 Datum ontvangst: 21-04-2017
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsver-
gunning is verleend. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Nistelrode
- Achterstraat 31
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 20-04-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Watersteeg 8a
 Compartimenteren begane 

grond t.b.v. mantelzorg
 Verzenddatum: 21-04-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Onderstaande omgevingsver-
gunning is geweigerd.
Heeswijk-Dinther
- Steen- en Stokstraat 6 (sport-

park Avestijn)

 Kappen 3 eiken, 1 linde en 
 1 es (aanleg sportveld)
 Verzenddatum: 19-04-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

uitgebreide procedure 

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

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend.
Deze besluiten treden in werking 
na afl oop van de beroepstermijn.
Vorstenbosch
- Derptweg 5b
 Herstellen bestaande schuur
 Verzenddatum: 14-04-2017
- Derptweg 15
 Brandveilig gebruik
 Verzenddatum: 18-04-2017
- Vlagheideweg 5
 Veranderen varkenshouderij
 Verzenddatum: 20-04-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BeRNHeZe.ORG

uw huis verkopen?
DAT KAN!

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

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

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

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

info@demooibernhezekrant.nl

Vatenstraat 23 in Nistelrode

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

Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

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

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Huizen in Bernheze

Huizenmarkt bijna overal 
in Nederland dynamischer
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Perspectiefnota gemeente Bernheze 2018-2021

Wethouder Jan Glastra van Loon 
is zichtbaar verheugd dat hij goed 
nieuws te vertellen heeft. “We 
hebben als gemeente de positie-
ve koers te pakken. We zien dat 
er steeds meer ruimte komt om 
structureel te investeren in de 
kernen, langs de lijnen en the-
ma’s die we hebben uitgezet, 
bijvoorbeeld rond duurzaamheid, 
de omgevingswet, het sociaal do-
mein en belastingen.” 

Leefkwaliteit
De gemeente zet in op duur-
zaamheid, klimaat en milieu, 
maar ook woningbouw, leefbaar-
heid en groen, via het bomenbe-
leidsplan. Naast versnelling van 
het woningbouwprogramma is 
er ruimte voor specifieke aan-
dachtspunten in de kernen, zo-
als de aanleg van het tennispark 

in Loosbroek, de aanpak van de 
Graafse Baan in Heesch, de aan-
pak van het centrum van en de 
weg door Heeswijk-Dinther en de 
afbouw van de erfpachtconstruc-
tie van De Wildhorst. 

Omgevingswet
Het invoeren van de nieuwe om-
gevingswet vraagt de komende 
jaren veel aandacht. Omdat allerlei 
wetten straks worden samenge-
voegd moet de gemeente op een 
andere manier omgaan met de in-
vulling van de ruimte. De wethou-
der: “We doen dit op een manier 
die bij Bernheze past; samen met 
inwoners en ondernemers. Bij het 
opstellen van de visie voor het bui-
tengebied wordt dit al gedaan.” 

Sociaal domein
Wethouder Glastra van Loon: 
“We hebben ons de laatste tijd 
veel bezig gehouden met het so-
ciaal domein. Nu is gebleken dat 
de middelen vanuit het rijk voor 
ons voldoende zijn hebben we 
meer ruimte voor individuele si-
tuaties. Als hulpverleners minder 
aan regels gebonden zijn kunnen 
ze nieuwe - misschien wel specta-
culaire - oplossingen vinden. Dat 
is in een aantal casussen gelukt. 
Dat was ook wat het rijk beoog-
de met de decentralisatie. Als de 

juiste mensen bij elkaar komen 
kunnen relatief kleine investerin-
gen een groot effect hebben.” 

Belastingen
Nu er financieel meer ruimte is 
stijgt de Onroerend Zaakbelas-
ting (OZB) maar met 2%. Omdat 
er steeds hogere eisen worden 
gesteld aan gemeentelijke belas-
tingheffing wordt opnieuw be-
keken of aansluiten bij de belas-
tingsamenwerking Oost-Brabant 
(BSOB) aantrekkelijk is. 

ICT
Er zijn extra middelen gere-
serveerd voor ICT. Wethouder 
Glastra van Loon: “De ontwikke-
lingen staan niet stil en er is meer 
nodig op gebied van veiligheid. 
We onderzoeken nog of dit in 
samenwerking met andere ge-
meenten kan, of dat we dit zelf-
standig gaan aanpakken.” 

Verkiezingen
Opvallend is dat de gemeente 
geld reserveert om de opkomst bij 

de aankomende lokale verkiezin-
gen te vergroten. “Door dit van-
uit de gemeente te organiseren, 
krijgt het een a-politiek karakter. 
Het gaat erom dat zoveel moge-
lijk mensen gaan stemmen.” 

Inwoners die willen reageren op 
de perspectiefnota kunnen dat 
doen tijdens de commissieverga-
deringen in mei. De raad behan-
delt de nota op 1 juni.

BERNHEZE – De perspectiefnota 2018-2021 van de gemeente Bern-
heze bouwt voort op de ambities van drie jaar geleden en de zaken 
die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Vorige week werd de nota, 
met een sluitende begroting, gepresenteerd.  

Wethouder Jan Glastra van Loon Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen
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Ik ben

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

broodnodige verduurzaming
Maarten van Santvoort uit Heeswijk-Dinther heeft een marketing-
achtergrond en is als commercieel manager bij Heijmans in 
Rosmalen dagelijks bezig met de ontwikkeling en de toepassing van 
innovatieve oplossingen in de grond-, weg- en waterbouw. 

“ik ben D66 omdat ik een milieubewuste vrijzinnige liberaal 
ben. Economisch te rechts voor GL en te groen en progressief 
voor de vvD. ik geloof dat D66 broodnodige verduurzaming kan 
stimuleren. Dat dit hard nodig is merk ik elke dag in m’n werk. 
bedrijven investeren veel geld in de ontwikkeling van nieuwe en 
meer toekomstbestendige bouwmaterialen. Deze energiezuinige-, 
biobased- en/of circulaire materialen kunnen niet zonder een 
duurzame vraag van de klanten. in de infrasector zijn dit vooral 
gemeenten, provincies of Rijkswaterstaat. Hier ligt een duidelijke 
rol voor de politiek. Er zijn volop kansen voor innovatieve 
bedrijven, schone steden en mensen die hun eigen energie willen 
opwekken. Het is tijd om duurzaam te bouwen aan een sterker, 
slimmer en schoner Nederland. Daarom sta ik achter D66.”

Veranderingen
Sinds 13 maart voert PostNL 
de eerste veranderingen in het 
netwerk van brievenbussen in 
Noord-Brabant door. In de ge-
meente Bernheze blijven veertien 
brievenbussen, verdwijnen er 
twaalf brievenbussen en komen 
er vier nieuwe brievenbussen bij. 
Op welke locaties brievenbus-
sen blijven, staat in bovenstaand 
overzicht. De aanpassingen zijn 
23 juni gerealiseerd. 

Meer informatie
Als een brievenbus vervalt, 
wordt dit minimaal drie weken 
van tevoren op de betreffende 

brievenbus zelf aangegeven. 
Bewoners ontvangen op het 
huisadres een brief met informa-
tie over de veranderingen. Infor-
matie is ook te vinden op 
www.postnl.nl/brievenbus. 
De locatiewijzer op deze pagi-
na helpt bij het vinden van de 
dichtstbijzijnde brievenbus.

PostNL past netwerk 
brievenbussen in 
gemeente Bernheze aan

BERNHEZE – PostNL past de komende tijd in de gemeente Bernheze 
het netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing 
is dat er in Nederland steeds minder post wordt verstuurd. Brieven-
bussen die weinig worden gebruikt worden verwijderd of verplaatst 
naar plekken waar veel mensen komen zoals bij winkelcentra, in 
supermarkten of op locaties aan het begin van een woonwijk. 

Van 13 maart t/m 23 juni 2017 passen we het netwerk van brievenbussen in Noord Brabant aan. De reden voor de verandering is dat we in
Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen we of verplaatsen we naar plaatsen waar veel 
mensen komen. Uitgangspunt is dat brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn.
Brievenbussen bij zorginstellingen en verlaagde brievenbussen blijven om die reden dan ook staan. Bij het bepalen van de locaties houden wij 
rekening met de afstandeis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.
  
In de provincie Noord Brabant blijven 1218 brievenbussen staan, worden er 166 nieuwe brievenbussen geplaatst en 1111 brievenbussen verwijderd. 
Dit betekent dat het totaal aantal brievenbussen in Noord Brabant  afneemt van 2329 naar 1384 brievenbussen.

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen in uw gemeente.

Brievenbussen Noord-Brabant

HEESCH Bernheze De Misse 2 5384BZ Blijft staan
HEESCH Bernheze Mozartlaan 19 5384CD Blijft staan
HEESCH Bernheze De Ploeg 99 5384HL Blijft staan
HEESCH Bernheze Jan Steenstraat 2 5384LE Blijft staan
HEESCH Bernheze ‘t Dorp 40 5384MC Blijft staan
HEESCH Bernheze Vinkelsestraat 15 5384SB Blijft staan
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze Abdijstraat 47 5473AC Blijft staan
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze St. Servatiusstraat 52 5473GB Blijft staan
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze raadhuisplein 9 5473GC Blijft staan
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze wilgendreef 20 5473SM Blijft staan
LOOSBrOEk Bernheze Dorpsstraat 47 5472PJ Blijft staan
NIStELrODE Bernheze kerkveld 5 5388CD Blijft staan
NIStELrODE Bernheze Parkstraat 10 5388HS Blijft staan
NIStELrODE Bernheze kleinwijk 2 5388Pr Blijft staan
HEESCH Bernheze Cereslaan 9 5384Vt Nieuw te plaatsen
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze Hoofdstraat 100A 5473At Nieuw te plaatsen
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze Brouwersstraat 29 5473HB Nieuw te plaatsen
VOrStENBOSCH Bernheze kerkstraat 11C 5476kA Nieuw te plaatsen
HEESCH Bernheze Narcislaan 2 5384GM wordt verwijderd
HEESCH Bernheze krabbenhoek 38 5384Mt wordt verwijderd
HEESCH Bernheze Hoefstraat 17 5384PS wordt verwijderd
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze Hoofdstraat 86 5473At wordt verwijderd
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze Eikenhoek 20 5473GX wordt verwijderd
HEESwIJk-DINtHEr Bernheze Vorstenbosseweg 14 5473NG wordt verwijderd
NIStELrODE Bernheze Eeuwsel 1 5388DM wordt verwijderd
NIStELrODE Bernheze De Hoef 2 5388EM wordt verwijderd
NIStELrODE Bernheze Binnenpad 1 5388kC wordt verwijderd
NIStELrODE Bernheze Menzel 48 5388SZ wordt verwijderd
VOrStENBOSCH Bernheze kapelstraat 1 5476kV wordt verwijderd
VOrStENBOSCH Bernheze Lendersgat 3 5476VP wordt verwijderd

Veranderingen waardoor niet 
elk boerenbedrijf de stap naar 
de toekomst kan maken. Stallen, 
boerderijen en schuren komen 
leeg te staan. Leegstand brengt 
risico’s met zich mee op het ge-
bied van veiligheid, criminaliteit 
en gezondheid. En los daarvan, 
zit voor menig ondernemer zijn 
pensioen in al die stenen.
Maar wat dan? Wat doe je met al 
die gebouwen? De overheid zou 

de overheid niet zijn als daarvoor 
geen beleid zou worden bedacht: 
het VAB-beleid, oftewel Vrijko-
mende Agrarische Bebouwingen. 
Nu zijn bestuurders, politici en 
ambtenaren over het algemeen 
nogal risicomijdend, en dus wor-
den er al snel allerlei kaders en 
regels bedacht waaraan initia-
tieven moeten voldoen. Soms 
nodig en reëel, maar vaak wat al 
te voorzichtig. ‘Moeten we die 

of die ontwikkeling wel willen?’ 
Voor een goede leefbaarheid van 
ons mooie buitengebied, moet er 
economisch perspectief zijn. Dat 
betekent dat er misschien soms 
wat buiten de beleidslijntjes ge-
kleurd moet worden. Want als 
je alles verbiedt in het buitenge-
bied, dan krijg je juist datgene 
dat verboden moet zijn. 

cda.nl/bernheze

CDA: Als je alles verbiedt, krijg je juist 
datgene dat verboden moet zijn

Qua criminaliteit staan we er als Brabant niet zo goed op, als we de media 
mogen geloven. Hennepkwekerijen, xtc-laboratoria, drugsafvaldumpingen 
in de natuur. Duistere zaakjes, in duistere schuurtjes. Leegstaande schuren, 
vooral als ze lekker afgelegen liggen, hebben een magnetische aantrekkings-
kracht op gespuis met snode plannen. En leegstaande schuren, stallen, tja, 
die hebben we best een aantal binnen Bernheze. Zeker nu het platteland en 
de agrarische sector zo in verandering zijn.

Ezra Leeger, Raadslid CDA Bernheze

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

Veel mensen vanaf 57 jaar willen, hoewel ze hun 
huidige maandlasten goed kunnen betalen, toch 
verhuizen naar een goedkopere woning.
Geen probleem zou je denken. 
Echter… voor een nieuwe hyptheek gelden nieuwe 
normen en ineens komen ze niet in aanmerking 
voor een nieuwe hypotheek. Tenminste, zo lijkt het.
Er zijn wel degelijk mogelijkheden. En laten wij daar 
nu alles van afweten…

JE BENT RIJKER 
DAN JE DENKT

Alleen dan kunnen wij in de ver-
schillende commissies de stem 
van de burgers uitdragen. In de 
gemeente Bernheze hebben we 
de politieke onderwerpen ver-
deeld over 3 commissies, namelijk 
Bestuur en Strategie (openbare 
orde en veiligheid, communica-
tie/participatie, begroting e.d.) 
Maatschappelijke Zaken (Jeugd, 
ouderen, onderwijs, cultuur, sport 
e.d.) en Ruimtelijke zaken (bouw-
zaken, verkeer, landschaps- 

ontwikkeling e.d.). Op 8, 9 en 10 
mei, vergaderen respectievelijk 
de commissies Bestuur en Strate-
gie, Maatschappelijke Zaken en 
Ruimtelijke Zaken vanaf 19.30 
uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis. 
Op de website van de gemeente 
kun je onder het kopje Bestuur 
& Organisatie - vergaderingen 
- komende vergaderingen, de 
agenda’s van de verschillende 
commissies terugvinden. Is er 

een onderwerp wat je aanspreekt 
of waar je meer over wil weten? 
De vergaderingen zijn openbaar, 
dus ga gerust zitten op de tribu-
ne, bij een van de commissiever-
gaderingen, wij zijn daar in het 
belang van jou!
Ook is het mogelijk om jouw 
standpunt te delen met Lokaal, 
zodat wij dit mee kunnen nemen 
in de vergadering, mail dan naar 
info@lokaal.nu of naar 
gwendy@lokaal.nu.

Lokaal: Politiek; ver van mijn bed show!

Voor veel mensen is politiek een ver-van-mijn-bed-show. Maar het is van 
groot belang dat je op de hoogte bent van wat er in de gemeenteraad ge-
beurt. Lokaal wil de lokale politiek toegankelijker maken, want de gemeente 
Bernheze, dat zijn we allemaal. Wij vinden de mening van de burger erg be-
langrijk en willen graag weten wat jij belangrijk vindt, of anders zou willen. 

Gwendy Jacobs, Lokaal, Maatschappelijke Zaken
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informatie voor de kernen

Hierin kregen we steun van 
onze collega’s van CDA en D66. 
Er kwam een voorstel in de ge-
meenteraad van 20 april; 
voorstel aangenomen. Alleen de 
partij ‘Eigen Dorp Eerst’ was te-
gen het voorstel. 

Veiligheid voorop
Door het voorstel van 20 april 
wordt haast gemaakt met de 
veiligheid aan de Graafsebaan 
in Heesch. Dat duldde geen uit-
stel meer. De bewoners maakten 
zich zeer terecht ernstige zor-

gen. Door nu direct te starten 
met planvorming voorkomen we 
verspilling van geld in tijdelijke 
maatregelen. Een uitgekiende 
aanpak van de verantwoordelijk 
wethouder. Hulde daarvoor. 

Bij de plannen worden de bewo-
ners ook direct betrokken. Net 
zoals dat ging bij de succesvolle 
opknapbeurt van de componis-
tenwijk. Een pilot die overal na-
volging krijgt. De bewoners in-
spraak geven over de inrichting 
van de leefomgeving. 

Het voorkomt veel problemen 
en juridische procedures. Op het 
moment dat er een gedegen plan 
ligt, kan de schop de grond in. De 
gemeenteraad krijgt het voorstel 
eind dit jaar om het geld beschik-
baar te stellen in de begroting 
voor 2018. 

Dat is de laatste stap. De SP heeft 
er vertrouwen in dat een grote 
meerderheid van de raad ak-
koord gaat. Mogelijk stemt één 
partij opnieuw tegen. Maar ja het 
is ook een project in Heesch. 

SP: Graafsebaan gaat op de schop

Eind 2016 bezocht de SP verontruste bewoners langs de Graafsebaan in 
Heesch. De situatie is zeer onveilig voor met name fietsers en buurtbewo-
ners. Hoge snelheden, verkeerssluizen ontwijken via het fietspad en ga 
zo maar door. Allemaal gezien door een bezoek ter plekke. Directe actie 
was vereist. De SP diende afgelopen december een motie in die opriep tot 
aanpak. 

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

He� pap en mam

Wij zijn weer bij 

Thea en Eline voor 

een prinsheerlijke
 

duo behandeling

Tot straks XXX 

Suus en Koosje

De plannen lijken op papier heel 
mooi, maar wanneer je dieper in 
de materie duikt ontdek je veel 
mank gaande vergelijkingen met 
een fictieve situatie. Wethouder 
Wijdeven kon onze zorgen niet 
wegnemen en hield vol dat al-
les beter zou worden. Maar wij 
constateren dat de afvalbergen 
straks alleen maar hoger worden, 
het bedrijf wordt maar liefst zes 
keer zo groot! Niet alleen puin, 
maar ook huishoudelijk afval, 

gips, asbest en vervuilde grond 
worden straks in het Aadal op-
geslagen en verwerkt. De aan- 
en afvoer van al dat afval, en 
de grondbank die verrijst, zullen 
zorgen voor veel extra vrachtwa-
gens en tractoren. Maar volgens 
de cijfers in het plan zullen de 
bewegingen van zwaar vracht-
verkeer door Heeswijk-Dinther 
afnemen van 50 naar maximaal 
4 per dag. Wij zetten daar grote 
vraagtekens bij.

Op onze bedrijventerreinen wil-
len we geen bedrijven in een ho-
gere milieucategorie dan 4, maar 
in het beschermde Aadal staat de 
coalitie een nieuw bedrijf in cate-
gorie 5 bedrijf toe. Voor Politieke 
Partij Blanco een onbegrijpelijke 
keuze, die zal leiden tot meer 
fijnstof, trillingen, geluid en ver-
keer. 
Vestiging op een industrieter-
rein zou voor iedereen, ook voor 
Dijkhoff zelf, veel beter zijn.

Blanco: Nieuw bedrijf in het Aadal

Afgelopen donderdag hebben de coalitiepartijen CDA, SP, Lokaal en D66 hun 
fiat gegeven voor de oprichting van een nieuw bedrijf in het Aadal. De fir-
ma Dijkhoff mag haar huidige activiteiten (agrarisch loonbedrijf) verplaatsen 
naar hun locatie aan de Lariestraat, en op de oude locatie in het Aadal een 
nieuw afvalverwerkingsbedrijf beginnen. Politieke partij Blanco heeft grote 
zorgen over deze ontwikkeling. 

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Denk aan de financiële proble-
men bij CC De Pas en een twee-
de supermarkt in Nistelrode.
En zoals de opvang van vluch-
telingen! Geen AZC voor de op-
vang van 500 vluchtelingen voor 
tien jaar en ook niet voor 300 
vluchtelingen voor minimaal vijf 
jaar in het MOB complex. En ook 
geen noodwoningen!
Maar wel kleinschalige opvang 

van statushouders in alle kernen. 
Dat schreef het CDA ook on-
langs, maar vergat te melden dat 
zij wel instemde met het AZC in 
het MOB complex.
Geen ‘uitbreiding’ van Gebr. 
Dijkhof in het Aa-dal. Ook bij dit 
project heeft de VVD-Bernheze 
wederom haar rug recht gehou-
den. Gedurende de afgelopen 
vijf jaar hebben wij niet kunnen 

instemmen met dit plan. De co-
alitiepartijen hadden het op een 
akkoordje gegooid om gezamen-
lijk in te stemmen zonder veel 
onderbouwing. Dat is frustrerend 
maar op 21 maart 2018 kunt u 
daar verandering in brengen.
Doe mee en word lid.

Reageren: 
www.bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Gemeenteraadsverkiezingen!

Als u de artikelen van de diverse partijen in de media leest, dan is het wel 
duidelijk dat zij al actief zijn met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
Op 21 maart volgend jaar is het dan zo ver en kunt u uw stem weer uitbren-
gen. De VVD-Bernheze is eveneens actief met de voorbereidingen van de 
verkiezingen en is van mening dat het roer om moet in deze gemeente. In de 
afgelopen drie jaar heeft de VVD-Bernheze zich zeer constructief over het te 
voeren beleid opgesteld. Maar als er ontwikkelingen zijn waar wij ons niet in 
kunnen vinden, dan zijn wij daarover zeer duidelijk.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze 

Gwendy: ‘Wij zijn daar in het belang van jou’

Dorpsplein Heesch is opgericht 
om mensen te helpen met vra-
gen over zorg en welzijn, werk 
en inkomen, Wmo en jeugd-
hulp. Maar niet iedereen kent 
het Dorpsplein. Vandaar dat het 
Dorpsplein de wijk intrekt. Een 
belangrijk en goed initiatief, vin-
den wij van Progressief Bernheze.
Er zal namelijk de komende jaren 
veel nodig zijn als wij goed voor 
elkaar willen blijven zorgen. Er 
wordt steeds meer van de men-
sen zelf verwacht. Daarom is het 
nodig om aandacht te hebben 
voor de mensen om je heen. Je 
bewust te zijn van wat er in je 
directe woonomgeving speelt en 

aan de hand is. Je buren te ken-
nen en te beseffen dat jouw hulp 
nodig kan zijn. En alle initiatieven 
die hieraan bijdragen, draag ik in 
ieder geval een warm hart toe. 
Daarom chapeau voor Dorps-
plein Heesch!
Dorpsplein Heesch heeft elke 
dinsdagochtend en donderdag-
ochtend spreekuur in CC De Pas. 
Je bent welkom tussen 9.30 en 
11.30 uur. Je kunt er terecht met 
vragen, maar gewoon gezellig 
een kop koffie drinken en ken-
nismaken mag ook.

Reageren?: 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Chapeau 
voor Dorpsplein Heesch!

Afgelopen zaterdag organiseerde het 
Dorpsplein Heesch in samenwerking 
met Scouting Heesch en KBO een fiets-
tocht voor onze wijk. Bedoeld om te sti-
muleren dat we elkaar in de wijken weer 
beter leren kennen en vaker ontmoeten. 
Er waren zo’n twintig deelnemers. En ik 
heb weer andere buurtbewoners leren 
kennen, terwijl ik toch al meer dan 25 
jaar in deze buurt woon. Bijzonder!

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze 

Echter, Anja heeft ook een soort 
van pop-up store die dag! Om 
10.00 uur opent zij ‘haar’ winkel 
in de Galerij die normaliter leeg-
staat, maar die op Koningsdag 
open is voor het publiek. Vanuit 
deze winkel verkoopt Anja echt 
van alles en nog wat. 
Het behoeft geen uitleg dat ook 
deze opbrengsten volledig ten 
goede komen aan het nobele 
werk dat Anja in Ghana verricht. 
Als extra service biedt zij dat je 

niet op deze feestelijke dag met 
al die gekochte spulletjes hoeft 
te sjouwen maar de volgende 
dag, vrijdag 28 april, de spullen 
in dezelfde winkel in de Galerij 
tussen 13.00 en 16.00 uur kunt 
ophalen. 
Als dat geen goede service is! 

Anja wenst iedereen alvast een 
fijne Koningsdag en graag tot 
ziens in de winkel of achter de 
kraam!

Winkel voor één dag
tijdens Koningsdag
Alles voor goede doel Ghana

HEESCH/OSS - Voor de vaste lezer van deze krant is Anja geen 
onbekende. Onlangs nog heb je kunnen lezen over deze bevlogen 
dame uit Heesch en over al het goede werk dat zij doet in Ghana. 
Daar is natuurlijk geld voor nodig en daarom staat Anja op Konings-
dag met een kraampje in het centrum van Oss waar zij voornamelijk 
kleding verkoopt.
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Tekst?

lente breeKt open Zie oplossing pagina 34

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:
Thea van Dijk

uit Heesch

winnaar:
Mien Broeksteeg

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

J U E J P Y U H L O C F J T O M  
I V R R I D Q D V A E E E W J F  
F F V N F E G V L D O O R M S H  
M A Z P S K D P X R O E E P N V  
G N I N O K M W A T S E E F E T  
N A N I G N I N O K T I W C U R  
T U D W T D J H O E E O O H H U  
A X S S P E L L E T J E S O I Z  
N A F I G A U E K D Z I I R H L  
D E Z K R N M E E R X F E O E T  
M G S E S N I R P U P N E V H J  
D D Z L W Z E N G M W S D I U K  
X L N D U E V S O F B I A E R C  
P T D M A R K T N K R A T A E A  
Q O E B L Z V P R T M R F O F D  
O D O V B R C C V R F Z N Z B D  

 
Zoek: kONiNG, kONiNGiN, PRiNSES, fEEST, ORaNjE, ROOD, wiT, bLaUw, 
LEEUw, MaRkT, SPELLETjES, MUZiEk, kONiNGSDaG

WOORDZOeKeR

MooiBernhezertjes

te KOOP
NIeUWe DessO-
tAPIjtteGeLs 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

sPeKLAPPeN 500 gram voor 
€ 1,98 RIBstUK 500 gram voor 
€ 2,98. 
Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536
www.slagerijvandinther.nl

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

Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.GeVRAAGD

LANDBOUWMACHINes: 
o.a.: ploegen, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, tractor, 
vee/paardentrailer enzovoort.
06-19076959.

gevraagd

bidprentjes
H. Leeijen. John. F. Kennedy-
straat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

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

Wie kan mij helpen aan 
ansichtKaarten van 
heeswijK-dinther en 
loosbroeK?
Dick van de Leest 06-55325484.

schilder voor Klusjes 
binnenshuis 
Nistelrode. 06-16336533.

AANGeBODeN

PeDICURe NIsteLRODe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

eeN AVONDje UIt
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. Activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

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

COLOReNtA 
KLeURANALyse, make up en 
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon 
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste 
bij u passen. Het ideale uitje 
voor elke vrouw, dus mannen op 
zoek naar een cadeau:

bel voor een afsraak.
Hannie Heesakkers 
06-51110053. Heeswijk-Dinther.

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

te HUUR

sPRINGKUsseNs
Heeswijk-Dinther.
06-22148394.

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

OPsLAGUNIts in Nistelrode.
Afmeting units van 24m2 voor 
€ 90,- p.m. en 48m2 voor 
€ 150,- p.m.
Geschikt voor Inboedelopslag, 
camper-, boot- en motorstalling 
etcetera. Eigen toegang. 
Info: 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu

OVeRIG

uw video banden op 
dvd, op usb-sticK of op 
een harde schijf? 
Op een deskundige wijze 
verzorgd! Mail naar
g.eerden@hotmail.nl of bel naar 
06-11355477.

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

OPRUIMING  OPRUIMING

Groenstraat 31 
5258 TH, Berlicum

(Nabij sportpark De Brand)

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

 

  OP HET GEHELE ASSORTIMENT
25% KORTING

• GERANIUMS, 
FUCHSIA’S, enz.

• DIV. HANGPLANTEN
• POTGROND

• TUINDECORATIE
Groenstraat 31

5258 TH Berlicum
06-22381999

(Nabij sportpark De Brand)

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

KOningsdag 
donderdag 27 april 
geopend van 10.00 - 16.00 uur

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

•  Div. Groentenplanten
• Potgrond
• Tuindecoratie

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

www.meermaashorst.nl
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KOOPZONDAG

30 april

12.00-17.00 uur.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/orangerievantilburg

Lekker genieten!

OPEN ZONDAG NISTELRODENISTELRODE
zondag 30 aprilTotale leegverkoop bij Jacobs 

& Jacobs Woonsfeermakers
Door verhuizing nu kortingen tot wel 70%; de hele winkel moet leeg!

Een prachtige winkel staat hen 
in Heesch ter beschikking op 
het drukstbezochte plekje in het 
hart van deze plaats. Het accent 
komt te liggen op woonstof-
fering en bedden. Echter, een 
compleet ontwerp voor uw wo-
ning inclusief meubelen zullen 
Bart en Twan nog steeds graag 
voor u verzorgen. De huidige 
showroommodellen gaan niet 
mee. Daarom worden deze nu 
verkocht met kortingen oplo-
pend tot wel 70%. Alles moet 
weg, en gaat ook weg! Woon-
consumenten kunnen daar nu 
maximaal van profiteren. Ook 
bij meubelen die eventueel extra 
besteld moeten worden, want 
Jacobs & Jacobs gaat Nistelrode 
met feestelijke acties verlaten.

Bart Jacobs daarover: “Nistel-
rode is een geweldig leuk dorp. 
We hebben hier altijd met veel 
plezier onze winkel gerund. De 
kansen die zich nu echter in 
Heesch voordoen konden we 
gewoonweg niet laten liggen. 

De DIO Drogist verhuist en 
daardoor komt deze prachtige, 
moderne winkel vrij. Heesch tim-
mert regionaal flink aan de weg 
en er liggen veel extra moge-
lijkheden voor onze winkel. We 
hebben er enorm veel zin in om 
daarmee aan de slag te gaan. 
Nistelrode en omstreken gaan 
zeker volop profiteren van onze 
verhuizing, want alle meubelen 
worden vanaf nu met ongeken-
de kortingen aangeboden. Voor-
deliger woonshoppen bestaat 
niet. Dit is voor mensen echt een 
kans uit duizenden.” 

Broer Twan vervolgt: “Of het 
nu gaat om de nieuwste eetta-
fels, banken, fauteuils, stoelen, 
verlichting of welk woonacces-
soire dan ook; alles is voorzien 
van hoge korting. We hebben 
zelfs besloten om de klanten van 
onze beddenshop Morgana en 
de woonstofferingsafdeling mee 
te laten genieten van het voor-
deel. Want ook deze shoppers 
kunnen flink hun slag slaan. Het 

wordt voor woonconsumenten 
echt één groot feest. Uiteraard 
wel letterlijk zolang de voorraad 
strekt. Snelle beslissers zijn dus 
het beste af”, besluit de energie-
ke woonsfeermaker. 

Nu of nooit!
Jacobs & Jacobs Woonsfeerma-
kers vindt u nu nog aan Laar 1 in 
Nistelrode, recht tegenover Van 
Tilburg Mode. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid be-
schikbaar. 

www.jacobsenjacobs.nl.

NISTELRODE – Zelden kreeg u de kans om zo voordelig uw nieuwe meubelen in te slaan. De reden? 
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers gaat verhuizen. Vanaf medio september 2017 zullen deze woon-
sfeermakers actief zijn vanuit ‘t Dorp 64 in Heesch.

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 -  gratis parkeren - WWW.JACOBSENJACOBS.NL

IEDER ZIJN EIGEN SFEER SLAPEN IN STIJL
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Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, www.hartje-maashorst.nl, 0412-611577

Los door het bos
Bed en Breakfast De Maashorst
Centrum Maia - Mandalart
Natuurlijk Behandelen
Nellie Timmers Den Dekker Natuurgeneeskundige

VERBINDEN EN DIENSTBAAR AAN DE MAASHORST

Centrum Timmers

Bij Nellie op de koffie
Geloof in jezelf wat houdt je tegen?

Vanaf 12 mei elke vrijdag van 9.45 tot 11.45 uur
Kosten € 10,-. (een gedeelte gaat naar een goed doel)

Opgeven: info@nellietimmers.nl - 0412-611577

MEDITATIEAVOND 
12 mei , € 15,-

TAROT-AVOND
19 mei, € 15,-

EDELSTEENDAG
27 mei, € 75,-

door Manni van 
9.45  tot 16.00 uur,
inclusief lunch en 

een edelsteen

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Voorzichtig wordt het lente, tijd voor de moestuin!
VINKEL - Dus kom naar Moes&Tuin in Vinkel, voor heel veel soorten 
kruidenplanten, groenteplanten en zaden. Ook het adres voor 
pootgoed en zomerbloemen. Service en persoonlijk advies is mijn 
visitekaartje.
U bent welkom op: woensdag-, donderdag- en vrijdag vanaf 9.30 uur. 
Dinsdag en zaterdag vanaf 14.00 uur. Op dinsdag- en zaterdagoch-
tend staat Moes&Tuin op de markt in Oss.

Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl

Vogelvierdaagse in de Maashorst
MAASHORST - In het kader van 
de Nationale Vogelweek van 6 
tot en met 14 mei zijn er in heel 
Nederland vogelexcursies. 

In de omgeving van Bernheze 
organiseert Vogelwacht Uden 
van 7 tot en met 10 mei een vo-
gelvierdaagse in de Maashorst. 
De wandeling op zondag 7 mei 
start ‘s morgens om 9.00 uur 
vanaf het parkeerterrein van Na-
tuurcentrum De Maashorst aan 

de Erenakkerstraat in Nistelrode.
De overige drie wandelingen zijn 
avondwandelingen en starten 
om 19.00 uur vanaf dezelfde 
plek. 

De deelname aan de wandeling 
is gratis. Aanmelden kan, maar is 
niet noodzakelijk, via 
www.vogelweek.nl. 
Personen die de vierdaagse vol 
maken ontvangen op woensdag 
een kleine attentie.

Naast een groot aanbod acces-
soires zullen er naast diverse lek-
kernijen ook de eerste aardbeien 
en asperges verkrijgbaar zijn. 
Voor kinderen is er een luchtkus-
sen aanwezig. Door de demon-
straties snoeitechnieken wordt 
dit ook een leerzaam uitje. 

Bij het voorjaar en een tuincen-
trum passen uiteraard flora en 
fauna heel erg goed. Door orga-
nisator Events Factory is geko-
zen om de opbrengsten, na af-
trek van kosten, aan het Wereld 
Natuur Fonds te schenken in de 

vorm van een donatie.
De Lentemarkt is gratis toegan-
kelijk. De openingstijden zijn 
10.00 tot 17.00 uur. Interesse in 
een marktkraam? Bel dan 
06-31551818 of mail via 
rl.cbr.plr@gmail.com.

Lentemarkt voor flora en 
fauna bij tuincentrum Meijs
HEESCH - Tijdens de Lentemarkt op het parkeerterrein van Tuincen-
trum Meijs zaterdag 29 april, komt Heesch en omstreken extra in de 
voorjaarssfeer. Met de nieuwste voorjaarstrends in de marktkraam-
pjes voor de deur bij de ingang komen flora en fauna tot leven. 

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586

info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

Ook kinderen komen niets tekort 
tijdens de Lentemarkt 
 Foto: Roel van Deursen

DE LENTEMARKT 
IS GRATIS 

TOEGANKELIJK

Bernheze strand jeu de Boules

De organisatie schiet om klok-
slag 10.30 uur de wedstrijden 
in gang. Ieder team krijgt in 
poulevorm de gelegenheid om 
de krachten te meten met hun 
gemeentegenoten. Dus niet ge-
treurd als je de eerste wedstrijd 
verliest omdat je nog even in 
moet komen. Er is nog tijd ge-
noeg om je daarvan te herstellen, 
bij voorkeur op het naastgelegen 
terras. De beste twee teams van 

elke poule gaan door naar de 
kampioensronde waar middels 
een knock-out systeem wordt 
bepaald wie de winnaar wordt. 
De andere teams gaan door naar 
de verliezersronde, waar nog 
wordt gestreden om spectaculai-
re prijzen. Op deze manier speelt 
elk deelnemende team toch mi-
nimaal vier wedstrijden.
De wedstrijden duren tot er 
een team dertien punten heeft 

behaald of wie er na veertig 
minuten de meeste punten bij 
elkaar heeft gegooid. De orga-
nisatie zorgt voor alle materialen 
die benodigd zijn voor het spel. 
Zelfs scheidsrechters en meetlin-
ten zijn aanwezig, mochten de 
gemoederen verhit raken.

Zoals gezegd kan en mag ieder-
een die woonachtig is in Bernhe-
ze meedoen met deze sportieve 

en vooral gezellige krachtme-
ting. Jong, oud, professioneel 
of amateur, het maakt allemaal 
niet uit. Iedereen is van harte 
welkom. Ook supporters zijn 
uitgenodigd om hun helden aan 
te moedigen. Zij dingen ook nog 
mee naar de prijzen van de loterij 
in de pauze.
Het inschrijfgeld voor elk team 
bedraagt slechts € 5,- en elk 
team moet om 10.00 uur aan-
wezig zijn. Opgeven kan nog 
steeds, maar vol is vol.

Stuur voor 1 mei een mail naar 
bernhezestrandjeudeboules@
hotmail.com of bel 
06-48564833 (Leny van de Ven) 
of 06-19708975 (Jan Wijnen) en 
geef je op!

NISTELRODE - Voordat waarschijnlijk op 8 mei in Rotterdam de 
Coolsingel gaat vollopen voor een langverwacht kampioenschap, 
worden in Nistelrode al een paar dagen eerder de prijzen verdeeld 
op het plein. Zaterdag 6 mei wordt er namelijk bepaald wie in Bern-
heze zich een jaar lang jeu de boules kampioen van de gemeen-
te Bernheze mag noemen. Maximaal 64 teams van twee personen 
strijden dan om deze felbegeerde eer op het tijdelijke strand van het 
Raadhuisplein.
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KOM KIJKEN HOE WIJ NEDERLAND MOOIER MAKEN
Ontdek met eigen ogen ons wagenpark en materieel of neem een unieke kijk 

op verschillende projecten. Er rijden pendelbussen tussen de werf in Vinkel 

en ons hoofdkantoor in Oss en natuurlijk is er van alles te beleven voor kids!

Waarom: 30 jaar Ploegam • Wanneer: zaterdag 29 april van 12.00-17.00u 

Waar: Vinkelsestraat 70a in Vinkel • Meer: www.ploegam.nl/opendag

OPEN DAG
30 JAAR PLOEGAM 

ZATERDAG 29 APRIL

KEI 
LEUK!

Het VerhAal 2017 is een literair evene-
ment vol mooie zinnen in de breedste zin 
van het woord. Het VerhAal is een luch-
tige wandel-, fiets- en/of vaartocht langs 
en over de Aa. Een ontmoeting voor jong 
en oud met literatuur, kunst, cultuur en 
natuur. 

Op woensdag 3 mei van 19.30 tot 21.00 

uur vindt er een bijeenkomst plaats in de 
Kilsdonkse Molen, Kilsdonkseweg 4-6 in 
Heeswijk-Dinther. Geïnteresseerden, om-
wonenden, mogelijke vrijwilligers voor 
de organisatie, deelnemers of andere be-
langstellenden zijn van harte welkom. 

Wie langs wil komen op 3 mei kan een 
bericht sturen naar info@hetverhaal.nu.

Het VerhAal

HEESWIJK-DINTHER – De tweede editie van het literaire festival Het VerhAal gaat 
plaatsvinden op zondag 27 augustus. Een gratis toegankelijk evenement langs een 
traject langs de oevers van de Aa, vanaf de bibliotheek in Veghel naar de Kilsdonkse 
Molen in Heeswijk-Dinther. De organisatie is een samenwerkingsproject in han-
den van de Bernhezer Kunstkring, de Toeristisch Recreatieve Vereniging Bernheze, 
Kunstkring de Compagnie en de Bibliotheek Veghel/Bernheze.

uw specialist 
op FINANCIeeL & 
FIsCAAL gebied

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
“Ik ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om onder-
nemers van raad te voorzien op 
hun accountancyvragen. 

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens 
een gratis toegankelijk spreekuur 
op ons kantoor in Heesch (Ceres- 

laan 4, naast de Rabobank). Ie-
dereen kan hier vrijblijvend bin-
nenlopen om vervolgens in ge-
sprek te gaan met een van de 
aanwezige specialisten, waarbij 
ze worden voorzien van een ba-
sisadvies. 

Hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 

voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-
fonisch uw afspraak te reserve-
ren via 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.”

Frank: ‘Iedere klant kan erop vertrouwen dat alle zaken met betrekking tot 
accountancy, salaris- en financiële administraties keurig afgehandeld worden.’

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-, finan-

cieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Foto: Ad Ploegmakers

onze diensten o.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname
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Auto & Motor NIEUWS

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Golf	1.6 TDI, 105 PK, navi, clima, PDC V + A  

lm wielen, privacyglass, 105.000 km, 2010
•	 Suzuki	Swift	1.2, Comfort Easss, airco, 

stoelverwarming, 100.000 km, 2012
•	 Opel	Corsa 1.4 ,16v, Cosmo 5-drs, navi, airco, 

half leder, lm wielen, 25.000 km, 2014
•	 Ford	C-Max 1.8i, 16v, navi, PDV V+A , 
 afn. trekhaak, lm wielen, 112.000 km, 2007
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 Volvo	V70 R-design, D3 aut., navi, leder 

bekleding,  afn. trekhaak, privacyglass, 2011
•	 Mercedes	E	200	CGI aut., avantgarde station, 

navi, Xenon, half leder, electr. achterklep, 
Privacyglass, 2011

•	 Suzuki	Swift	1.3 i 16V 5-drs. airco 2007
•	 VW	Golf	1.6 TDI, 5-drs, navi, 
 PDC achter, 95.000 km, 2011
•	 VW	Touran	1.4 TSI Highline, PDC V + A , 
 Clima 42.000 km, 2012
Bedrijfswagens:
•	 Peugeot	Expert 2.0, HDI, L2H1, airco, 3-persoons 

PDC achter, 68.000 km, 2012
•	 Renault	Trafic 2.5, DCI, 150 PK, L2H1, trekhaak 

airco, zilvergrijs marge! 146.000 km., 2009

SchadeherStel
gratis	leenauto	-	geen	eigen	risico	• Onderhoud   • Service

verkocht

komt	binnen

Citroën Saxo vts 2001 € 1499,-

Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-

Citroën Xsara Picasso 1.8-16V 2003 € 1499,-

Fiat Panda airco 2004 € 3450,-

Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3749,-

Ford Fiesta 1.5 TDCi  5 drs 2015 € 14500,-

Ford Fiesta 1.6-16V lmv 2009 € 5950,-

Ford Focus station 1.6 2003 € 1750,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Mitsubishi Colt 1.3 2006 € 2999,-

Opel Corsa sport 2007 € 4750,-

Peugeot 106 1.4 Sport 2001 € 1250,-

Peugeot 206 1.6-16V 2001 € 1999,-

Peugeot 206 1.4 SW 2002 € 1999,-

Peugeot 206  5 drs 2005 € 2450,-

Renault Clio 1.4                                2001 € 1499,-

Renault Megane Scenic 1999 € 999,-

Renault Megane Coupe 2.0 Turbo 2014 €	25.950,-

Toyota Aygo 5 drs grijs 2007 € 3750,-

Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-

Volkswagen Fox 1.2 2009 € 3999,-

Bedrijfswagens ex BTW:

Opel Combo 1.3 cdti 2004 € 1999,-

Cabriolet:

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

Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer 2004 € 6999,-

VW Golf Cabrio diesel 1998 € 1250,-

Motoren:

Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 2450,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

BMW 118 executive 98.000 km 2006 
Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford C Max 1.8 16v airco 2004
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Hyundai Tucson 1.6i comfort 2000 km 2016
Opel Astra 1.4 turbo cosmo 
   17.000 km 2015

Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
   airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Meriva 1.4 60.000 km 2011
Peugeot 308 1.2 Vti navi airco
   57.000 km  2014
Renault Clio station 1,2 tce collection 2011
Renault Megane Scenic 1.6 16v airco 2003
Renault Trafic airco navi inr. 80.000 km 2011
Seat Mii 33.000 km 2015
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
   airco pdc 2009
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

Laat GRatIS je 
caRavanbanden 
contRoLeRen op 
oudeRdom en 
bandenSpannInG

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

banden
accu’S

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Fred winnaar reis naar Barcelona

Fred Hoogerdijk had, net als 
vele anderen, gereageerd op de 
oproep van Repsol motorolie. 
Repsol had in De Bandenspeci-
al wintereditie 2016 een oproep 
gedaan aan alle lezers om een 
mailtje te sturen voor deelname 

aan deze win-actie. Deze actie 
was opgezet door Complement 
Reclame uit Vorstenbosch.

Uit het grote aantal inzendingen 
werd Fred Hoogerdijk uit Nistel-
rode als gelukkige winnaar ge-

trokken. Hij ontving uit handen 
van Wilbert Langens een reis-
cheque voor een reis naar Bar-
celona voor twee personen. Veel 
plezier Fred op de stedentrip!

NISTELRODE - Donderdagmorgen nam Fred Hoogerdijk met veel genoegen de reischeque in ontvangst 
bij Autobedrijf Langens in Nistelrode. “Ik heb nog nooit iets gewonnen en dacht dan ook dat ik voor de 
gek werd gehouden”, zegt Fred.

Dirk Hoevenaars, Fred Hoogerdijk en Wilbert Langens
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AAN HET WERK

SCHOONES CARAVANTRANSPORT BV TE OSS
Zoekt een

AVONTUURLIJKE CHAUFFEUR
Wie zijn wij?

Een klein familiebedrijf waar transport van chalets en het plaatsen daarvan, de 
hoofdwerkzaamheden zijn. Dit gebeurt voor zowel bedrijven als particulieren. 

Wat ga je doen?
Je hebt ervaring in het exceptioneel transport. Je laadt, lost en vervoert o.a. 
chalets. Je rijdt in zowel binnen- als buitenland. De weekenden ben je vrij.

Je rijdt zowel alleen als met een collega. Inzicht is een pré gezien de diverse 
werkzaamheden. Bij voorkeur kun je overweg met een tractor.

Wie ben je?
• Je bent in bezit van rijbewijs CE, digitale bestuurderskaart (én code 95)
• Je bent woonachtig in een straal van 20 km vanaf Oss;
• Je houdt van een uitdaging, bent representatief en kan samenwerken.
• Je bent � exibel, zorgvuldig en stressbestendig

Wat bieden wij jou?
• We nemen de tijd om je in te wijden in deze speciale tak van transport. 
• Verloning conform cao TLN.
• Werkzaamheden zijn voor langere tijd.
• Werken in een klein en gezellig team waar je geen nummer bent.

Heb je interesse of een vraag?
Neem dan contact met ons op via 06-53149977 of 

info@schoonescaravantransport.nl    www.schoonescaravantransport.nl

Tig-lassers/samenstellers 
gezocht

Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en 
instructies, zelfstandig kleine tot grote rvs constructies of 
plaatwerkdelen. Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een 
belangrijke plaats in. 

Bedrijfsomschrijving:
Heijco Machinebouw is een dynamisch bedrijf wat zich richt op 
het vervaardigen van rvs producten voor de machinebouw en 
food-industrie.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Madame Curieweg 5A
5482TL Schijndel
Tel: 0031 (0)73 7511503

Functie eisen:
• MBO metaaltechniek niveau 2/3
•  Ervaring in het bewerken van 

RVS   
•  Zelfstandig tekening kunnen 

lezen   
• Zelfstandig, flexibel en accuraat
• Positieve instelling
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Wij bieden:
• Goed salaris
• Prettige werkomgeving
• Afwisselend werk
• Opleidingsmogelijkheden

WIM VAN DIjK

samen-
Loop voor 
Hoop zoekt 
vrijwilligers
Samen bijdragen aan de
genezing van kanker

BERNHEZE - Op 10 en 11 juni 
vindt in Heesch de SamenLoop 
voor Hoop plaats. Tijdens deze 
24-uurs wandelestafette staan 
deelnemers en toeschouwers 
samen met lotgenoten stil bij 
kanker én vieren zij het leven. 
De organisatie zoekt nog naar 
vrijwilligers.

SamenLoop voor Hoop wordt 
volledig door vrijwilligers geor-
ganiseerd. Er zijn veel handen 
nodig om het tweedaagse eve-
nement vlotjes te laten verlopen 
en daarmee bij te dragen aan 
een hoge(re) opbrengst voor 
onderzoek naar kanker. De orga-
nisatie is dan ook op zoek naar 
mensen die vanaf heden inzet-
baar zijn en/of op 9, 10, 11 en 
12 juni beschikbaar zijn. 

Er zijn ontzettend veel vrijwil-
ligers nodig; denk hierbij aan 
verkeersregelaars, cateringme-
dewerkers, klusjesmannen, tech-
neuten, sjouwers, schoonma-
kers, opruimers en manusjes van 
alles. Heb jij echter een ander ta-
lent dat deze dagen wellicht van 
meerwaarde is? De organisatie 
hoort het graag. Aanmelden als 
vrijwilliger kan via 
slvhh.vrijwilligers@gmail.com. 

Op 30 mei is er een informatie-
avond voor alle vrijwilligers. Tijd 
en locatie volgen na aanmelding.

Dagwaarde, vervangingswaarde, 
aanschafwaarde, marktwaarde, 
nieuwwaarde, cataloguswaarde 
en restwaarde

Langs de dagwaarde van een auto kennen we ook de kreten als 
vervangingswaarde, marktwaarde, aanschafwaarde, nieuwwaar-
de en restwaarde. Deze termen worden met name gebruikt bij het 
afsluiten van een autoverzekering en uitbetaling bij schade.

•	Dagwaarde,	 vervangingswaarde	 of	 marktwaarde	 staan	 voor	
hetzelfde begrip. Dit is het bedrag dat de auto op een bepaal-
de dag nog waard is. De oorspronkelijke nieuwwaarde van de 
auto is hierbij het uitgangspunt. Maar de auto wordt zoals eerder 
aangegeven (bouwjaar, kilometerstand) natuurlijk steeds minder 
waard.

• De nieuwwaarde spreekt voor zich. Als een nieuwe auto binnen een 
jaar gestolen wordt of door een ongeluk Total loss (reparatiekosten 
hoger dan de waarde van de auto na de reparatie) is gereden, be-
taalt de verzekering over het algemeen de nieuwwaarde uit.

•	De	aanschafwaarde	is	de	waarde	die	u	bij	aankoop	voor	de	auto	
heeft betaald. Het is niet altijd het geval dat deze waarde door de 
verzekering wordt uitbetaald. Er kan bijvoorbeeld gekeken wor-
den naar de dagwaarde van de auto. Deze kan dus lager zijn dan 
de aanschafwaarde.

Bron: www.autoweetjes.com

VIER JAAR 
GARANTIE!

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

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

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

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

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

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

ER ZIJN VEEL 
HANDEN NODIG
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ACTIVITEITENAGENDA
‘EXPATS INTO THE GROOVE’
AANVANG: 20.30 UUR
ENTREE: € 12,50
In 2014 was hun voorstelling ‘The New Ex-
pierence’ stijf uitverkocht. Zaterdag 13 mei 
staat het gezelschap wederom in de thea-
terzaal van De Pas met hun fonkelnieuwe 
voorstelling ‘eXpats into the Groove!’. 

Het repertoire van eXpats Big Show Band bestaat uit 
nummers in vele stijlen. Kortom alle ingrediënten voor 
een gezellige muzikale avond zijn aanwezig.

KONINGSDAG
AANVANG: VANAF 9.00 UUR
ENTREE: GRATIS
Koningsdag wordt weer een mooi feest 

voor jong en oud. Met o.a. de traditionele reveille, het 
hijsen van de vlag, kinderspelen en de vrijmarkt in de 
ochtend. Vanaf 13.30 uur zal e.e.a. sfeervol worden 
‘opgeleukt’ met live muziek en vermaak voor de jeugd.

PUBQUIZ
AANVANG: 21.00  UUR
ENTREE:  GRATIS
De laatste pubquiz van dit seizoen. 

Een quiz met acht categorieën, met in iedere categorie 
open- en meer keuzevragen. Teams bestaan uit maxi-
maal vijf personen en uiteindelijk spelen de beste drie 
teams de spannende finaleronde. 
Schrijf je in via info@de-pas o.v.v. ‘pubquiz’.  

FILM: RIPHAGEN
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

Riphagen wordt onmetelijk rijk met het opsporen, af-
persen en verraden van Joodse onderduikers en waant 
zich hierbij onaantastbaar. Maar als hij een belangrijke 
verzetsgroep verraadt, opent de jonge politieagent en 
verzetsstrijder Jan van Liempd de jacht op hem.

FILM: LAND OF MINE
AANVANG: 20.45 UUR
ENTREE: € 3,50

Aansluitend aan het herdenkingsmoment draait Filmhuis 
de Pas de film ‘Land of Mine’.  Een groep Duitse krijgsge-
vangenen wordt naar Denemarken gebracht en gedwon-
gen om de 2 miljoen landmijnen te ontmantelen die door 
de Duitse bezetters werden verspreid langs de Westkust. 
Net als vele Denen haat de sergeant de Duitsers. Hij rea-
geert zijn woede dan ook af op de gevangenen.

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

ZA. 13 MEI

VR. 28
APRIL

MA. 1 MEI

DO. 27 
APRIL

DO. 4 MEI

Boekenverkoopactie voor 
samenLoop voor Hoop Heesch

In principe zullen de boeken in 
het stalletje uiteraard een wis-
selende samenstelling vertonen, 
al naar gelang er boeken zullen 
worden verkocht en dus ande-
re boeken kunnen worden ge-
plaatst. 

Voor geïnteresseerden is het 
dus zinvol om regelmatig na te 
gaan of er iets van hun gading 
bij staat. Het is de bedoeling dat 
het stalletje blijft staan tot de 
wandelestafette in Heesch van 
SamenLoop voor Hoop op 10 en 
11 juni.
We hopen uiteraard dat velen 
bereid zijn hun boekenverzame-

ling met een aantal exemplaren 
uit te breiden en dat daardoor 
een interessant bedrag aan het 

KWF overgemaakt kan worden! 
Wij gunnen ieder heel veel lees-
plezier!

HEESCH - Team Samen de Hoef 1 is medio april gestart met een verkoopactie van tweedehands boeken 
afkomstig van inwoners uit de wijk. Voor dit doel is inmiddels een boekenstalletje ingericht en ge-
plaatst bij het loopbruggetje aan het eind van het Kortven/Elzenseloop.

Lekker lezen en een
goed doel steunen

De verkoop start op woensdag 
26 april tijdens de normale ope-
ningstijden in Bibliotheek Heesch 
en duurt tot en met 10 juni.

Een mooie gelegenheid om extra 
in te slaan voor de voorjaarsva-
kantie.
Tot ziens in de Bibliotheek.

HEESCH - Speciaal voor Samenloop voor Hoop start Bibliotheek Heesch 
de verkoop van afgeschreven materialen. De opbrengst van de verkoop 
komt ten goede aan SamenLoop voor Hoop Heesch. De materialen 
die verkocht worden zijn afgeschreven, maar zeker de moeite waard. 
Naast boeken worden er ook dvd’s en tijdschriften aangeboden. 

En wijze woorden. Heel veel wij-
ze woorden die de aanwezigen 
in de oren knopen. De kern van 
zijn betoog is dat iedereen altijd 
alleen maar zijn ‘unieke zichzelf’ 
kan zijn. “Alles wat je hebt te 
geven in je spel, heb je in je lijf! 
Je lijf is je voertuig; daarin vind 
je alles wat je nodig hebt. Zoek 
het met aandacht op en speel er-
mee: jij bent de bestuurder!” In 
een hoog tempo, dik twee uur 
lang, oefenden de aanwezigen 

met improvisaties en creatieve 
opdrachten die wijze woorden in 
de praktijk.
Het was een geweldige, gezelli-
ge en vooral leerzame workshop 
waar iedereen geïnspireerd van-
daan kwam. Met dank aan Peter 
Faber. En... dank aan de Charity 
Cup Nistelrode die dit cadeautje 
financieel heeft ondersteund! 
De jubileumdag werd afgesloten 
met een reünie waar oude herin-
neringen werden opgehaald en 

vooral heel veel werd gelachen! 
Een supergezellige avond en 
daarmee een perfecte afsluiter 
van het jubileumjaar!

Peter Faber: ’Je lijf is je Ferrari. 
JIJ bent de bestuurder!’

NISTELRODE - Zaterdagmiddag, 22 april, theaterzaal van CC Nesterlé. Peter Faber vertelt met glimmen-
de oogjes aan de leden van Efkes Anders hoe schitterend toneelspelen is. Een enorme brok energie en 
speels enthousiasme brengt hij daarvoor mee. 

De leden van Efkes Anders met Peter Faber Foto’s: Marcel van der Steen

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl
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HEESWIJK-DINTHER - Op vrijdag 12 mei 
vindt het eerste Keeztoernooi in CC Ser-
vaes plaats. Het keezen wordt steeds po-
pulairder en daarom is het ook een grote 
eer dat het eerste toernooi nu definitief 
gepland staat in het cultureel centrum. 

In samenwerking met SEM-events is ie-
dereen op het moment druk bezig met 
het treffen van voorbereidingen om dit 
eerste toernooi tot een succes te maken. 
De zaal is op 12 mei open vanaf 19.30 
uur en het toernooi start om 20.00 uur. 
Om middernacht is het toernooi afgelo-
pen. 

Hebben jij en je teamgenoot zin in een 
gezellige keezavond met kans op een leu-
ke prijs? Schrijf je dan snel in!

Inschrijven als koppel doe je door te mailen 
naar info@sem-events.nl.
Je ontvangt dan per mail een bevestiging 
met een betalingslink voor het inschrijf-
geld, dat € 10,- per koppel bedraagt. 
Alle keezliefhebbers graag tot ziens op 12 
mei!

Keeztoernooi CC servaes 

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3
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Stoofvlees/hachee
500 gram

Diepvriesspecialist

Vietnamese loempia
incl. saus
8 stuks

Diepvriesspecialist

Dikke- of dunne

Frites
2 kilogram

Lutosa

Goudfrikandel
40 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 18,99

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

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 26 april t/m dinsdag 2 mei 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
spaarkaart

artikel

Maestro 
Almond, chocolade, 

of whites
6 stuks

Mio

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

2,75

2,99

Diverse 
smaken ijs

1 liter

IJsfabriek

Zalmfilets
900 gram

Epic

€ 3,54

2,49

€ 4,99

3,99

€ 4,49

3,49

Diepvriesspecialist
Normaal 18,99Normaal 18,

12,49

€ 11,99

9,99

€ 3,99

2,99

Stunt

Koningsdag 
geopend 

9.00-14.00 uur 
Alle winkels

Kort nieuws

Lotenverkoop Zonnebloem
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/
VORSTENBOSCH - Vanaf mei komen 
de vrijwilligers van de Zonnebloemaf-
deling HDLV aan de deur met loten van 
de Zonnebloem voor € 2,- per stuk. 

Dat doen zij in het kader van de Na-
tionale Zonnebloemloterij. Deze loterij 
vormt één van de belangrijkste inkom-
stenbronnen voor de Zonnebloem. De 
opbrengst is volledig bestemd voor het 
bezoekwerk, de dagjes uit, de vakan-
ties en de andere activiteiten, die de 
Zonnebloemvrijwilligers elk jaar verzor-

gen voor mensen met een lichamelijke beperking. Mogen zij ook 
op jouw steun rekenen?
Alvast bedankt. Zonnebloem HDLV.

samen sportief voor samen-
Loop voor Hoop 

Voor volwassenen is er een 
wandelclinic. Op eigen tempo 
wandel je naar de verzamelplek, 
waar een leuke clinic verzorgd 
gaat worden. Mochten je kin-
deren ondertussen willen spelen, 
geen probleem want er is oppas 
genoeg. 

De prijs voor deze leuke actie is 
€ 5,- per persoon in de voor-
verkoop. Ouders die zich samen 

met hun kinderen opgeven krij-
gen 10% korting. Voor kinderen 
is onbeperkt ranja en iets lekkers 
inbegrepen. Voor de wandelaars 
wordt voor koffie/thee en wat 
lekkers gezorgd.
Kaartjes zijn al in de voorverkoop 
te krijgen in Heesch bij Fietsple-
zier Michel van de Wetering, 
Kantoorboekhandel Ceelen, van 
Buel Sports en teamcaptains 
Marleen Frunt en Anne-Marie 

van de Haterd en in Nistelrode 
bij ‘t Mediahuys.
Tot ziens op 7 mei!

BERNHEZE - Team HOOPvol en team RTB slaan de handen ineen. 
Op zondag 7 mei gaan zij ‘Samen Sportief’ organiseren. Een activi-
teit voor jong en oud. Voor kinderen staan er bij zwembad ‘t Kuipke 
allerlei leuke attributen, variërend van een stormbaan van 17 meter 
lang, tot bubbelvoetbal en verkeerstuinen. Ook loopt er een ballon-
nenclown rond en is er iets lekkers te verkrijgen. 

Fototentoonstelling over 
50 jaar basisonderwijs
’50 jaar Emmaus’

In ruim 130 foto’s wordt een beeld ge-
schetst van het onderwijs door de jaren 
heen; de leerlingen, het onderwijzend 
personeel en de gebouwen. Uit de jaren 
’70 van de twintigste eeuw zijn helaas 
maar een paar klassenfoto’s bewaard ge-
bleven. 
Uit latere jaren is van elk jaar een foto van 
de schoolverlatersklas beschikbaar. Ook 

van de reünie van 1992 worden foto’s 
getoond, evenals van het onderwijzend 
personeel door de jaren heen. Er zijn fo-
to’s te zien van het oude schoolgebouw 
en van het huidige. 
De heemkundekring hoopt op een gro-
te opkomst, zodat de namen genoteerd 
kunnen worden van de jongens en meis-
jes die op de foto’s staan.

HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ organiseert een foto-expositie ter gele-
genheid van het 50-jarig bestaan van basisschool Emmaus in Heesch. De expositie 
vindt plaats op zondag 30 april in de Heemschuur in Heesch van 13.00 tot 17.00 uur. 
De entree bedraagt € 2,- voor volwassenen. Kinderen en leden van de heemkunde-
kring mogen gratis naar binnen. 

1978-1979 Emmausschool klas 1 juf Francine



  
Woensdag 26 april 201732 BeRNHeZe sPORtIeF

• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

NISTELRODE - Prinses Irene kan 
weer wat ruimer ademhalen na 
een eclatante 4-0 overwinning 
op het Waalwijkse Baardwijk. 

Grote man bij Prinses Irene was 
Wibe van Rooij. Hij maakte in de 
eerste helft een klassieke hattrick 
en in de 72e minuut scoorde hij 
zijn vierde van de middag. Coach 
van der Steen gaf hem na ruim 
80 minuten een applauswissel. 
Mede door de gunstige andere 
uitslagen is Prinses Irene verder 
verwijderd geraakt van de 11e 
plaats. Dit zou betekenen dat er 
doorgespeeld moet worden in de 
nacompetitie voor lijfsbehoud. 
Na Nieuw Woensel is ook Schijn-
del gedegradeerd.

Van Rooij goudhaantje voor Prinses Irene
voetbal

Wibe van Rooij  Foto: T. Bevers

Nu het ongenaakbare Baronie al 
kampioen is en Goes een duide-
lijke tweede is in de stand én al 
een periodetitel heeft, is door de 
ploeg van coach Harry Blokhuis 
de jacht op een periodetitel geo-
pend. Er zijn echter nog een paar 
lastige klippen te omzeilen, maar 
door de gunstige uitslagen van 
de concurrentie heeft HVCH nu 
zelf de touwtjes in handen. 

In Zundert werd het tegen Moer-
se Boys een zuinige maar te-
rechte overwinning. Goed voet-
bal was op het zeer hobbelige 
hoofdveld daar vrijwel onmoge-
lijk, de bal sprong werkelijk alle 
kanten op. Veel doelrijpe kansen 
werden niet geproduceerd door 

beide teams. Voor de rust maak-
te Boys doelman Magielse een 
schot van Roy Vissers onscha-
delijk en werd een doelpunt van 
Moerse Boys terecht vanwege 
buitenspel afgekeurd. In de 49e 
speelminuut viel de beslissing 
toen Jeffrey van Uden met een 
paar fraaie passeerbewegingen 
de Moerse Boys’ achterhoede 
uiteen speelde, goed voorgaf en 
Jordy van Horrik met het hoofd 
en hulp van een Boys verdediger 
kon scoren, 0-1. 
Verder dan een prima vrije trap 
van Gijs van de Voort en een 
gevaarlijk schot van de Moerse 
Boys’ spits net voorlangs, kwa-
men er geen echte grote sco-
ringsmogelijkheden meer. 

Komende zondag speelt HVCH 
in Heesch tegen het Tilburgse 
RKTVV.

HVCH pakt weer de volle winst
ZUNDERT/HEESCH- HVCH is de laatste maand bijzonder effectief bezig. In vier wedstrijden met de 
volle buit van twaalf punten scoorden de Heeschenaren toch maar mooi vijf goals en staan stevig op de 
derde plek van de ranglijst.

voetbal

NISTELRODE - Samenwerken 
aan een mooi resultaat, daar 
staat Conscius Sports voor. 

Dat is ook precies wat Joost en 
Vera van Raved Boutique den-

ken en zij zorgden samen met 
Conscius Sports voor mooie mo-
derne, sportieve en herkenbare 
bedrijfskleding. Patrick Doren-
bos en enkele collega’s kwa-
men bij Raved Boutique om de 
functionele bedrijfskleding op te 
halen.
Raved Musthaves opende naast 
de succesvolle webshop afgelo-
pen jaar Raved Boutique, voor 
vrouwen en mannen! 
In de gezellige boetiek kan je 
alle producten in real life bewon-
deren onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
Naast het online assortiment bie-
den ze in de boetiek exclusieve 
items en lifestyle producten.

Team Conscius Sports was zicht-
baar blij met de professionaliteit 
die het team hiermee uitstraalt 
en bedankt de sponsors voor 
deze mooie geste!

eenheid in werkkleding
Conscius Sports en Raved Boutique

V.l.n.r. Patrick, Helene, Joost, 
Lidwin, Merel en Vera

tegenslag 
houdt Raivo buiten de punten

In de tijdtraining was Raivo in-
gedeeld in de tweede groep en 
wist zich met een achtste plaats 
zonder problemen te kwalifice-
ren voor de wedstrijd. Gedreven 
bereidde hij zich voor op de eer-
ste manche. 

Helaas kwam hij pas in het mid-
denveld uit de start maar viel in 
de tweede ronde nog verder te-
rug toen hij op agressieve wijze 
geraakt werd door een andere 
rijder en ten val kwam. Dankers 
viel helemaal terug tot in de ach-
terhoede maar vocht zich toch 
nog terug naar een 21e plaats 
waarmee hij helaas net geen 
punten scoorde.

Belust op revanche stond hij ach-
ter het starthek voor de tweede 

manche. Opnieuw kwam hij niet 
goed uit de start maar reed sterk 
en kwam vanaf een zestiende 
positie terug naar een tiende po-
sitie. 

Met nog een aantal ronden te 
gaan was Raivo snel genoeg om 
nog meer plaatsen winst te kun-
nen boeken. Echter in de slotfase 
moest hij het tempo laten zakken 
vanwege een defecte achterrem 
en strandde op een 23ste plaats.

VALKENSWAARD/HEESCH - De eerste wedstrijd om het Europees 
Kampioenschap 125cc is voor Raivo Dankers van het HSF Logistics 
Motorsport team niet zo verlopen als gehoopt. Dankers kwam in 
beide manches niet goed uit de start en zag door een valpartij in de 
eerste manche, en een kapotte achterrem in de tweede manche, zijn 
opmars onderbroken worden waardoor hij niet tot scoren kwam.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

NISTELRODE - Op zondag 28 
mei wordt in Nistelrode al weer 
de zesde editie van het Schellen 
Toernooi (6 tegen 6) georgani-
seerd voor vriendenteams/zaal-
voetbalteams. Iedereen boven 
de 16 jaar is van harte welkom. 

Het toernooi zal in het teken 
staan van plezier en gezellig-
heid. Na het voetbaltoernooi 
zal er een frietbuffet plaatsvin-
den met aansluitend een feest-
avond op het sportpark de 
Schellen van Prinses Irene. De 

kosten van deze dag bedragen  
€ 25,- per team en is inclusief 
het frietbuffet.
Iedereen is van harte uitgeno-
digd om met een vrienden- en/
of vriendinnenteam aan dit ge-
zellige toernooi deel te nemen. 
Ook buurtverenigingen, zaal-
voetbalteams en bedrijventeams 
zijn van harte welkom op het 
Schellen Toernooi 2017.
Aanmelden kan tot uiterlijk 30 
april bij Luuk van de Heijden, 
06-23585130 of 
luuk_vd_heijden@hotmail.com.

6 x 6 toernooi in Nistelrode

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

VOORJAARS 
ACTIE

Benzine Heggenscharen

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

De Beekgraaf 58   NistelroDe   0412 617 333

8 weken lang onbeperkt sporten 
met personal coach en voedingsadvies.

In juni betaal je geen inschrijfgeld.

Zomerfit
 2 maanden 

voor 
60 euro

ZWEMMEN
KINDERFEESTJES
OP MAAT
SPORTIEF EN ACTIEF

www.consciussports.nl

Heb jij zin om jouw kinderfeestje bij 
Conscius Sports te vieren? 

Dit is mogelijk en wordt met jou op maat 
samengesteld. Vraag onze ambassadeurs 
naar de mogelijkheden.
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

WHV geeft tot twee keer 
toe een voorsprong uit handen

Al vrij snel na de aftrap kon 
Maliskamp een mooie aanval 
opzetten. De voorzet vanaf de 
rechterflank was precies op maat 
en het was Günther van Meurs 
die met een schitterende omhaal 
de bal binnen schiet. Hij stond 
echter wel in buitenspelpositie, 
waardoor de treffer werd ge-
annuleerd door arbiter Gielen. 
WHV kon daarna goed meeko-
men en in de 7e minuut was het 

Thijs Lunenburg die, na goed 
voorbereidend werk van zijn 
beide broers Roel en Marco, de 
bal keurig binnenkopte: 1–0. De 
bezoekers waren echter niet ge-
schokt en in de 13e minuut was 
het alweer gelijk. 

WHV bleef voetballen en zocht 
weer de aanval. Een goede aan-
val over links werd door Marco 
Lunenburg breed gegeven en 

keurig afgerond door Ramon Ké-
zér: 2–1. In de 30e minuut was 
het Ron van Boxtel die de 2-2 
scoorde. In de 38e minuut werd 
het 2–3 door wederom een vrije 
trap. De genadeklap voor WHV 
viel in de 45e minuut. Duat Sel-
mani wist de 2–4 te scoren door 
een schot vanaf de 16-meter.
Vlak na rust kreeg de thuisploeg 
twee goede mogelijkheden, 
maar beide schoten, vanaf de 
rand 16-meter, verdwenen in het 
vangnet. Maliskamp herpakte 
zich en kwam in de 67e minuut 
zelfs op 2-5. WHV probeerde 
het nog wel maar het lukte niet. 

LOOSBROEK - Eerder dit seizoen wist Maliskamp de punten in ei-
gen huis te houden door een 4-2 overwinning en ook ditmaal was 
de ploeg van Koos Meesters aan de winnende hand door WHV met 
2-5 te verslaan.

voetbal

“Mijn starts verliepen niet zo-
als normaal en daarnaast liep 
het in de eerste ronde niet zoals 
gepland. Ik probeerde harder te 
gaan maar ik slaagde er niet in 
om mijn energie er in te gooi-
en. Ik reed mijn ronden, maar 
kon niets extra geven, ik was na 
de manches dan ook niet moe. 
Een achtste en een tiende plaats 
is niet slecht, maar toch ben ik 
niet helemaal tevreden’’, vertelt 
Glenn Coldenhoff.

Na zes wedstrijden om het we-
reldkampioenschap staat Col-

denhoff op een twaalfde plaats 
in het wereldkampioenschap. 
Over twee weken staat de 
Grand Prix van Letland op het 
programma, een wedstrijd die hij 
in 2015 wist te winnen. 
“We werken iedere week hard 
en ik denk dat ik op de goede 
weg ben. We hebben deze week 
veel getest en een aantal dingen 
verbeterd. Ik kijk met vertrou-
wen uit naar Letland. In 2015 
wist ik hier te winnen en dat 
kwam toen ineens uit het niets. 
We wachten af wat het dit jaar 
gaat brengen.”

Glenn Coldenhoff constant in 
thuis Grand Prix 

VALKENSWAARD/HEESCH - Glenn Coldenhoff, van het Red Bull 
KTM Factory team, heeft een constante thuis Grand Prix in Valkens-
waard gereden. De rijder uit Heesch finishte als achtste en tiende 
in de manches, waarmee hij negende werd in het dagklassement.

motorcross
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dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b
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1,4cm b
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Heeswijk geeft punten na rust weg

Wouter van Dijke zette goed 
druk op Koos Gloudemans en 
zijn tikje terug op de keeper 
was niet zuiver, waardoor Max 
Sluiter de 0-1 binnen kon schie-
ten. Niet veel later kon Van Dij-
ke diezelfde Sluiter alleen voor 
doelman Niels Stockman zetten, 
maar hij wachtte te lang waar-
door deze kans verloren ging. 
Uit een corner leek de topscoor-
der van Heeswijk alsnog voor de 
0-2 te zorgen, maar zijn kopbal 
ging net over.
Na rust bleef het spelbeeld het-
zelfde, maar binnen een kwar-
tier stond het ineens 2-1 door 

matig verdedigen van Heeswijk. 
Twintig minuten voor tijd leek de 
wedstrijd definitief beslist, toen 
een schwalbe van Hagemeier 
beloond werd met een straf-
schop en Joris Swaanen de 3-1 
binnenschoot vanaf elf meter. 
Enkele minuten later leek Dennie 
Banda voor het hoogtepunt van 
de middag te zorgen. Hij schoot 
vanaf de middenlijn op doel, 
maar keeper Lunenburg zag de 
bal tot zijn geluk via de paal in 
zijn handen stuiteren. Heeswijk 
zette vervolgens nog één keer 
alles op alles en acht minuten 
voor tijd leverde dit ook de aan-

sluitingstreffer op toen Sluiter de 
bal bij Van Dijke bezorgde, die 
vervolgens de 3-2 binnen kon 
tikken. Dichterbij kwam Hees-

OIRSCHOT/HEESWIJK-DINTHER - Het was Oirschot Vooruit dat de eerste grote kans kreeg. Nadat 
Daan Hagemeier na een kwartier spelen een pass onderschepte en alleen voor keeper Patrick Lunenburg 
naast schoot, nam Heeswijk definitief de teugels in handen en kwam zij ook verdiend op voorsprong.

voetbal

Nederlaag voor vrouwen Prinses Irene

Het was Nuenen dat de score 
opende in de zesde minuut. De 
centrale middenvelder werd vrij-
gespeeld en scoorde beheerst de 
0-1. Daarna nam Prinses Irene 
het initiatief over en uit één van 
de vele mogelijkheden scoorde 
Sharron van Os. Dit gebeurde 
na uitstekend verdedigend werk 
van Hilde Langens, die de bal via 
Elien Ploegmakers bij Sharron 
zag belanden en dat betekende 
in de 33e minuut de verdiende 
1-1. 
Toch was het Nuenen dat met 
een voorsprong de rust inging. 
Identiek aan het eerste doelpunt 
werd de 1-2 binnengeschoten. 

Na de rust een beter Nuenen. 
Prinses Irene kon geen vuist 
meer maken. In de 70e minuut 
werd een vrije trap binnen de 

16 meter tegen de hand van 
een speelster van Prinses Irene 
geschoten: penalty en een 1-3 
achterstand. Daar bleef het bij.

NISTELRODE - De zware en lange competitie begint haar tol te eisen. Zowel Prinses Irene als Nuenen 
werden geplaagd door blessures. Zo moest sterkhouder Suwi Nunmuan tijdens de warming up afhaken 
met een blessure. Prinses Irene verloor met 1-3. Sharron van Os maakte het Nistelrodese doelpunt.

voetbal

Talitha Groenendaal (links) Foto: Teun Bevers

Het tweede kwart was overdui-
delijk voor Almonte en daar had 
Slamdunk geen antwoord op, 
met een achterstand van vijf pun-
ten ging Slamdunk de rust in: 21-
26. Door deze achterstand werd 
er vol motivatie aan het derde 
kwart begonnen, beide teams 
waren zeer aan elkaar gewaagd 
en het ging mooi gelijk op, de 
achterstand werd prima ingelo-
pen door Slamdunk en dit kwart 
werd afgesloten met een stand 
van 38-40.
De spanning liep steeds verder 
op, niet alleen bij de spelers maar 
ook op de goed gevulde tribune. 
Slamdunk wist langszij te komen 
wat zo bleef tot aan het einde 
van de wedstrijd, eindstand na 
het vierde kwart 54-54, dus de 
extra tijd in. Het bleef voortdu-

rend gelijk op gaan waardoor 
het spel niet beter maar wel on-
gelofelijk spannend werd. Na 
vijf minuten verlenging was er 
nog geen beslissing, 62-62. Op 
naar nog een keer vijf minuten 
verlengen. Helaas moesten aan 
beide zijden een paar spelers 
met vijf fouten het veld verlaten 
en kwamen de meeste scores 
uit vrije worpen. Met nog één 
seconde op de klok werd er een 
fout gemaakt op een speler van 
Slamdunk, resultaat: twee vrije 
worpen voor de thuisploeg. Met 
een enorme druk op de schou-
ders schoot Rens Vermeulen deze 
alle twee in het netje en hier had 
de tegenstander geen antwoord 
meer op, dus het kampioenschap 
ging met een nipte overwinning 
naar Slamdunk. Eindstand 77-75.

slamdunk ’97 HU20-1 wint 
kampioenswedstrijd  

HEESCH - Zaterdag 22 april stonden de koplopers uit de poule te-
genover elkaar voor de beslissende wedstrijd om het kampioen-
schap. Beide teams begonnen zeer gespannen aan de wedstrijd 
waardoor de eerste score pas na ruim twee minuten viel, dit in het 
voordeel van Almonte uit Eindhoven, met meteen daarna de 4-0 
voor de gasten. Slamdunk kon door goed spel toch terugkomen en 
zelfs met een voorsprong het eerste kwart afsluiten: 14-12.

basketbal
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de oplossing

e.B.t. schenkt nieuwe shirts

NISTELRODE - Het 4e korfbalteam van Prinses Irene mocht onlangs van E.B.T. nieuw shirts ontvangen. 
Al zo’n 24 jaar is Hans Elschot de eigenaar van dit bedrijf, dat actief is in de industriële automatisering.

Het bedrijf van Hans heeft ook een reclamebord langs het hoofdveld staan, waar hij ook zelf vaak te 
vinden is bij de wedstrijden van het 1e elftal. Namens het bestuur van Prinses Irene bedankte Hennie van 
der Heijden de sponsor.

Daarom nodigen zij alle Nistel-
rodese basisschoolkinderen uit 
groep 3 tot en met 8 uit om gra-
tis te komen trainen.
Deze gratis training wordt ge-
geven in sporthal de Overbeek 
iedere dinsdag van 17.30 tot 
18.45 uur.
De trainingen lopen door tot en 
met 30 mei, met uitzondering 
van dinsdag 25 april en 2 mei.
Ook de ouders zijn van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen tijdens de training.

Wil je graag komen trainen? 
Geef dit dan even door aan via 
yvonlangens@gmail.com.

Gratis trainen bij volleybal-
vereniging tornado

NISTELRODE - In de maanden maart en april zijn er op de basis-
scholen de Beekgraaf en ‘t Maxend aan de groepen 3 tot en met 
8 tijdens de gymlessen volleybalclinics gegeven. Deze clinics zijn 
een leuke manier om de kinderen kennis te laten maken met de 
volleybalsport. Aangezien de kinderen enthousiast waren over deze 
clinics is er besloten om hier een vervolg aan te geven.

Clinic groep 7  Foto: Hanny Postma

Vol concentratie  Foto: Janne Poort 

HVCH jO17-1 wint en haalt kampioenschap 
in de hoofdklasse binnen

HEESCH - Op 8 april werd door 
HVCH een thuiswedstrijd ge-
speeld tegen de laatst overge-
bleven concurrent, de nummer 
twee van de ranglijst, SV Venray 
JO17-1.

Het begin van de wedstrijd was, 
ondanks de duidelijk aanwezige 
spanning bij sommige spelers op 
het veld, krachtig van HVCH-zij-
de. Bij een schaarse uitval van 
Venray na ongeveer een half 
uur spelen, bleek dat deze ploeg 
minder moeite had met de bal 
tegen het net te schieten en de 

Heesche keeper werd daarbij 
kansloos gelaten, 0-1.

In de rust werd door de leiding 
van HVCH aan de jongens aan-
gegeven niet in paniek te raken 
maar vooral zo door te gaan. 
De jonge heren uit Heesch gin-
gen dan ook al extra vroeg naar 
buiten en wachten de tegen-
stander getergd op het veld op. 
Begin tweede helft ging het gas 
er nog eens extra op bij HVCH 
JO17-1 en nu vrijwel direct wel 
met succes. Binnen een paar mi-
nuten werd de 0-1 ruststand om-

gebogen in een 2-1 voorsprong. 
De Heesche ploeg kreeg daar-
door nog meer vleugels en Ven-
ray kwam er in het geheel niet 
meer aan te pas. Kansen werden 
dan ook niet weggegeven en de 
Heesche voorsprong werd zelfs 
op overtuigende wijze uitgebreid 
naar 4-1. De laatste 10 minuten 
speelde HVCH JO17-1 de wed-
strijd gecontroleerd uit en na het 
laatste fluitsignaal barstte het 
feest uiteraard op het veld direct 
los. 
Een geweldige prestatie van het 
team en haar leiding!

HEESCH - Mike van Grinsven 
van het CRQF Quad team is 
onlangs vrijdag eindelijk uit het 
ziekenhuis ontslagen. De cros-
ser uit Heesch kwam tijdens de 
kwalificatie voor de eerste wed-
strijd om het Europees Kampi-
oenschap in Oldebroek onge-
lukkig ten val en brak hierbij 
zijn bekken op twee plaatsen.

Op woensdag is van Grinsven 
met succes geopereerd waar-
bij er een plaat met pinnen in is 
gezet en er ook een losse pin is 
aangebracht om zijn hiel bij el-
kaar te houden. De pijn valt ge-
lukkig mee en Mike is blij dat hij 
weer thuis is! Op dit moment is 

onduidelijk hoe lang van Grins-
ven buiten de strijd is. 

Hij zal alles in het werk stellen 
om zo snel en goed mogelijk te 
herstellen.

Mike van Grinsven succesvol 
geopereerd en weer thuis

Uitslagen Altior
HEESWIJK-DINTHER - 
Altior R1-Be Quick R1: 9-5
De Horst A1-Altior: A1 9-2
Altior B2-Rooi B1: 3-12
Flamingo’s C2-Altior C2: 6-10
Altior D1-Avanti D1: 3-1
Altior D2-Emos D1: 11-1
Altior E3-Emos E1: 4-8

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

nieuwe culinaire rondreis 
 

Sassavour 
——————————————————– 

De Leygraaf, altijd een feestje… 
——————————————— 

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther 
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‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning Styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chill (Chocolade,IJs- en lunchcorner)
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

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

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

and breakfast
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso, loopbaanbegeleiding en 

coaching
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch

Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

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

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

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

DE STEuN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEEFT ONLINE EEN GRATIS PODIuM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

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

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

HEESWIJK-DINTHER - Op zater-
dag 22 april turnde het onder-
bouwteam van Sine-Cura een 
competitiewedstrijd tegen OJC. 
Het onderbouwteam bestond 
dit keer uit: Marith, Noor, Lieke, 
Siena, Iris en Gijsje. 

Het was voor de onderbouw de 
laatste competitiewedstrijd van 
dit seizoen. Zij hebben allen hele 

nette oefeningen laten zien op 
alle onderdelen. Het was een 
spannende wedstrijd, maar met 
een minimaal verschil heeft Si-
ne-Cura gewonnen van OJC. 
Gefeliciteerd turnsters met deze 
overwinning! 

Alle turnsters nog veel succes 
met de laatste individuele wed-
strijden van dit seizoen!

Geslaagde 
laatste competitiewedstrijd

turnen

V.l.n.r.: Siena, Noor, Lieke, Gijsje, Iris en Marith

Heesche voert regionale ranglijst aan

Geen onaardig vooruitzicht voor 
de 17-jarige Heesche Badmin-
tonster Tessa Hoeks. De Heesche 
voert in deze voorlaatste tussen-
stand de ranglijsten van zowel 
het enkel- als dubbelspel aan. In 
het enkelspel wist Tessa dit sei-
zoen op alle drie de gehouden 
toernooien de eerste plaats in de 
wacht te slepen en daarmee het 
maximale aantal te behalen pun-
ten voor de ranking. Het is voor 
de concurrenten dan ook zo 
goed als onmogelijk de Heesche 
op de komende twee toernooien 
nog in te halen. 

De eerste plaats in het dubbel-
spel zal daarentegen nog zwaar 
bevochten moeten worden. 
Lijstaanvoerder Tessa wordt daar 
op de hielen gezeten door zus 

en mede-HBV’ster Mirne, die op 
haar beurt ook weer op kleine 
afstand gevolgd wordt door een 
aantal spelers van andere vereni-
gingen uit de regio. De komen-
de toernooien, in Den Bosch en 
Vlijmen, zullen moeten uitwijzen 

of Tessa ook in het dubbelspel 
met de eerste prijs aan de haal 
zal kunnen gaan. Meer over de 
Heesche Badminton Vereniging 
en haar spelers is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - Afgelopen week is de laatste nieuwe tussenstand van de Hebris Junior Tour ranking gepubli-
ceerd door de Bossche Badminton Federatie. De Hebris Junior Tour behelst diverse badmintontoernooi-
en in de regio waar jeugdspelers het in verschillende onderdelen tegen elkaar opnemen om dagprijzen 
en punten voor een ranglijst. Met nog twee toernooien te spelen begint de finale van dit toernooicircuit 
in zicht te komen. 

badminton

Udi ’19 doelman wordt trainer van A1 Prinses Irene
NISTELRODE - De 26-jarige Sander Maas uit uden wordt in het nieuwe seizoen trainer van de A1 van 
Prinses Irene. De udenaar is momenteel doelman van het 1e elftal van udi ‘19. Sander is in het bezit van 
TC 3 en is afgestudeerd als bewegingsagoog. Het A1 elftal speelt komende weken nacompetitie voor 
promotie naar de hoofdklasse. Sander trainde eerder onder andere de A1 van udi’19.

Als doelman was hij actief in de jeugd van FC Den Bosch en hij keepte ook enkele seizoenen in het 1e 
elftal van Blauw Geel. Met het aantrekken van Maas zet de jeugdafdeling van Prinses Irene verder in op 
jonge trainers met ambitie op de selectie-elftallen. De vereniging is nog op zoek naar een ambitieuze 
trainer voor het B1 elftal.

Sander Maas zit al op de Prinses Irene bank, samen met de voorzitter van 
de Technische Commissie Jeugd Maarten van de Goor.
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

donderdag 27 april

Koningsdag

vrijdag 28 april

gemeentehuis gesloten

bzb & the wetnecks 
unplugged
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 12

pubquiz
CC De Pas Heesch
PAGINA 30

zaterdag 29 april

oranjebridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

open dag ploegam
Vinkelsestraat 70a Vinkel
PAGINA 27

zondag 30 april

open zondag
Nistelrode
PAGINA 25

open zondag
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

fototentoonstelling: 
50 jaar emmaus
Heemschuur Heesch
PAGINA 31

herdenkingconcert 
‘de Kracht van een lied’
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther 

Maandag 1 Mei

film: riphagen 
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 30

dinsdag 2 Mei

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 3 Mei

iMeet: Moedertje
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

gratis inloopspreekuur 
van soest & partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 27

bijeenkomst het verhaal
Kilsdonkse molen 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

lezing: Krankzinnigheid 
door de eeuwen heen
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 6

donderdag 4 Mei

dodenherdenking

herdenkingsdienst
St. Petrus’ Bandenkerk Heesch
PAGINA 6

herdenkingsdienst
St. Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 6

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

nationale 
dodenherdenking
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

film: land of Mine
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16

vrijdag 5 Mei

bevrijdingsdag

zaterdag 6 Mei

bernhezer jeu de 
bouleskampioenschappen
Tramplein & Raadhuisplein 
Nistelrode

zondag 7 Mei

beachvolleybaltoernooi
Raadhuisplein Nistelrode

vogelwacht 
vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 26

rommelmarkt 
de drie dreven
Kastanjedreef Heeswijk-Dinther

wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

lentekriebels
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther

uitwisselingsconcert 
jeugdslagwerkgroepen
CC Nesterlé Nistelrode

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

samen sportief
Zwembad ‘t Kuipke Heesch
PAGINA 31

Maandag 8 Mei

vogelwacht 
vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 26

alzheimer café
Oude Litherweg 20 Oss

zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

start goede doelen week
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3

dinsdag 9 Mei

zonnebloem nistelrode: 
zonne-ochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

workshop: chocolade 
hart met luxe bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode

vogelwacht 
vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 26

vv vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

cursus studievaardigheden 
voor voortgezet onderwijs
Klasse-RT Nistelrode

woensdag 10 Mei

nisserois 
golfkampioenschap
The Duke Nistelrode

lezing nlp/nei
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

centrum Maia: 
chakradance - 
reiki oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

vogelwacht 
vogelvierdaagse
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 26

donderdag 11 Mei

crazy bingoavond
Café Zaal de Schaapskooi
Vorstenbosch

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

centrum Maia: training 
dierencommunicatie - 
training elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

vrijdag 12 Mei

Meditatieavond
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 26

bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 26

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Minicursus: op weg naar 
de brugklas
Klasse-RT Nistelrode

try-out taartenworkshop
Creatief & Lekker Nistelrode

Keeztoernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

zoeien & zaaien 18+
Lunenburg Loosbroek

zaterdag 13 Mei

centrum Maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

nationale Molendag
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

expositie: paint splash
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

afsluiting fairtrade week
Plein bij ’t Labrys Heesch

workshop: 
grande boltaart
Creatief & Lekker Nistelrode

expats into the groove
CC De Pas Heesch
PAGINA 30

zondag 14 Mei

Moederdag

nationale Molendag
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

expositie: paint splash
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Masterclass: 
cesar zuiderwijk
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 9

vv vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 15 Mei

film: tonio
Filmhuis De Pas Heesch

zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2


