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Een evenement voor jongeren, héél veel jongeren
Soms wel vijf miljoen. De verbondenheid is groot, want ze
delen die éne levensovertuiging: het katholieke geloof.
De Wereldjongerendagen, deze zomer in Krakau.

FOLDER DEZE WEEK

WORSTENBROODJE.EU

Ellen van Rooij uit Nistelrode is erbij
NISTELRODE - Ellen beleeft het katholieke geloof
op haar eigen manier. Het instituut Kerk staat voor
haar los van het geloof. Ellen: “Ik geloof in God,
en hoef daarvoor niet per se in de kerk te zijn. Het
gaat mij om de manier van leven. Goed zijn voor
elkaar. Dat is voor mij de essentie. Ik bid vaak en
vertrouw erop dat God voor me zorgt en me leidt.”

Feest BS de Bolderik
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Krakau zich op voor de komst
van miljoenen gelovige jongeren.
Voorprogramma
Ellen gaat mee vanuit het bisdom
Den Bosch. Al twee keer eerder
was ze van de partij: in 2011 in
Madrid en in 2013 in Rio. Ellen is
inmiddels 32 en gaat dit keer mee
als begeleider. Ze zal een groepje
van zo’n 8 – 10 jongeren onder
haar hoede nemen. Vanuit het
bisdom vertrekt een groep van
100 jongeren. Voorafgaand aan
de officiële Wereldjongerendagen hebben zij hun eigen voorprogramma.
Dat het katholieke geloof onder veel meer jongeren nog lang
niet is uitgeblust, bewijzen de
Wereldjongerendagen. Dit zesdaagse evenement trekt katholieke jongeren van 16 - 30 jaar van
over de hele wereld. De bijeenkomst vindt om de twee à drie
jaar plaats, afwisselend in Europa en daarbuiten. Dit jaar maakt

‘Je ontmoet
zóveel jongeren
uit allerlei
landen en
culturen’
Boomrooierij

Op maandag 18 juli vertrekken
ze per bus naar Bielsko-Zywic.
Daar verblijven ze in gastgezinnen. De week staat in het teken
van ontmoeten, verdiepen in de
ander, cultuur, natuur en geschiedenis. Op woensdag staat een
bezoek aan Auschwitz gepland.
Dat zal vast wel heftig worden,
verwacht Ellen.
Wereldjongerendagen
Op maandag 25 juli gaat de reis
verder naar Krakau, waar de
Wereldjongerendagen dan écht
beginnen. Er zijn allerlei activiteiten, workshops, jongerenfestivals
en natuurlijk de dagelijkse eucharistievieringen.
Op donderdag arriveert de paus.
Op vrijdag is er de kruisweg, op
zaterdag de avondwake en aanbidding met de paus en op zondag de slotviering.
Waardevol
Ellen: “Je ontmoet zóveel jongeren uit allerlei landen en culturen.

Concert Aurora
pag. 10

Lôsbroekwistte
pag. 25

Ellen van Rooij

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

We wisselen onderling ook kleine
dingetjes uit. Ik neem meestal zes
klompjes-sleutelhangers mee.

Kampioenen Bernheze
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De spulletjes die ik terugkrijg bewaar ik in mijn speciale rugzak.
De Wereldjongerendagen zijn
zo waardevol. Ik kijk er erg naar
uit.” En dat is haar aan te zien: ze
straalt nu al.

ROLLUIKEN ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

Een mooie reis
gewenst Ellen!

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

2e matras
halve prijvasn
bij aankoop
e
een complet
set*

Laar 1, 5388 HB Nistelrode www.jacobsenjacobs.nl
Tel. 0412 - 61 11 85
www.morgana.nl/nistelrode

*Vraag naar de
voorwaarden in de winkel

Zie pagina 19

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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eten, drinken uitgaan

Cappuccinosoepje

cOLOFON
DeMooibernhezekrant
Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag
bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
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COLUMN

Boodschappenlijstje keuze
0 ml gebonden soep naar

SAMEN STERK!

40
200 ml volle melk
zwarte peper
1 mespunt grofgemalen
keukenspullen
garde

website
www.demooibernhezekrant.nl

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne Gabriëls
administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven

bereiding

Verwarm de soep naar keuze in een pan. Verwarm in een andere pan
de melk en klop met een garde schuimig. Schenk de soep in grote
koffiekoppen en schenk de schuimige melk erop. Strooi peper over
de schuimkoppen.
AANBIEDINGEN GELDIG VAN 22 MEI T/M 4 JUNI 2016

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Matthijs van Lierop
Ramon Kézér

vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

4.00
KORTING

Advertorial
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Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
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verveelvoudigd en/of openbaar
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van Bernheze Media.
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Glen Talloch
Scotch Whisky

Bacardi

14.99

LITER 23.49

18.99
Hooghoudt
LITER 14.99

11.99

Mitra ‘t Heuveltje Heesch
Maandag 13.00-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag
9.30-18.00 uur
Vrijdag 9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

Volop keuze in ons nieuwe cursusprogramma
Ook het komende cursusseizoen
biedt voor iedereen volop inspiratie.
Inschrijven is weer mogelijk, dus kijk
snel op www.eijnderic.nl voor het
complete aanbod.
Naast het vertrouwde programma, is
er ook dit seizoen weer volop ruimte
voor nieuwe cursussen en workshops.
Wat kun je doen bij De Eijnderic?
Voor de mensen die houden van koken en op zoek zijn naar inspiratie op
culinair gebied, hebben we een rui-

me keuze in zowel Heesch als Heeswijk-Dinther.
Creatieve en bloemschikcursussen
zijn vaste onderdelen binnen ons programma. Aangepast aan het seizoen
of gewoon op een ander willekeurig
moment; je kunt altijd lekker creatief
bezig zijn.
‘Ontspullen’ is helemaal van deze tijd,
evenals het gebruik van kruiden. Deze
en nog meer cursussen vind je in de
categorie diversen.
En zoals je van ons gewend bent: ook
de cursussen in de categorieën kunst,
en lichaam en geest zijn ruim vertegenwoordigd.
Ben je geïnteresseerd om een vreemde

Afgelopen weekend hebben wij
deelgenomen aan het leukste
en best neergezette evenement
van de afgelopen jaren in onze
beleving; ‘Heerlijk Heesch’.
Waar we in Oss een aantal jaren
het succesvolle ‘Proeven in
’t Park’ hadden, heeft Heesch,
met als initiatiefnemer CC De Pas, nu ook iets bewerkstelligd waar
je ‘U’ tegen zegt.
Samen met restaurants uit Heesch en ook uit Oss, hebben we
prachtig en flink uitgepakt. Iedereen kwam met leuke, makkelijk te
bereiden en heerlijke gerechtjes.
Wij deden mee als enig niet restaurant, maar hé, wij hebben
een foodtruck. Een grote naam voor een heel klein autootje,
die we om hebben laten bouwen en overal inzetten. Er zit een
oven in natuurlijk en we hebben nog nooit zoveel met die oven
gebakken als afgelopen weekend. Het was fantastisch. De sfeer
was eindeloos leuk, tussen de ondernemers en de vele gasten
die Heerlijk Heesch kwamen bezoeken. Het hele plein was zeer
sfeervol aangekleed, met briljante ideeën als twee open houten
huizen, volledig ingericht als plek om lekker even te relaxen.
Overal prachtige bloemen en planten, juiste verlichting en
muzikaal entertainment. Natuurlijk hadden we enorm veel geluk
met het weer. Een hele dag regen en het was letterlijk in het water
gevallen. Ikzelf word helemaal blij als ik zie hoe zo’n samenwerking
tussen allerlei actieve ondernemers, met De Pas en een hele groep
vrijwilligers, zo soepel verloopt. Niemand zeurt, iedereen dóet. En
dan krijg je wat voor elkaar.
Heesch is hierdoor weer een stukje zeer positief op de kaart gezet.
Zelf sta ik in onze winkel in Oss en ben zéér van Oss positief op
de kaart zetten. Er wordt veel georganiseerd, er is veel te doen.
Er komen steeds meer ondernemers die iets anders doen dan het
geijkte. Er zijn veel prachtige horecabedrijven in het centrum die
blijven zorgen voor de nodige schwung. En daarnaast, Oss heeft
zeer veel goede detailhandelsbedrijven. Kom daar maar eens om,
in willekeurig welke stad. Je moet er wat voor over hebben om er
wat uit te halen, maar daar ben je ondernemer voor.
Lizzy Lamers Green,
de bakkers Lamers

LITER 18.99

Carta Blanca Rum

Jonge Dubbele Graanjenever

Een cursus bij De Eijnderic volgen
is leuk, leerzaam én gezellig!

BaKKerij

taal te leren? Wij bieden mogelijkheden voor: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.
Tot slot de leuke cursussen voor de
jeugd, waarbij we het ‘razendsnel typen’ extra onder de aandacht willen
brengen. Deze cursussen lopen ieder
jaar snel vol, dus wacht niet te lang
met inschrijven, zodat je (klein)kind
zeker mee kan doen.

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

Slagerij Meat Story
Er zijn weer eurotoppers
Van donderdag 2 t/m zaterdag 11 juni 2016

Diverse producten voor € 1,per stuk
Kippenbout
Gepaneerde schnitzel
Saucijs
Gepaneerde gehaktbal
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde filetlapje
Slavink
Speklapje
Boomstammetje

Bij aankoop van € 15,- of meer
250 gram leverworst gratis
Let ook op onze dagaanbiedingen

Wij staan voor u klaar. Team van Slagerij Meat Story
Raadhuisplaza 8 - 5473 CX Heeswijk-Dinther- 0413-289350
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Het levensverhaal van Gradje de
Slachter in rijk geïllustreerd boek

COLUMN
d’n BlieKer
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse
herkenbare belevenissen.

CHAUVINISME
Ik heb expres geen televisieabonnement voor een voetbal- of
sportzender. Het risico dat ik dan op zonnige zaterdagmiddagen mijn
tijd zit te verdoen en naar een voetbalwedstrijd in de vierde onderbond
van Engeland zit te kijken, is echt te groot. Ik blijf nu al weleens
hangen bij een wielercriterium op de Belgische publieke omroep, die
ook echt alleen door het wielergekke België kan worden uitgezonden.
Zet tweehonderd mannen of vrouwen op een fiets en laat ze rondjes
om de kerk rijden en heel België en een paar zotte Nederlanders
vergooien hun kostbare tijd voor de televisie.

‘Sportwedstrijden zonder oranje tintje
boeien me gewoon niet zo’

Grad ontvangt het boek van Willy in het bijzijn van Betsie

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Toen in oktober 2015 Willy van Herpen van Wilma van der Doelen vernam dat over haar
moeder, Betsie van de Ven, een boek was geschreven, leek hem dat wel iets. Over het leven van hun
pap was immers genoeg te schrijven. Maar, Willy bedacht ook meteen: hoe pak ik dit aan, heb ik daar
wel tijd voor en niet onbelangrijk, komt het wel af? En, hij moest ’t urst an hullie pap vragen. Grad van
Herpen (Gradje de Slachter voor ingewijden) zei als urste: “wa kost dà wel nie?”

Een sterke voorwaarde van bovenstaande is wel, dat er Nederlanders
meedoen aan het evenement dat wordt uitgezonden. Sport in welke
vorm dan ook, maakt me ultra-chauvinistisch. Normaal geef ik
helemaal niks om Formule 1 en vind ik het nutteloze paraderondjes
van veel te dure auto’s, maar zodra Max Verstappen in beeld komt,
zit ik op het puntje van mijn stoel. Ik ben nog nooit thuisgebleven
voor een tweehonderd meter sprint bij de vrouwen op de Olympische
Spelen, maar het zou dankzij Dafne Schippers dit jaar zomaar eens de
eerste keer kunnen zijn. Ik heb tot afgelopen week nooit een etappe
live gevolgd van de Giro, maar nu heb ik hardop gevloekt toen Steven
Kruijswijk tegen de grond smakte. Zelfs een spelletje als darten, wat
nauwelijks een sport valt te noemen als je de lijven van deze atleten
ziet, wordt ineens interessant als er een Nederlander staat te gooien.
Ik denk dat ik van het EK voetbal dan ook weinig ga meemaken. Ik
kan niet zo goed kijken naar live voetbalwedstrijden van twee andere
landen dan Nederland. Zeker als ik weet dat één van die twee landen
niet de volgende tegenstander van Nederland is in de halve finale,
omdat mijn land niet eens van IJsland kon winnen. Sportwedstrijden
zonder oranje tintje boeien me gewoonweg niet zo.

Zelf had Grad al zes velletjes
volgeschreven over zijn leven,
het zijn er nu een paar meer geworden. Hij had wel wat te vertellen over zijn leven. Wie kent
niet de verhalen over de slacht
en de klandizie? Op zoek naar
iemand die het boek wilde schrijven, kwam Willy uit bij Kees van
Dijk, neef en petekind van Grad.
Wie zou het boek over hullie pap
beter kunnen schrijven dan hij?
Willy bedacht 23 hoofdstukken,
waarin het leven van Grad zou
worden verwoord. Daarna ging
Kees elke twee weken op bezoek
bij Ome Grad en stelde hem vragen over de verschillende onderwerpen. Na uitwerking stuurde
hij de tekst op naar Willy.

Het boek is geschreven alsof Grad vertelt

king en vormgeving. Het mooi
vormgegeven boek ‘Uit het le-

wel. Het had heel wat voeten
in aarde om dit geregeld te krij-

‘ieder persoon is bijzonder, maar pap
jouw leVensVerhaal is het waard,
zeker Voor ons’
ven van Gradje de Slachter’, met
levensechte verhalen en vele foto’s, werd op 23 mei ten doop
gehouden. Maar niet voordat de
laatste wens van Gradje in vervulling was gegaan…
Gradje, 96 jaar oud, had al een
helikoptervlucht gemaakt en een
ballonvaart, maar een keer bij
VION in Boxtel gaan kijken hoe
het er in een moderne slachterij
aan toegaat, dat wilde hij nog

gen, maar als afsluiting van dit
bijzondere project is Gradje met
Elly, Kees en Willy rond gaan kijken bij VION in Boxtel hoe het
slachten vandaag de dag gebeurt. Daarover gaat het laatste
hoofdstuk van het boek. Tijdens
de boekpresentatie bedankte
broer Berty, namens de hele familie, Willy voor het initiatief een
boek over hun vader te laten
schrijven.
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ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl
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Samenwerking
Willy vertelt: “Toen ik het eerste
hoofdstuk las, leek het net of
ik ons pap hoorde praten.” Een
mooier compliment kon Kees
niet krijgen. Zoon Henny van
Herpen werd als illustrator bij het
project betrokken. Hij zocht foto’s bij elkaar ter illustratie van de
verhalen en zorgde voor bewer-

Ik ben helaas dus niet zo’n wereldburger als ik vroeger had gehoopt te
worden. Geert zal trots op me zijn. Eigen sportland eerst!

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Sluitingsavond VIVIN
NISTELRODE - In de maanden juli en augustus vinden er geen
VIVIN-activiteiten plaats vanwege de zomervakantie. We beginnen
weer in september. Maar zover is het nog niet. We hebben nog een
fietstocht op maandag 6 juni en een sluitingsavond op donderdag
30 juni in de planning.

Bel (085) 016 04 03
Mail info@familiae.nl
Web www.familiae.nl

Aromatherapie
ElsVerdonk
Verdonk
Aromatherapie Els
Donkeren
Dijkdijk
32 32
Donkeren
5473 CS Heeswijk-Dinther
5473
CS Heeswijk-Dinther
Tel:
0413-293501

Tel: 0413-293501

Praktijk voor: Aromatherapie
&
Praktijk voor: Aromatherapie
Massage bij kanker

&
Massage bij kanker
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl

De sluitingsavond
We hebben activiteiten bedacht
voor een hele leuke sluitingsavond. Eentje vol spanning en
sensatie. Hierbij gaan we het
oergevoel in onszelf naar boven halen en wordt door een
tarotkaartlezeres uitleg gegeven
over de kaart die je mag trekken. We gaan schatgraven en
onze levensweg bewandelen,
met voor iedereen aan het eind
een verrassing. Dit alles natuurlijk onder het genot van een

hapje en een drankje. Maar we
beginnen met een lekker kopje koffie/thee met iets lekkers
erbij. Daarna krijgen we uitleg over wat we gaan doen en
gaan we van start. Dit alles vindt
plaats op donderdag 30 juni om
18.30 uur aan de Palmenweg
5. Opgeven doe je door vóór
12 juni een eigen bijdrage van
€ 10,- over te maken op rekeningnummer:
NL02RABO0301333041, t.n.v.
VIVIN o.v.v. naam en achter-

naam + sluitingsavond.
Tip: Trek niet je beste kleding
aan, maar kleding die warm is
en gemakkelijk zit. Dit geldt ook
voor je schoenen, aangezien
de meeste activiteiten buiten
plaatsvinden en het ’s avonds
flink kan afkoelen. Indien het
regent wordt het programma
aangepast. Wil je ook lid worden
van VIVIN, stuur dan een e-mail
naar vivinnistelrode@gmail.com,
dan nemen we contact met je
op.

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Soprano Ice

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van definitief ontharen is
aangebroken. Met betere en snellere resultaten
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in
de zomer, zelfs op een gebruinde huid.

voor
D�� advertenti� i� goe�
va� d� oksel�
éé� grati� behandelin�

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

Lezing schouderklachten en reuma
BERNHEZE - Tijdens deze lezing zal er aandacht worden besteed aan
schouderklachten bij reuma. De lezing zal worden verzorgd door de:
orthopeden Dr. Moes en Dr. Geijsen op dinsdag 14 juni 2016 in CC
De Pas in Heesch.

avond vind je op onze website
www.rpv-oss.nl
Voor niet leden is de entree € 3,p.p. incl. koffie/thee.

Ook zullen er tijdens deze avond
de fysiotherapeuten mevrouw
Elliott en de heer Huisman aanwezig zijn. Allen verbonden aan

Aanvang 19.45 uur.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open
in het Cultureel Centrum de Pas,
De Misse 4, Heesch.

het Bernhoven ziekenhuis in
Uden. Dus al met al een hele interessante avond.
Meer informatie over deze

Openingstijden Dorpsplein
Heesch per 1 juni gewijzigd
HEESCH - Dorpsplein Heesch
is een advies-, informatie- en
ontmoetingspunt op het gebied
van Zorg en Welzijn, Werk en
Inkomen. Het Dorpsplein houdt
inloopspreekuren in de Pas op
dinsdag- en donderdagochtend.
(www.dorpspleinheesch.nl)
Met ingang van 1 juni wordt het
inloopspreekuur van Dorpsplein
Heesch in het café van de Pas

gehouden op de dinsdag- en
donderdagochtenden van 9.30
tot 11.30 uur. Heb je vragen,
leuke ideeën of gewoon zin in
een praatje? Loop eens binnen.

De koffie staat klaar.
Nadere informatie en inlichtingen: Dorpsplein Heesch
vraag@dorpspleinheesch.nl
tel: 06-21481414.

Voor en door de levensgenieters

www.salonintense.nl

Kromstraat 3
5388 ES Nistelrode
06-10433489
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

HEESCH – Tijdens een drukbezochte informatieavond, werd
na drie jaar voorbereiding de positionering van Heesch bekendgemaakt. ‘Aangenaam Heesch
voor en door levensgenieters’
werd gepresenteerd door Alwin
van Erp, die als ondernemer in
het centrum van Heesch, samen
met een werkgroep zich inzette
voor dit doel. De naam en het
logo van Aangenaam Heesch
kan nu al gebruikt worden. Ook

Alwin bracht een onderbouwing over
de positionering

‘Wanneer je geen positie kiest, dan
krijg je er een toegewezen’

op vlaggen die alle bezoekers
van Heesch laten zien; het is hier
aangenaam vertoeven.

haal is belangrijker geworden
dan het product.
“Het zal een lange adem vragen, maar wanneer je geen positie kiest, krijg je er een toegewezen”, gaf de burgemeester
Moorman te kennen.

Het idee werd positief ontvangen. Stichting Centrummanagement Heesch en de Ondernemersvereniging Heesch gaan
ervoor om deze kans te pakken.
Samen; met passie voor het product, het organiseren van evenementen, de beleving én daarbij
dicht bij jezelf blijven. Het ver-

Deze stappen zijn voor de toekomst een begin, waarmee het
bezoek- en bestedingsgedrag
zomaar positief kunnen veranderen.
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de Bolderik viert 30-jarig jubileum

Een bijzondere opening van een feestelijke dag

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER – Openbare basisschool De Bolderik vierde afgelopen maandag haar
30-jarig bestaan. Het jubileum werd gevierd met ballonnen, taarten en cadeaus. Want
wie jarig is trakteert.
Elke maandag begint De Bolderik
met een weekopening. Afgelopen maandag was het helemaal
anders. De dag stond in het teken van het 30-jarig bestaan. In
plaats van de basisvakken zoals
taal en rekenen, kregen de leerlingen bijzondere workshops in
dans- en muziekvorm.
meest duurzame scHool
Directeur Margot van Uden
opende de feestelijke dag in de
aula, waar leerlingen, leerkrachten, ouders en ook toekomstige
leerlingen bij elkaar kwamen.
“Afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan het interieur en het
verduurzamen van het schoolgebouw, met onder andere zonnepanelen en ledverlichting. Ik
ben trots op ons schoolgebouw,
maar ik ben vooral trots op onze

Burgemeester Moorman kreeg een
nieuw zelfgemaakte ambtsketting

leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers”, zei ze. Door de jaren
heen is er veel veranderd aan het
schoolgebouw. De basisschool
is de eerste in de gemeente met
zonnepanelen en daar zijn ze bij
De Bolderik trots op.
burgemeester verrast
Burgemeester Marieke Moorman
en wethouder Rein van Moorselaar feliciteerden De Bolderik met
het jubileum. Moorman kreeg
uit handen van de leerlingenraad
een zelfgemaakte ambtsketting.
“Deze vind ik mooier dan mijn
eigen ketting”, sprak de burgemeester blij.
op de bolderik zorgen
ze voor de acHt
Vijf leerlingen van de leerlingenraad werkten afgelopen weken

mee aan een verfrissing van het
Bolderik-DNA. Vol trots presenteerden zij een schilderij met
daarop acht handen in verschillende kleuren. Acht handen staan
symbool voor de acht groepen.
Acht kleuren staan voor de acht
kleuren in het logo van de school.
Elke hand staat voor een eigen

Bolderik-kernwoord. Twee voorbeelden daarvan zijn ‘sfeer’ en
‘mezelf’, wat inhoudt dat leerlingen zichzelf kunnen zijn. “In het
vernieuwde schoolgebouw zie,
voel en beleef je deze acht kernwoorden op allerlei manieren.”
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl.

Lamers and the shakers
De hele zomer maken onze banketbakkers ’n hip cocktailtaartje.
Elke maand ’n andere. In juni is dat de Limoncello Spritz.
Zelfgemaakte Limoncello, zonder rare
toevoegingen, bereid tot ’n heerlijke
luchtige bavarois met ’n scheut prosecco.
Trakteer uzelf en uw gasten op dit heerlijke
taartje bij de koffie. Maar ook als dessert
is dit ’n zomerse topper.

de bakkers Lamers

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

e:

broden naar keuz

Stzeolfkafbterbaokkoendje

om
uin
naar keuze wit oftebrr+desem.
wa
+
puur bloem er stokbrood!
Dát is pas ’n lekk

5-6 personen

9,95

I
OOK VERKRIJGBAAR BIJ JUMBO WOLFSKOO
EN JUMBO VIERHOEKSINGEL

ers
tips van de bakk
Bij aankoop van 2

Limoncello
Spritz

1,30

1,00

geldig t/m 8-6-2016

6
ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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parochienieuws
Relationaliteit, het
kernprincipe van het
christelijk-sociaal denken
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het kerninzicht van het
christelijk-sociaal denken is dat mensen elkaar nodig hebben, om
zich creatief, sociaal en moreel te ontwikkelen; om mens te worden.
In ontmoetingen en verbanden ervaart de mens erkenning en waardering als persoon. Als lid van een groep wordt hij uitgedaagd, op
de proef gesteld en ter verantwoording geroepen. Scherpt hij zijn
creativiteit en oordeelsvermogen, wordt het ik gevormd en worden
morele houdingen geleerd en ingeoefend, zoals empathie, zorgzaamheid, loyaliteit, commitment en wilskracht.
In relaties kunnen mensen elkaar
helpen en bijstaan, elkaar uitdagen en aanspreken op hun inzet
voor elkaar, voor de ander en
voor het wijdere verband waarvan ze deel uitmaken.
Juist het verschil tussen mensen
is aanleiding om betrekkingen
met anderen aan te knopen; we
zijn op elkaar aangewezen, we
hebben elkaar nodig.
Zo kan een functioneel verband,
een organisatie, zich ontwikkelen tot een gemeenschap en een
samenraapsel van individuen tot
een samenleving. Daarom is re-

lationaliteit het kernprincipe van
het christelijk-sociaal denken.
Wie meer wil weten, kan vanuit
de parochie De Goede Herder
ofwel vanuit de kerk van Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch op vrijdag 9
juni deelnemen aan een middag
hierover. Het thema is ‘Relationaliteit als basisprincipe voor het
organiseren van het economisch
leven’. Deelname is gratis. Voor
tijden en locatie kun je contact opnemen met de pastoraal
werkster Annemie Bergsma:
bergsma@petrusemmausparochie.nl
0412-451215.

Collecte voor vluchtelingen in Jordanië
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Het conflict in Syrië duurt inmiddels ruim vier jaar. Meer dan elf miljoen mensen zijn sinds
de start hiervan het land ontvlucht. De grootste stroom komt terecht in buurlanden, waaronder Jordanië. Daar waren eind vorig
jaar 629.152 officieel geregistreerde Syrische vluchtelingen. Voor
slechts 20% van hen is plek in vluchtelingenkampen. Anderen leven, onder erbarmelijke omstandigheden, in en rond de steden.
De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie geeft in de week van 30
mei tot en met 5 juni, met een speciale campagne, aandacht aan
deze vluchtelingen.
Deze campagne richt zich op een project van Caritas Jordanië. Caritas Jordanië wil Syrische vluchtelingen in Jordanië steunen, samen
met de armste huishoudens uit de gemeenschappen in Jordanië die
de vluchtelingen opvangen. Ze doen dat door het verstrekken van
voedsel, toiletartikelen, gezondheidszorg en bescherming. Het project wil daarmee de acute humanitaire nood van extreem kwetsbare
huishoudens helpen oplossen. Ruim 86% van de Syrische vluchtelingen leeft onder de armoedegrens. Velen van hen nemen hun
toevlucht tot wanhopige acties; ze lenen geld om te overleven, ze
besparen op voedsel, sturen kinderen uit bedelen of zoeken hun
toevlucht in gevaarlijk en/of illegaal werk.
De parochies van HDL steunen dit doel door hiervoor op zaterdag
4 en zondag 5 juni in de kerken een 2e collecte te houden. Wil je
zelf een gift overmaken? Dat kan, ter attentie van Stichting BVA,
rekeningnummer IBAN: NL38INGB0002010534 onder vermelding
van ‘vluchtelingen’.
Help mee! Dan kan Caritas Jordanië vluchtelingen een voorlopig
thuis bieden.

Help PEP met materialen
voor projectgebied

Zuinig is de rijkdom
van de armen en de wijsheid
van de rijken

Regenboogviering
HEESWIJK-DINTHER – Er is
weer een Regenboogviering in
de kerk van Heeswijk op zondag
5 juni om 11.00 uur. Het thema
van deze viering is: Wie helpt
mij?
In deze laatste Regenboogviering van dit schooljaar vertellen
we het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wie helpt
de gewonde man aan de kant
van de weg? Verder zingen en
knutselen we samen en bidden

we rond de grote kaars. Na de
viering is er nog ranja en koffie/
thee voor iedereen. De viering is
speciaal voor kinderen van 3-7
jaar. Papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s zijn ook welkom!

BERNHEZE - Stichting PEP Projecten Bernheze zoekt materialen voor
projecten in hun projectgebied in Roemenië. PEP wil vooral het Rode
Kruis helpen met de inrichting, uitbreiding en vervanging van materialen voor de kleinschalige opvang van bejaarden en ontheemden.
Eind augustus gaat er zeker één en mogelijke twee vrachtwagens
met hulpgoederen richting Oost-Roemenië.
Tijdens een bezoek van een kleine PEP-delegatie in april, is een
wensenlijst van het Rode Kruis
en enkele gemeenten verder
aangevuld en verfijnd. In de loop
van het jaar zijn al vele goederen
verzameld en opgeslagen. Maar
PEP is nog op zoek naar aanvullende materialen zoals: stalen
kasten voor opslag van linnengoed, open stellingen, rolstoelen, stofzuiger, kleine koelkast,
grotere pannen en buitenspeelhuisjes voor kinderen. Een uitgebreide lijst van goederen vind je
op: www.pepbernheze.nl.

Het spreekt voor zich, dat de
goederen nog van goede kwaliteit moeten zijn, zodat de nieuwe gebruikers er met plezier en
dankbaarheid nog een flinke tijd
gebruik van kunnen maken.
Heb jij materialen die passen in
de wensenlijst van PEP, dan kun
je contact opnemen met:
Harrie Roelofs: 0412-452634
Bert van Sonsbeek:
0412-453361
Riet van Dinther: 0413-229507
Je kunt ook een mailtje sturen
naar: info@pepbernheze.nl.

Bezoek
Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Heesch• •Den
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch
Berlicum
Dungen • Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielsgestel
• Vinkel
Heesch
Heeswijk-Dinther
• Nistelrode
• Loosbroek
• Vorstenbosch• Vinkel
Berlicum
• Den•Dungen
• Middelrode
• Schijndel
• Sint-Michielgestel
Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

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

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert
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Naam van de zaak wordt onthuld tijdens opening

Nieuwe kledingzaak opent
haar deuren in Heesch

Aanbiedingen
geldig
vanvan
18 t/m
248 juli
Aanbiedingen
geldig
2 t/m
juni2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Kipweek
of 2x kip champignon
van € 1,80 per stuks
kans op een hapjespan
Jacqueline en Mandy

Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Op vrijdag 3 juni klokslag 18.00 uur is Heesch een nieuwe kledingzaak rijker. Dan vindt de opening plaats van een dames- en herenmodezaak,
die gevestigd zal zijn aan ’t Dorp 68a, waar voorheen Sun-Works Fashion zat.
Toekomstige eigenaressen Jacqueline en Mandy zijn er helemaal klaar voor!
Voor veel mensen is Jacqueline
geen onbekende. Enkele jaren
geleden is zij als verkoopmedewerkster begonnen bij SunWorks Fashion en daarvoor was
zij werkzaam bij de voormalige
damesmodezaak Sgt. One. Nu
gaat eindelijk een langgekoesterde droom in vervulling; een eigen
zaak in dames- en herenkleding.
Totaalplaatje
“Een kledingzaak met zowel
trendy en betaalbare dames- en
herenkleding, maar ook kleding
voor hippe, jonge meisjes en jongens; dat is wat wij de klant gaan
bieden.”
Jacqueline legt uit dat elke outfit
compleet kan worden gemaakt
met schoenen, tassen en ceintuurs, straks ook volop te verkrijgen in de modezaak. Met gerenommeerde merken als Street
One, Soyaconcept, C&S, Norfy
en voor de heren onder andere
Smith en Jones, biedt de zaak
voor iedereen leuke, hippe en altijd betaalbare kleding.
En wil je aanpassingen aan de
kleding; geen probleem, de
winkel beschikt over een eigen
coupeuse. Dat is met recht een
totaalplaatje waar over is nagedacht.

Last-minute-klus
inruimen van alle schappen en
Naast Mandy en Jacqueline, is rekken was last-minute-werk.”
ook Thea straks in de kledingwin- “We zijn zelfs verleden week nog
kel werkzaam. Zij is, net als Jac- naar Almere gegaan om kleding
queline, een vertrouwd gezicht, in te kopen”, lacht Jacqueline.
want ze was tot een paar dagen
geleden verkoopmedewerkster Ben je benieuwd naar al die
bij Sun-Works Fashion. De afge- mooie kleding en accessoires,
lopen dagen is er nog ontzettend de naam van de winkel én naar
de geluksvogel die deze
hard geklust om alles
tot in de puntnaam heeft verjes gereed te
zonnen - deze
krijgen voor
persoon krijgt
namelijk een
de opening
Iedereen is welkom bij de
shopovermoropening op vrijdag 3 juni
gen.
tegoed
Mandy:
van
om 18.00 uur. Met een
“Aan
€ 250,-,
te bestehet behapje en een drankje én
den in de
gin van
voor elke betalende klant
de week
nieuwe
zijn de
zaak een schitterende sjaal ter
schilders
kom dan
waarde van € 14,95.
vrijdag 3 juni
pas gekoom 18.00 uur
men en ook
het plaatsen en
naar ’t Dorp 68a.

Kipcajun

Kipfilet

€ 0,80

100 gr.

IJSBERGSLA per krop € 0,75
KROP SLA per krop € 0,75
LOLLO ROSSO per krop € 0,75
LOLLO BIANCO per krop € 0,75
Groot assortiment rauwkost salades.
Lekker voor bij de BBQ
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Broodpizza
met paprika, roomkaas,
ui, tomaat & kruiden

Appelfleur

1,00
voor

www.meermaashorst.nl

3,95

Ter
intro

4 Haverbolletjes

Een verhaal, kort nieuws of iets wat onze lezers echt moeten weten?
Stuur dat voor 12 juli op naar: info@meermaashorst.nl.
Wonen, werken en ontspannen in de Maashorst - Meer Maashorst.

€ 1,05

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

Openingstijden:
maandag: 13.00 -17.30 uur
dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 17.30 uur
vrijdag: 10.00 - 20.00 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Ook voor het maken van pasfoto’s kan je tijdens
openingstijden bij ons terecht!

vorige Week viel de krant; meer maasHorst in de bus niet geHad? Laat het ons weten via info@meermaashorst.nl.

100 gr.

6 personen
Bodem van luchtige wener
gevuld met appels uit de
streek, spijs, room & krenten

Van Mook

5,95

De Echte Bakker

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Anneke en Rien Verstegen,
een onmisbaar team

KBO Bernheze
KBO Heesch
zoekt bestuursleden en
kartrekkers
HEESCH - Het gaat uitstekend
met KBO Heesch. Het ledental
neemt gestaag toe; de vele activiteiten worden druk bezocht.
Ook nieuwe activiteiten worden opgestart. In oprichting is
bijvoorbeeld weer een groep
die ouderwets wil gaan dansen:
‘Heer vraagt dame’. We zoeken
daarvoor een kartrekker(ster)
die dit wil organiseren.

NISTELRODE - Zowel voor het gilde St. Antonius Abt - St. Catharina, de jeu de boulesclub ‘Die Lé’ als voor Vogelvreugd Nistelrode,
zijn Rien en Anneke Verstegen onmisbaar. Druk met alle voorkomende werkzaamheden, geen tijd om te zitten. Elke dag is er wel
iets te doen op de Gildenhof.
Rien (65), geboren en getogen
in de Waardsestraat te Nistelrode, was in zijn werkzame leven tractorchauffeur, totdat hij
- vanwege zware rugklachten in 1995 het werk, wat ook zijn
hobby was, moest staken. Na

naast is tuinieren zijn grote passie. Op 200 m2 volkstuin teelt hij
een groot assortiment groenten.
De overvloedige oogst deelt hij
met hun twee kinderen, buren,
vrienden en kennissen. Anneke,
die werkzaam was bij de nonnen

Wij zoeken ook een nieuwe
voorzitter. Dat moet iemand zijn
die weet hoe in Heesch de hazen
lopen en die bekend is met wat
er aan maatschappelijke ontwikkelingen gaande is.
Ook zoeken we een bestuurslid
voor de nieuwe functie ‘zorg en
welzijn’. De senioren zullen in de
toekomst (nog) meer zelf moeten gaan doen. Natuurlijk zet het
hele bestuur de schouders onder
dat vraagstuk, maar iemand die
ervaring heeft in dit werkveld, is
van harte welkom om te helpen.
KBO Heesch is een enthousiaste
club, met meer dan 1200 leden
en een breed scala aan activitei-

ten. Actieve leden die iets willen
organiseren, kunnen wij altijd
gebruiken. Versterking is welkom voor het organiseren van
activiteiten, bijeenkomsten en
lezingen. De voordeelpas van de
KBO willen we graag een nieuw
leven inblazen. Identiteit, muziek
en cultuur leiden een sluimerend
bestaan. We zouden graag iemand hebben die de zorg voor
de vrijwilligers op zich neemt.
Heb je zelf ideeën? Kom daar
dan eens over praten!
Neem voor meer informatie contact op met de secretaris, via telefoonnummer 0412-454053 of
e-mail secretaris@kboheesch.nl.

Bernhezefamilieberichten

Gouden bruidspaar Adriaan Fransen en
Sjaan Fransen-Van der Heijden

Via koffiezetten en kleine hand- en
spandiensten, mondde zijn hulp uit in
een volledige huishoudelijke dienst
een operatie ging hij als therapie
veel wandelen. Op een van zijn
wandelingen zag hij gildeleden
bezig met het bouwen van een
clubhuis.
Zijn handen jeukten om te helpen en zo kwam hij in 1996 in
contact met het gilde. Via koffiezetten en kleine hand- en spandiensten, mondde zijn hulp uit
in een volledige huishoudelijke
dienst. Rien, nu onbezoldigd beheerder is, samen met zijn vrouw
Anneke (63, geboren in Loosbroek), zeven dagen per week in
de weer op de Gildenhof. Daar-

en in de gezinszorg, vult in het
oogstseizoen een enorme glazen
roemer met allerlei beschikbaar
soorten zomerfruit dat ondergedompeld wordt in liters rum,
waar in de winterperiode van
wordt genoten.
Uiteraard is hun liefste bezit de
twee kleinkinderen, die het een
feest vinden bij opa en oma te
zijn.
Het gilde heeft met Anneke en
Rien, met hun spontane Brabantse hartelijkheid, werkijver
en tomeloze inzet een groot lot
uit de loterij.

Foto: Yvonne Rosenhart

Al 27 jaar
dé goud- en edelsmid
voor Bernheze
Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 9.30-16.00 uur.
Dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak.

Nistelrode - Adriaan Fransen en Sjaan Fransen-Van der Heijden
hebben afgelopen donderdag herdacht dat ze 50 jaar geleden elkaar
het jawoord gaven. Sjaan werd in 1932 geboren in Nistelrode, als
oudste dochter in een gezin van dertien kinderen. Adriaan werd in
1931 geboren in Heesch, als oudste zoon in een gezin van twaalf
kinderen.
Ze ontmoetten elkaar bij de
frietkraam van Van Loon op de
Heescheweg. Na ongeveer twee
jaar verkering, trouwden ze op
26 mei 1966 in Nistelrode. Op
Weijen kochten ze een huis. Inmiddels hebben ze Weijen verlaten en wonen ze al zes jaar
met veel plezier op de Laarhof.
Ze kregen twee dochters: Anita
en Miriam. Ook zijn er inmiddels
acht kleinkinderen.
Adriaan heeft het grootste deel

van zijn werkzame leven als uitvoerder gewerkt bij de gebroeders Van Venrooij in Heesch.
Hij was medeoprichter en bestuurslid van Vogelvereniging
Vogelvreugd en heeft vele jaren
voor Rigom de maaltijden rondgebracht.
Zijn grote hobby - naast de vogels - is tuinieren. Sjaan heeft tot
haar huwelijk meegewerkt in de
kruidenierszaak van haar ouders
op de Heescheweg. Ruim elf jaar

kwam ze bij veel Nisseroise mensen thuis om de boodschappen
op te schrijven. Na haar huwelijk
kwam daar de zorg voor de kinderen voor in de plaats. Ze is al

bij de frietkraam
van van loon op
de heescheweg
jaren lid van het dameskoor en
ook bij Saberdiosieja zingt ze regelmatig. En elke week gaat ze
nog haar baantjes zwemmen.
Ze gaan samen graag fietsen en
bij familie op bezoek. We hopen
dat ze dat nog lang kunnen blijven doen.

9

Woensdag 1 juni 2016

Kort nieuws
Publieksavond bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht
Halley is op vrijdagavond
3 juni voor publiek geopend. Het programma
begint om 21.00 uur en
duurt ongeveer twee uur.
Het is voor alle leeftijden
geschikt.
Een tijdje na zonsondergang laten zich drie planeten zien: Mars,
Jupiter met zijn vier grootste manen en de geringde Saturnus.
Door de grote telescoop zie je heel mooi oppervlaktedetails op
Mars, de grote manen en wolkenbanden van Jupiter en de ringen van Saturnus. Aan het einde van de schemering worden ook
de helderste sterren zichtbaar en uiteindelijk zijn sterrenbeelden
te herkennen, waaronder Grote en Kleine Beer, Ossenhoeder
en Leeuw. Het enorme internationale ruimtestation ISS, waarin
André Kuipers in 2012 een half jaar heeft doorgebracht, vliegt
deze avond over Nederland heen. We zien het als een heldere
stip van west naar oost overkomen. Het moeten wel onbewolkt
zijn om de sterren, planeten en het ruimtestation te kunnen zien.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree: € 5,-, kinderen t/m 12 jaar: € 3,-.
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, 5383 KT Heesch
0412 - 45 49 99, www.sterrenwachthalley.nl.

Open Podium
HEESWIJK-DINTHER - Het avondvullende programma op zaterdag
4 juni, bij De Kersouwe, kent een hoog lokaal karakter en biedt
ruimte aan de meest uiteenlopende disciplines. Muziek, cabaret,
zang, dans, poëzie en film: alles kan en mag. Dat dit uitgangspunt
garant staat voor vele spontane aanmeldingen is in het verleden
al wel gebleken.
De organisatie zal dus opnieuw flink aan de bak moeten om tot
een unieke mix van minimaal tien verschillende artiesten te komen. De gelukkigen zullen samen gaan zorgen voor een bijzondere avond die uitblinkt in veelzijdigheid.
Genieten gegarandeerd dus! Meer informatie: www.kersouwe.nl

Paul van Teeﬀelen:
‘Het was enorm genieten met Heerlijk Heesch: lekker eten en
drinken, gezelligheid en plezier in een sfeervolle omgeving…
een geweldig feest voor publiek, bedrijven en restaurateurs.
Dít maakt Heesch aangenaam!’

Een goed begin...

Harm Lamers met de Foodtruck

Fantastische eerste editie
Heerlijk Heesch
HEESCH - Een nieuw culinair
evenement in Heesch; Heerlijk
Heesch. De organisatie en de
restaurateurs zijn super enthouisiast over de eerste editie.
Afgelopen weekend was De
Misse omgetoverd tot een sfeervolle locatie, met een centraal
ontmoetingspaviljoen, omringd
door kleinere paviljoens, waar
men kon genieten van een diversiteit aan culinaire gerechten. Elf
restaurateurs uit Heesch en omgeving serveerden de lekkerste
gerechten. Door de uitstekende

kwaliteit van de deelnemende
restaurateurs, was er een mooie
variëteit van veel culinaire lekkernijen. Buiten de restaurateurs
hadden Jumbo Wiegmans en de
Bakkers Lamers ook een tent met
hun specialiteiten. Ook van buiten Bernheze kwamen velen naar
Heesch voor culinaire gerechten
en gezelligheid. De kinderhoek
op zondag was een groot succes,
heerlijk zelf pannenkoeken versieren en opeten. Met straattheater en muziek was deze eerste
editie zeker een succes, op naar
Heerlijk Heesch 2017.

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

Expositie: Jos Leursen
HEESWIJK-DINTHER - Galerie Bonnard presenteert een kleurrijke
expositie van impressionist Jos Leurs vanaf 5 tot 10 juli.
Hoofdstraat 100B, Heeswijk-Dinther.
Openingstijden:
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

VITAMINE BBE

KENT U DÉ
(JONGE)
ONDERNEMER
VAN 2016?
GEEF NU OP!

WWW.BERNHEZERBUSINESSEVENT.NL

facebook.com/BernhezerBusinessEvent
twitter.com/BBusinessevent

INSCHRIJVING VOOR
NOMINATIES GEOPEND
Bernheze - Op zaterdag 15 oktober vindt het Bernhezer Business
Event (BBE) 2016 plaats. Tijdens dit event wordt de Bernhezer
Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP)
2016 uitgereikt. Het wordt wederom een indrukwekkende
avond voor en door ondernemers, een avond van vitamine BBE,
ontmoeten en inspiratie. Met als centraal programmaonderdeel
aandacht voor de verkiezing en bekendmaking van de BOP en
JOP 2016.
De organisatie van het Bernhezer Business Event roept alle inwoners
en ondernemers in Bernheze op, om bedrijven voor te dragen, die
voor de JOB en de BOB 2016 in aanmerking komen. Op basis van
diverse criteria wordt een bedrijf getoetst of die in aanmerking
kan komen voor een van de ondernemersprijzen. Denk hierbij
aan onderscheidend vermogen, maatschappelijke betrokkenheid,
vooruitstrevende visie, etc.
Kent u een bedrijf, dat in uw ogen een plekje op het podium verdient
en is dit bedrijf in de gemeente Bernheze gevestigd? Nomineer het
bedrijf dan direct via www.bernhezerbusinessevent.nl.

BERNHEZER
BUSINESS
EVENT 2 16
LOCATIE: HEESCH
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‘Onverwacht’ ruig en traditioneel concert aurora
van fanfareorkest Aurora worden
al sedert januari meegenomen
door dirigent Geert Jacobs in een
manier van spelen die technisch
uitdaagt, en daarbij het gevoel in
de muziek overdraagt op de toehoorder.
Gastmuzikanten
Het combo met Sander van den
Helm - basgitaar, Rolf van Meurs

stellen aan de leden van Aurora.
Hij schroomt ook niet om met
dance-nummers de flexibiliteit en
het aanpassingsvermogen van de
leden wat op te rekken. “Spelen
met het orkest, kijken wat kan,
elkaar leren kennen en zien waar
de knopen zitten voor verdere
ontwikkeling. Het niveau is wat
ik verwacht had, maar ik ben benieuwd of het ook écht zo wordt

‘Een spectaculaire show
met een grote variatie aan
muzikale uitdagingen’

De muzikanten zijn uitgedaagd en bereid tot ‘overwerken’

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – Een nieuw pad, maar toch niet helemaal. Fanfareorkest Aurora ontmoet deze keer stijlen muziek die je niet bij een fanfareorkest zou verwachten. Nieuwe dirigent Geert Jacobs daagt de muzikanten
uit om het gevoel van de muziek een deuntje mee te laten spelen op zaterdag 18 juni in CC De Pas en
nodigt de bezoekers uit de ontdekkingsreis mee te maken.
Jonge mensen, oudere mensen,
muzikaal onderlegde mensen en
mensen die willen snuffelen aan
muziek, ze worden allemaal meegenomen in een avond vol onver-

wachte muzikale gebeurtenissen.
Zo komen filmthema’s voorbij,
pop, dance, rock en Zuid-Amerikaans, met zang, instrumenten en beeld. To Vega and back

neemt de bezoekers mee in een
ruimtereis met 3D-effecten in
beeld en muziek. De Latin-ritmes
nemen je mee naar swingend
Zuid-Amerika. De muzikanten

– gitaar en Arjen van der Mee –
toetsenist zorgen voor een extra
dimensie, terwijl Marleen van der
Mee en Don Mulders met zang
de muziek ondersteunen. Aurora
zet met de voorstelling ‘Onverwacht’ een spectaculaire show
neer met een grote variatie aan
muzikale uitdagingen.
Aanloop
In de aanloop naar dit concert
hebben dirigent en orkest elkaar
beter leren kennen. De ontspannen, sympathieke, verhalende
manier van dirigeren van Jacobs
belet hem niet om hoge eisen te

als ik wil. Het orkest is goed getraind, de ontwikkeling van de
muziekbeleving diepen we nu
verder uit. Het is een fijn orkest
om mee te werken en ze zijn niet
te lui om wat ‘over te werken’ als
dat nodig is”, zegt Geert Jacobs.
Het belooft een boeiende avond
te worden op zaterdag 18 juni,
met een programma dat interessant is voor jong en oud.
Wil je nog een kaartje voor deze
bijzondere avond à € 10,-, dat
kan bij de kassa van CC De Pas
of via www.de-pas.nl.

Orgelconcert door Peter les chanteurs Gregoriens zingen
King ‘director of music’ in de adbij van Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - De Britse organist Peter King zal op 5 juni
het tweede concert verzorgen in de concertcyclus van dit seizoen.
Peter King is in 1986 benoemd als ‘Director of Music’ in Bath Abbey. Onder zijn leiding heeft het Abdijkoor concertreizen gemaakt
in Frankrijk, Duitsland en Nederland en zijn er acht cd’s met het koor
opgenomen. In 1997 startte Peter het meisjeskoor in Bath Abbey,
dat is uitgegroeid tot een van de beste koren in Engeland.
Zijn concertpraktijk heeft Peter
al door heel Europa gebracht;
hoogtepunten daarbij zijn concerten in Ingolstadt Minster, de
Dom in Keulen, King’s College,
Cambridge, Westminster Abbey
en St Paul’s Cathedral.

familiekoor Heesch is op zoek naar jou!

Het belooft weer een feestelijk
programma te worden, met werken van onder andere Buxtehude, Mozart en Stanford. Je bent
van harte welkom op 5 juni om
16.00 uur!

Prijs: € 10,-, te betalen aan de
kassa (leden gratis toegang)

Zondag 5 juni
Aanvang: 16.00 uur (kassa open
vanaf 15.30 uur)

Plaats: Abdijkerk Abdij van Berne
Info: Werkgroep Abdijconcerten
berne-orgelkring@hotmail.com.

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

HEESWIJK-DINTHER – De Chanteurs Gregoriens zingen op zondag 5 juni in de eucharistieviering in
de Abdij van Heeswijk. Het koor zingt de wisselende gezangen van de vierde zondag na Pinksteren en
verder de vaste gezangen uit de IVe gregoriaanse mis. Credo I completeert het geheel.
Tijdens het communiceren klinkt, in samenspraak met de Communio, het Magnificat, dit in de tweede
kerk-toon. Het koor staat onder leiding van dirigent Bert de Win en organist Jan de Laat speelt en begeleidt op het Adema Schreurs-orgel. De viering begint zondag 5 juni om 10.30 uur.
Je bent van harte uitgenodigd.

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

HEESCH - Wij zijn op zoek naar koorleden, een nieuwe dirigent en een nieuwe gitarist. Ook
zoeken we een organist, omdat onze huidige organiste graag wil gaan zingen. Ben jij de dirigent,
gitarist of organist die we zoeken, dan ben je van harte welkom.
Ons koor bestaat uit mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden. We repeteren gemiddeld één
keer per maand, op zondag van 19.00 tot 20.30 uur. We zingen ongeveer zes keer per jaar in een viering, bij onder andere het vormsel, Kerst en Pinksteren. Dus lijkt het je leuk, doe dan mee!
Contact
Wil je meedoen, meld je dan aan bij e.neelen@home.nl. En misschien ken je iemand in je omgeving, die
graag zingt of die kan dirigeren of gitaar of orgel kan spelen, geef het door.

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl
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Harmonie Sint Servaes pakt uit tijdens jubileumfeest van Pater moeskroen op lieverlee festival
‘diT ZiJn vOOR OnS dE KREnTEn UiT dE PaP’

Met een grote diversiteit aan artiesten

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK- DINTHER – Met een bruisend feest en een hele stapel muzikale collega’s, zoals BZB en Joris Linssen & Caramba, viert Pater Moeskroen, tijdens het Lieverlee Festival op 25 juni in Natuurtheater de Kersouwe het 30-jarige jubileum. Ter verhoging van de feestvreugde, heeft ook harmonie St. Servaes een behoorlijke muzikale bijdrage
aan de happening. De muziekvereniging is al druk aan het repeteren want; ‘Dit zijn voor ons de krenten uit de pap.’
Ze verheugen zich nú al. Het
grote harmonieorkest en de
A- en B-selectie van de slagwerkgroep van harmonie Sint
Servaes. Zij zijn door de band
Pater Moeskroen gevraagd een
(flinke) muzikale bijdrage te leveren aan hun 30-jarig jubileum. Een feestje dat op 25 juni
gevierd gaat worden, tijdens het
Lieverlee Festival in de mooie
ambiance van Natuurtheater de
Kersouwe. Pater Moeskroen, de
band die met vermakelijke folk,
vrolijke feestnummers, maar ook
pakkende ballades, elke ‘tent’
op zijn kop zet. Iets waar ook de
Dintherse muziekvereniging, om
uiteenlopende redenen, graag
een bijdrage aan levert. “We
vinden het allemaal vét om hieraan mee te mogen en kunnen
doen. Dit zijn voor ons de krenten uit de pap. Het geeft ons de
kans om een groot publiek te laten zien wat we muzikaal in huis
hebben.
We vechten nog altijd om het
misplaatste beeld van een suffe
harmonie die ‘slechts’ in uniform door de straten van het
dorp marcheert om te blazen en
te slaan. Wij kunnen écht meer
en willen van dat stoffige imago
af”, vertellen Huub Sperber van
de muziekcommissie en Maurice Bissels namens de slagwerkgroep. “In overleg met de band

hebben we afspraken gemaakt
over welke nummers wij samen
met hen gaan neerzetten. We
noemen geen titels, maar het
zijn bekende Moeskroen-nummers”, lacht Huub. “Als slagwerkgroep hebben wij de eer

ve koker van Pater Moeskroen
komt.
Het verklaart overigens direct
waarom de band het festival
aangrijpt om het 30-jarige jubileum te vieren. Dat doen zij
samen met BZB, Joris Linssen &

‘Het wordt écht feest,
het dak gaat eraf’
om het spektakel op bijzondere
wijze, samen met Pater Moeskroen, te openen. Dat doen we
met de A- en B-selectie, want
ook onze jongere slagwerkers
kunnen de muziek prima spelen
en vinden het gaaf om daar te
staan”, aldus Maurice. De harmonie maakt dan ook serieus
werk van hun bijdrage. Tijdens
de wekelijkse repetities wordt
hard gewerkt om zich de Moeskroenmuziek ‘eigen’ te maken.
Als kers op de taart, krijgt de
harmonie ook de ruimte om zich
zonder band te laten horen met
een, volgens de heren, vlot, vrolijk, up-tempo nummer, in de stijl
van de jubilerende Pater.
Het Lieverlee Festival wordt dit
jaar voor de derde keer gehouden. Redelijk onbekend is, dat
het evenement uit de creatie-

Caramba en de acts Mannen van
Naam, BB’87, wat staat voor de
oerbezetting van Beatbusters,
Heavy Hoempa, Bottles of Smoke én harmonie Sint Servaes. Het
belooft een hele happening te
worden.
Aan harmonie Sint Servaes zal
het niet liggen; “Wij gaan, samen met Pater Moeskroen,
een mooi en goed stuk muziek
maken. Het wordt écht feest”,
beloven Huub en Maurice. Ze
voegen enthousiast toe: “Het
dak gaat eraf”, om lachend tot
de conclusie te komen dat er helemaal geen dak op het theater
midden in de natuur zit.
Kaartjes voor het Lieverlee Festival zijn te verkrijgen via
www.kersouwe.nl.

MEE EN WIN
!

sneak
preview
E
DO

winactie

sneak preview

ZATERDAG 18 JUNI
16.00 UUR | PLEIN 1969

MAAK KANS OP
2 VAN DE 25 KAARTEN
VOOR LIEVERLEE FESTIVAL
EN EEN GOODIEBAG!
WAT MOET JE DOEN OM KANS TE MAKEN?
MAIL UITERLIJK 17 JUNI UW NAAM EN NAW-GEGEVENS
NAAR INFO@ONDERNEMERSBELANG-HD.NL
EN KOM ZATERDAG 18 JUNI OM 16.00 UUR
NAAR PLEIN 1969 VOOR DE PRIJSUITREIKING

Deelnemende bedrijven:
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WONEN

Spelen m
et je
interieur

kijk verder
dan je neus lang is

Binnenki

jken

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
PERCEEL LANDBOUWGROND

Er zijn op het moment aanbieders die ’n hypotheek
rente onder de 1 % bieden bij 2 jaar vast.
Klinkt goed!
Maar wat is nu wijsheid op de lange termijn?
Laten wij nu verder kijken dan jouw neus lang is…

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

geur, woon & kadoshop
www.thelmakados.nl

Sint Servatiusstraat 9
5473 GA, Heeswijk-Dinther
maandag gesloten

Opruimtip
Vul elke week een ’7 dingen doos’
Zet een lege verhuisdoos op
een goed zichtbare plek in
huis. Daag jezelf uit daar elke
week 7 voorwerpen in te stoppen, die je niet meer gebruikt
of leuk vindt: dat lelijke vaasje van je tante, die dubbele
kurkentrekker, het jasje waar
je uitgegroeid bent, de overtollige sjaals die je deze winter
wederom niet hebt gedragen,
enz. Breng deze doos na 3
weken naar een kringloopwinkel bij jou in de buurt, en
begin de week erop opnieuw
met vullen.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

GROOTTE
:
LIGGING
:
INSCHRIJVEN :

www.jmeulendijk.nl

02 ha. 46 a. 25 ca.
Aan de Boterweg te Heeswijk-Dinther
Tot uiterlijk 05-07-2016 15.00 uur bij
Schepers en Van Nunen te Veghel

Voor meer informatie en inschrijfformulier
neem contact op met Raadhage makelaardij

Meulendijk

www.raadhage.nl

Stationsstraat 20 • 5461 JV Veghel
Tel. 0413 - 37 89 21 • Email info@raadhage.nl

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

RegioBank, altijd in de buurt
NISTELRODE - Veel mensen willen graag een bank in de buurt. Om
gewoon even binnen te kunnen lopen voor een vraag of een goed
advies. Een kantoor om de hoek, met een bekend gezicht, waar ze
hun geldzaken regelen zoals zij dat willen. RegioBank is een bank
waarbij dit kan. Deze bank staat dichtbij de mensen.
Klanten kiezen zelf hoe ze hun
geldzaken regelen
“Iedereen kan bij RegioBank
binnenlopen. Wij zijn het kantoor om de hoek. Bij ons kunnen
klanten hun geldzaken regelen
zoals zij dat willen.

‘wij Vinden het
belangrijk om diChtbij
onze klanten te staan’
Op kantoor, thuis via internet of
onderweg via onze mobiele app.
En dat kost de klant niets extra’s.
Ook niet voor papieren bankafschriften of overschrijfkaarten.
Klanten kunnen bij ons terecht
voor betalen, sparen, alles.
We nemen de tijd voor persoonlijke aandacht. Gewoon,
een goed gesprek met een kop
koffie. Op deze manier kunnen

we echt advies op maat geven,”
zegt Vincent Driessen, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in
Nistelrode.
Dichtbij en betrokken
RegioBank kiest bewust voor
kantoren in dorpen en kleine
steden. Want in heel Nederland
verdienen mensen een bank in
de buurt. Zo kunnen klanten hun
geldzaken regelen met iemand
die ze kennen en die weet wat
er speelt in hun omgeving. “Wij
vinden het belangrijk om dichtbij
onze klanten te staan en om advies op maat te geven. Voor alle
bankzaken is het heel prettig dat
mensen niet ver hoeven te reizen
naar hun bank.”
Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke bank bij u in de buurt
en wilt u meer weten of vrijblij-

vend kennismaken? Loop dan
binnen bij Rivez Assurantiën &
Risicobeheer, Weijen 19A in Nistelrode. U kunt natuurlijk ook
bellen via 088 – 8000 902.

Rivez Assurantiën & Risicobeheer is als zelfstandig adviseur
van RegioBank een onafhankelijke tussenpersoon. Naast de producten van RegioBank adviseren

RegioBank
meest
klantgerichte
bank

en bemiddelen zij ook in particuliere en zakelijke verzekeringen
en hypotheken. Zo kunt u voor
al uw financiële zaken terecht bij
één adviseur.

RegioBank wil graag iedereen persoonlijk bedanken!

Winn
CCDNA aar
2016 ca Award
tego
banken rie
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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AAN HET WERK
Een onderscheidend CV
BERNHEZE - Bij solliciteren is het de kunst om je te onderscheiden. Je wilt immers positief opvallen
waardoor je uitgenodigd wordt. Er zijn veel manieren hoe je dit kunt doen. Deze keer beschrijf ik hoe je
je met je CV kunt onderscheiden.

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach en eigenaar van Influsso in
Heesch

Hoe maak je een onderscheidend
CV?
Voordat je begint met schrijven,
is het belangrijk om te weten
dat degene die je sollicitatie ontvangt, gemiddeld een halve minuut je sollicitatie bekijkt, waarna
je op de stapel ‘geschikt’ of ‘niet
geschikt’ komt te liggen. Deze
eerste selectie gebeurt doorgaans
via je CV. Als er in zo’n korte tijd
een oordeel geveld wordt, is het
belangrijk om te weten waarop
gelet wordt.
1. Sluit je kennis en ervaring aan
bij de functie?

Je werkervaringen krijgen veel
aandacht in het CV. Hiermee
laat je zien wat je te bieden
hebt. Naast je functie, organisatie waar je werkt en de periode, is het vooral belangrijk om
aandacht te geven aan je taken
en verantwoordelijkheden. Aan
datgene wat je bereikt hebt.
Dit vermeld je puntsgewijs in
korte en bondige woorden. Je
vermeld vooral datgene wat
van belang is voor de functie
waarop je solliciteert.
2. Pas je binnen de organisatie?
Dit is een wat moeilijker te duiden onderwerp. Het gaat hier
vooral om of je interesses, visie
en belangrijke waarden aansluiten bij die van de organisatie. De analyse, waarover ik
eerder heb geschreven, geeft
je de informatie om deze gegevens te verwerken in je CV.
Op basis van je CV wordt dus
het oordeel getrokken of jij de
oplossing bent voor het probleem dat de organisatie heeft.
Als iemand maar een halve minuut de tijd neemt om je CV te

Tig-lasser/allround metaalbewerker
gezocht
lezen, is het essentieel dat de belangrijkste informatie snel in het
oog springt en goed terug te vinden zijn. Belangrijke voorwaarden
voor je CV zijn daarom:
- Maximaal 2 kantjes A4;
- De belangrijkste informatie
staat op de eerste pagina;
- De informatie is concreet en
eerlijk;
- Een overzichtelijke indeling,
waardoor informatie snel terug
te vinden is;
- Bevat alleen de belangrijkste
en relevante informatie.
Wat is nu relevante informatie?
De volgende keer zal ik in mijn
maandelijkse column specifiek
hierop verder gaan.
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en
instructies, zelfstandig kleine tot middel grote rvs constructies
of plaatwerkdelen. Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een
belangrijke plaats in. Bij de fabricage van deze producten wordt
met name een beroep gedaan op je technisch inzicht en je
vaardigheden m.b.t. TIG- lassen, richten, boren, tappen enz.
Functie eisen:
• MBO metaaltechniek
• Ervaring in het bewerken van RVS
• Zelfstandig tekening lezen
• Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding of
werkervaring
• Zelfstandig, flexibel en accuraat
• Precieze en positieve instelling
• Geen 8 tot 5 mentaliteit
Bedrijfsomschrijving:
Heijco Machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het
vervaardigen van rvs producten voor de machinebouw en foodindustrie.
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Madame Curieweg 5A
5482TL Schijndel
Tel: 0031 (0)73 7511503

P

Jacqueline Gerrits:
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‘Als iemand maar een halve minuut de tijd neemt
om je CV te lezen, is het essentieel dat de
belangrijkste informatie snel in het oog springt!’
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Vacature: bedieningsmedewerker

Sta jij net als wij voor
gastvrijheid en service?
Heb je ervaring in bedieningswerkzaamheden
en ben je een paar avonden per week beschikbaar
dan heten wij je welkom in ons team.
Mail je sollicitatie naar:
info@hetsentiment.nl t.a.v. Toos Verstraten

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl
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familiae heeft zichzelf vernieuwd inloopochtend voor (ex-)
borstkankerpatiënten

Toegankelijker, beter zichtbaar, heldere diensten
Familiae timmert al enige tijd aan de weg. De dienstverlener ondersteunt senioren, ontmantelzorgt hun
kinderen en maakt zo het leven voor iedere betrokkene een stuk comfortabeler. Toch is het voor veel
mensen nog altijd niet vanzelfsprekend om externe hulp in te schakelen bij het ondersteunen van een
dierbare. Vaak omdat men simpelweg niet weet dat het kan.

UDEN - Mensen die borstkanker hebben of hebben gehad, worden
donderdag 2 juni weer hartelijk ontvangen door vrijwillige ervaringsdeskundigen in Bernhoven, Uden.
Elke eerste donderdag van de
maand krijgen zij de gelegenheid
om met lotgenoten onderling te
praten en ervaringen uit te wisselen.
De bijeenkomst wordt gehouden
in een van de vergaderruimtes
van Bernhoven van 10.00 tot
11.30 uur.

Daarom heeft Familiae zichzelf
toegankelijker gemaakt, met
duidelijke diensten: gezelschap,
begeleiding en regelwerk. De
presentatie aan cliënten is ook
sterk verbeterd, met een nieuwe gebruiksvriendelijke website
en bijvoorbeeld de Mantelzorgstarter. Een hulpmiddel dat een
cliënt helpt bij zijn of haar aanvraag.
Bovenal wil Familiae de partner
zijn die mensen in staat stelt de
regie over hun eigen leven te
behouden. Het bedrijfscredo is
‘Happy senior!’
Nieuwe Familiae-managers
staan te popelen
Familiae werft, traint en plaatst
Familiae-managers. Dat zijn ervaren en betrokken mensen uit
de buurt die de genoemde ondersteuning bieden, zoals de

cliënt het wil. Er staat momenteel weer een nieuwe lichting
enthousiaste Familiae-managers
klaar om de mensen te ‘ontmantelzorgen’.
Als het om gezelschap gaat,
kan het werk van een Familiaemanager kleine huishoudelijke
taken betreffen, samen boodschappen doen of een kaartje
leggen.
Slaap-/waakdiensten
zijn ook mogelijk. Veel Familiaemanagers zijn ervaren in het begeleiden van mensen met geheugenproblemen.
Begeleiding kan deze taak omvatten, maar ook het organiseren van een verwendagje of begeleiding naar de dokter of het
theater. Onder regelwerk valt
thuisadministratie, het regelen
van een verhuizing en andere
taken die paperassen en organisatiewerk betreffen.

Aanmelden is gewenst. Dat kan
door een mailtje te sturen naar
mammacare@bernhoven.nl of je
kunt tijdens kantooruren bellen:
0413-402660 of 0413-402661,
toegang is gratis. De inloopochtenden in Bernhoven worden
georganiseerd in samenwerking
met de Borstkankervereniging
Nederland.

(Zorg)organisaties en bedrijven
Familiae voegt haar diensten
ook in collectief verband toe aan
die van (zorg)organisaties. Zo
bestaat er een nauwe samenwerking met Ouderenzorg De
Annenborch in Rosmalen. Ook
voor bedrijven ontwikkelt Familiae maatoplossingen die hun
werknemers structureel ontlasten bij hun mantelzorgtaken.
Voordelig kennismaken
U kunt nu extra voordelig kennismaken met Familiae. Nieuwe
cliënten krijgen namelijk 10%
kennismakingskorting op alle
uren tot en met juni 2016.

Op www.familiae.nl vindt u
meer informatie.

Denk je dat je een
Bel (085) 016 04facelift
03
nodig hebt,
Mail info@familiae.nl
probeer het eens
Web www.familiae.nl
met een glimlach

Horizon-vakantie in Hoogeloon
HEESCH - Na een introductie door Jan van de Leest, vertrokken we op 23 mei naar het landgoed de
Biestheuvel in Hoogeloon. De hulpploegen hadden daar de benodigde voorzieningen getroffen en de
boel feestelijk versierd, vanwege het 40-jarig bestaan. Na een korte rust en een heerlijke maaltijd, was
er tijd voor kennismaking met elkaar. Voor de avond had het bestuur leuke prijzen geregeld tijdens de
bingoavond. De prijzen gingen vlot van de hand.

Ziekenvereniging Horizon Heesch

Op dag twee stond de huifkar klaar voor kaasboerderij De
Ruurhoeve. Daar werd een film
vertoond over het maken van
kaas en kregen we een rondleiding door het rundveebedrijf,
want bij die dames begint het
kaasfeest. De fotograaf kwam
voor een foto van vakantiegangers, verzorgers en bestuur. Het
klapstuk was de bonte avond die
het team verzorgde, met diverse
leuke liedjes en sketches. Zelfs
ober Frans had leuke moppen.
Tot laat in de nacht hebben we
gezongen, onder aanvoering van
Toos en Piet van Tilburg.
Na een korte nacht en het ontbijtbuffet, bood de directie van
landgoed De Biestheuvel het bestuur van Ziekenvereniging Horizon Heesch een enorme slagroomtaart aan, ter gelegenheid
van het 40-jarig jubileum waarbij
directeur Arjan een presentatie
gaf. Deze middag togen we naar

het draaiorgel entertainmentmuseum in Hilvarenbeek. Daar werd
over het ontstaan van de diverse
orgels verteld en werd gedanst
en gedronken.
Voor deze avond was er na het
diner een kletsavond gepland.
Ook werden de ereleden ontvangen.
De volgende dag kwam de KBO
met duo-fietsen en vrijwilligers voor een ritje op het landgoed. Ook de rolstoelfiets kon
uitgeprobeerd worden. Tijdens
de meezingavond speelden de
Grensmuzikanten en werd gedanst. “We gingen alleen heen
en kwamen de volgende dag met
23 vrienden thuis.”
Ziekenvereniging Horizon Heesch:
bedankt voor een fijne vakantie.
Ziekenvereniging Horizon Heesch
dankt alle donateurs, zonder hen
is deze reis niet mogelijk. Zie verder op www.mooibernheze.nl.
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Rob & Emiel zorgen voor topavond
én... slapeloze nacht!

Kluscafé

NISTELRODE - “Hoe is ’t meugeluk?!”, riep opa Verstappen uit toen hij zijn kleinzoon de finishlijn zag passeren. Als jongste in de geschiedenis en eerste Nederlander ooit, wist Max een Formule 1-race te winnen. Exact dezelfde verzuchting, viel zaterdagavond 21 mei te
beluisteren in de foyer van CC Nesterlé, na afloop van de memorabele show van het illusionistenduo Rob Mollien en Emiel Lensen.
om het spel kaarten, dat doorlopend in de hoogte was gehouden, uit het doosje te halen. Een
waaier kaarten werd zichtbaar
met één kaart op de rug gezien.
Deze kaart werd omgedraaid en
inderdaad ... ‘schoppenkoning’.
“Vraag jezelf niet af hoe het kan,
maar verwonder je vooral”, adviseerden de heren de onthutste
zaal. Verwonderen? Bewonderen zullen ze vast, niet ten onrechte, bedoeld hebben.
Het illusionistenduo toont het publiek een van hun illusies

Menigeen zal de nacht van zaterdag op zondag slecht hebben
geslapen door het prakkezeren
over de truc achter de trucs,
dubbele bodems, apen uit mouwen, en meer. Onverdraaglijk.
Verdorie, we hadden er toch met
onze neus bovenop gezeten?
In een flink gevuld Nesterlé, extra sfeervol vanwege jonge bezoekers die geestdriftig de acts
ondersteunden, lieten Rob en
Emiel in de laatste uitvoering van
hun theatershow ‘Da’s Sterk!’
onverklaarbare kunststukjes zien.

Eén voorbeeld: ‘n jongeman uit
het publiek werd gevraagd een
doosje met een spel kaarten in de
lucht te houden. Daarna moch-

Foto’s: Marcel van der Steen

of boer? Koning! Aldus kwamen
de uitverkorenen met hun keuzes op ‘schoppenkoning’ uit. Tijd

‘vraag jezelf niet
af hoe het kan maar
verwonder
je vooral’

Na afloop van de - dan al - gedenkwaardige show sprintten
Ron en Emiel naar de foyer voor
de derde helft. Aangekondigd
weliswaar, maar toch… Staande
op een geïmproviseerd ‘podiumke’ toverden de twee in razend
tempo met muntstukken, speelkaarten en kubussen.
Het publiek had een kostelijke
topavond, een geweldige afsluiting van theaterseizoen 20152016.

ten vier andere bezoekers hun
keuze bepalen. Rode of zwarte
kaart? Zwart! Klaveren of schoppen? Schoppen! Plaatje of cijfers? Plaatje! Aas, koning, vrouw

Theo Langenhuijzen

LOOSBROEK - Kom gerust
kijken en breng een apparaat
mee wat je een tweede kans
wilt geven. Denk ook eens
aan een kapotte fietsband.
We vragen alleen voor het
energieverbruik en de kosten van koffie een vrijwillige
bijdrage in de fooienpot. We
proberen altijd te helpen,
maar voor onderdelen moet
je zelf zorgen. Het kluscafé is
voor alle inwoners van Loosbroek, dus loop gewoon even
gezellig binnen tijdens de
openingstijden en misschien
heb je nog ideeën voor ons.
Voor meer informatie kun
je terecht bij Jan van Eerd,
0412-480658 of bij Betsie
van Zutphen, 0413-229692.
Locatie: Harrie van Zoggel Achterdonksestraat 7.
Elke derde dinsdag van de
maand: 21 juni, 19 juli,16 augustus van 18.30 tot 20.30
uur.

Progressief Bernheze: Werk maken van de toekomst
De gemeenteraad vergadert donderdag over de plannen
die het college van burgemeester & wethouders de komende jaren heeft voor onze dorpen en haar inwoners.
Progressief Bernheze ziet in die plannen een aantal punten terug waar wij al jaren voor vechten.

maakt Progressief Bernheze werk
van.
Bouwen voor de toekomst
Het investeren in klinkers in de
dorpen, maakt onze dorpen nog
aantrekkelijker om in te wonen.
Toch zijn er ontzettend veel
mensen die hier nu al dolgraag
zouden willen wonen, maar zich
dat niet kunnen veroorloven. De
huizenprijzen in onze dorpen zijn
relatief hoog en alles wat we nu
bouwen is voor ‘gezinnen’ en aan

nooit alsnog ‘grotere’, dure huizen gaan worden. Wij willen veel
openbaar groen om de huizen
heen, zodat een wijk mooi, leefbaar en netjes blijft. En we willen
eigen initiatieven beter ondersteunen, met subsidie. Dat alles
kost geld, maar is echt investeren
in de toekomst.
Werken aan werk
Maar wie woont in Bernheze, wil
ook graag een boterham kunnen
verdienen in de buurt. Ruim 5%

die contacten aanhaalt met bedrijven, andere gemeenten, opleidingen en groepen werkloze
inwoners zelf en deze contacten
matcht. Iemand die de regio kent

Er is actie nodig om ervoor te zorgen dat mensen op een fijne
en betaalbare manier in onze dorpen kunnen blijven wonen
en een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen in de regio

Er lijkt eindelijk geld apart gezet
te gaan worden om de centra
van Heeswijk-Dinther en Nistelrode op de schop te nemen, Vorstenbosch lijkt te kunnen gaan
sporten in een nieuwe gymzaal
en Heesch kan gaan genieten
van een afgemaakt dorp. Veel
nieuwe klinkers kunnen gelegd
gaan worden in de komende

jaren. Maar is daarmee de leefbaarheid van onze dorpen voor
de toekomst veiliggesteld? Wij
denken dat onze inwoners meer
nodig hebben. Er is actie nodig
om ervoor te zorgen dat mensen
op een betaalbare manier in onze
dorpen kunnen blijven wonen en
een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen in de regio. Daar

de grote en dure kant. Dat zorgt
voor scheefgroei. Waar blijven de
jongeren met een smalle beurs
of de eenpersoonshuishoudens?
Ook die groepen zijn ontzettend
belangrijk voor de toekomst van
onze verenigingen en (mantel)
zorg. Daar moeten we plek voor
maken!
Als het aan Progressief Bernheze
ligt, gaat de gemeente niet meer
standaard uit van ‘grotere’ gezinswoningen. Wij willen dat de
gemeente kleinere kavels gaat
verkopen, zodat kleinere huizen

van de Bernhezenaren die aan
het werk zou willen, is werkloos.
Bij jongere en lager opgeleide inwoners ligt dat percentage nog
dubbel zo hoog. Toch maakt
onze gemeente daar nog amper
werk van. Dat moet anders.

en kijkt welke kansen er in de regio zijn om mensen aan het werk
te krijgen. Iemand die werkt aan
plannen, om ervoor te zorgen dat
inwoners die nu nog werkloos
zijn, dat de komende jaren in ieder geval niet meer zijn.

Mensen aan het werk helpen,
is echt mensenwerk. Vandaar
dat Progressief Bernheze voorstelt om iemand aan te stellen
die gaat proberen om mensen
aan het werk te helpen. Iemand

Cent van den Berg,
Bellinda van den Helm,
Ellen Neelen,
Jasper Vos,
Skip Anker,
Jesse Jansen

www.progressiefbernheze.nl
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Spannende boeken
in de schijnwerpers

COLUMN EEN KIJKJE IN DE BIEB
In het kader van het Jaar van
het Boek vertellen een keer
per maand medewerkers van
de bibliotheken in Bernheze
over hun werk in de bieb.
Deze keer vertellen de flexibele krachten Ellen Cremers
en Wilma Brekelmans hun
verhaal.

BERNHEZE – Nederland is van 3 tot en met 19 juni in de ban van
de thrillers. Met het thema ‘bloed in de polder’ staan de Spannende
Boeken Weken in de bibliotheek geheel in het teken van de Hollandse thriller. Voor nieuwe leden vanaf 18 jaar hebben de Noord
Oost Brabantse Bibliotheken een exclusief cadeau: de bundel Kwade Zaken. Zestien spannende strafrechtverhalen.

Ellen en Wilma wonen allebei
in Heeswijk-Dinther en werken in de drie vestigingen van
Bernheze: Heesch, Nistelrode
en Heeswijk-Dinther. Daar
vallen ze in bij afwezigheid
van collega’s als deze ziek,
vrij of op vakantie zijn. Ook helpen ze bij lezingen, Boek&Babbel en andere cursussen. Het werken op de drie
vestigingen bevalt hen allebei prima en is erg afwisselend.

Ellen en Wilma

De Nederlandse misdaadliteratuur kent een stevige stamboom: van P. Tesselhoff jr. – die
in 1900 het eerste Nederlandse
misdaadverhaal schreef – tot
Havank en Baantjer, naar Tomas
Ross, René Appel, Charles den
Tex en Michael Berg, om enkele hedendaagse bloedverwanten
te noemen. Ze worden terzijde gestaan door hun zusters in
het kwaad, zoals Saskia Noort,
Simone van der Vlugt, Esther
Verhoef, Loes den Hollander,
Marion Pauw, Corine Hartman
en Marelle Boersma. Nederland
als plaats delict werpt een andere
blik op de Hollandse gezelligheid

Ellen vertelt: “Niet te geloven, maar binnenkort zit ik al 35 jaar in ‘dit vak’.” Ze constateert dat
het bibliotheekwerk in de jaren natuurlijk sterk is veranderd, maar dat de gebruikers op de eerste
plaats blijven staan. De bieb is nu veel meer dan alleen de uitleen van boeken. Haar vrijwilligerswerk bij onder andere De Eijnderic, sluit hierbij goed aan. “Ook daar verdiep ik me in de mensen
en bedenk waar belangstelling voor zal zijn.”

en tolerantie. Zowel in fictie als
in de realiteit, getuige true crime
boeken, zoals De ontvoering van
Alfred Heineken van Peter R. de
Vries en Mocro Maffia van Wouter Laumans en Marijn Schrijver.

Wilma is ook al een hele tijd werkzaam in de bibliotheek (al 16 jaar). Ze zegt: “Omdat de bieb een
breed publiek heeft, is het er erg fijn werken. Het contact met de bezoekers vind ik erg belangrijk
en ze kunnen dan ook altijd met vragen bij mij terecht, voor een leesadvies, werkstuk of boekbespreking.” Heb je een leestip? Dan hoort ze het graag. Ze is in haar vrije tijd ook veel met boeken
bezig, zo is ze onder andere vrijwilliger bij de schoolbieb in Loosbroek.

Gouden Strop en Schaduwprijs
Tijdens de Avond van het Spannende Boek op 2 juni worden de
winnaars van De Gouden Strop,
de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek, en
de Schaduwprijs, voor het beste
debuut, bekendgemaakt.
www.nobb.nl
www.spannendeboekenweken.nl/
bibliotheek

De bieb is er voor iedereen, jong en oud. Dus loop
gerust een keer binnen in een van onze drie vestigingen. Er is van alles te zien en te beleven.
GEZONDE VOEDING: LEESVOER

Lekker &
gezond snoepen!

N
2 ZAKKE
Snoeptomaten

2.99

emmertje 500 gram

1.

79

2.58
2.78

Lay’s
flat chips
2 zakken à 200/ 225 gram naar keuze*
*m.u.v. mix

S
2 PAKJE

Alle Vivera vleesvervangers
2 pakjes naar keuze**
**m.u.v. voordeelverpakkingen

3.98
5.98

3.

00

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 30 mei t/m zondag 5 juni 2016. Week 22. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

1.

99

Chocomel
pak 1000 ml

1.35
1.49

0.

99
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dE KERmiSSEn van
BERnHEZE KOmEn ER aan:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek

RMISS
KE

E

B

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier zelf, gewoon
als bedankje voor jou als klant! Kermismunten kun je besteden op alle
kermissen in de gemeente, bij alle attracties en kramen!

RN

EN

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

wij
doen
mee

H EZE

Deelnemende winkelier in Heeswijk-Dinther:
COOP

KERMISEXPLOITANTEN IN HEESWIJK-DINTHER
T.L.Chen - Dartgame
C.A.G. Reemer - Funhouse
Paashuis de Laat VOF - Snoepkraam
Fam. van Tuijl-Verstappen - Autoscooter
P. Verbruggen - Gebakkraam
Verstappen funfairs - Surfing/snelheidsmolen & Fotoschietsalon
W.A. van der Vorst JR - Pusher
A.J.M. Hoefnagels - Draaimolen
VOF van der Marel - Wipp
VOF van der Marel - Reuzenrad
VOF C. Overkamp en zn - X-treme Cranes
H.M. Spelbrink - Skeelball
H.P.L. Stroucken - Suikerspin
Snowie Nederland B.V. - IJS
M.A.R. van der Veen - Polyp
VOF Verstappen - Lijntrek & Lucky duck
H. Vorstenbosch - Visproducten

Het principe is
eenvoudig: schr
ijf een aantal
muziekgenres op
een rad en draa
ien maar.
Verwacht alle m
uziek die niet m
eer mag, maar
stiekem nog st
eeds op #1 staa
t in ieders partyplaylist.

Een
Met onder andere ‘Hou Me Nog
n’
leve
Het
Keertje Vast, Geniet Van
de
in
ken
is hij niet meer weg te den
Nederlandse muziek.

is zijn eigen stijl gaan
ontwikkelen, bij hem staat
FEEST! Voorop. Mede door
zijn microfoongebruik weet hij het
tende
publiek en personeel tot een fees
menigte te maken.

Bestaande uit Pal van den Hoogen
(gitaar, sax en zang) en Hanz Beekman
(toetsen en zang). Deze ervaren
muzikanten maken
met een op en Topp!
geluid en een uitgekiende
lichtshow van elk feest
een waar spektakel.

De zes jongens van Baby
Blue nemen hun
enthousiasme mee naar
ieder optreden; Vanaf de
eerste minuut wordt het
publiek geboeid door het
pakkende repertoire en staat
de boel op zijn kop.
Pop, Rock ’n Roll, Nederlandstalig en zelfs die ene
foute zomerhit. Baby Blue
speelt alles, zolang het maar
voldoet aan de volgende
voorwaarden: iedereen kent
het, iedereen zingt mee en
iedereen zal erop dansen en
springen.
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mooi

buiten thuis

Exposeren in pop-up
kunstinitiatief M’ART
M’ART voor studenten en net afgestudeerden
beeldende kunst
MAASHORST - M’ART (= Maashorst Art) is een kunstinitiatief van
Maria van der Laar en Marion van de Schans, studenten aan de
Academie voor Schone Kunsten in Arendonk, België. Zij zochten
atelierruimte en vonden deze (tijdelijk) in het Oude Gemeentehuis
in ’t centrum van Schaijk.
Op zondag 26 juni, 2 oktober
en 11 december (tegelijk met
de koopzondagen) stelt M’ART
haar galerie open voor publiek.
In 2017 kunnen we op 29 januari nog een expositie organiseren
voordat het gebouw gesloopt
gaat worden.

M’ART wil in dit ruime pand
met tuin ook andere studenten
in beeldende kunst uit de regio
Maashorst een podium bieden
om te exposeren. Door verbinding te leggen tussen kunsttalenten uit de regio Maashorst,
kunnen de kunstenaars elkaar
inspireren en gezamenlijk exposeren, met als doel de exposities
boven het gemiddelde te laten
uitstijgen.

Door steeds andere exposanten
uit te nodigen, is en blijft het een
beleving om langs te komen.
Naast het zelf vormgeven van
het expositieprogramma, beoordeelt een commissie aanvragen
van kunstenaars die spontaan
binnenkomen.
Op die manier wordt afwisseling
gezocht tussen studenten en
kunstenaars aan het begin van
hun ontwikkeling. Ook staan wij
open voor ongedachte samenwerkingen.

Ben jij student aan een opleiding beeldende kunsten
of pas afgestudeerd en wil je ook exposeren?
Stuur je voorstel met documentatie over je werk, een cv,
je opleiding en je visie als kunstenaar naar
m.artpopup@gmailcom.
We kijken uit naar jouw reactie

Pim Langens
M 06 525 448 08

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

op alles!*

Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

* Kijk voor de actievoorwaarden op onze website.

korting

NISTELRODE - Alhoewel kinderboerderij ‘De Nissebisjes’
elke dag geopend en toegankelijk is, vindt er op zondag 5 juni
een speciale open dag plaats!
Van 11.00 tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom.
Op deze dag organiseren we een
aantal speciale activiteiten voor
kinderen. Bijvoorbeeld: Een ritje
maken op een pony. Er zijn verder exotische gastdieren vanuit
dierentuin ZieZoo op bezoek en
er staat een springkussen.
Ook is er gelegenheid om één
van onze dieren te sponsoren/
adopteren. Bijna vanzelfsprekend zijn pannenkoeken, koffie,

thee en limonade weer verkrijgbaar. De opbrengst hiervan komt
rechtstreeks ten goede aan de
verzorging van onze dieren.

We hopen je te zien op 5 juni op
kinderboerderij ‘De Nissebisjes’,
gelegen aan ’t Maxend, naast
De KanZ.

Oud Olympisch volleyballer geeft
startschot Bernhoven loopt warm
Bas van de Goor Foundation wil kwaliteit van leven met diabetes verbeteren
Uden – De oud-Olympisch kampioen volleybal, Bas van de Goor, geeft op woensdag 8 juni om 19.00
uur het startsein voor ‘Bernhoven loopt warm’. Het sportieve evenement, waarbij de opbrengst gaat
naar de Vrienden van Bernhoven, vindt voor de vierde keer plaats. Er zijn afstanden van 5 en 10 kilometer en ook wandelen is mogelijk.
Bas van de Goor, geboren te Oss,
heeft zelf diabetes. De missie
van de Bas van de Goor Foundation is, om de kwaliteit van
leven van mensen met diabetes
te verbeteren door middel van
sport en bewegen. Deze missie sluit aan bij het doel van de
groep Start to run met diabetes,
die Bernhoven, huisartsenvereniging Synchroon en de Keien
Atletiek samen organiseren voor
mensen met diabetes. De enthousiaste groep heeft de smaak
van het hardlopen te pakken en
gaat met Bas van de Goor de 5
kilometer lopen.

gebied De Maashorst. De route
begint en eindigt bij ziekenhuis
Bernhoven. Er zijn afstanden van
5 en 10 kilometer individueel inschrijfkosten € 7,50 - of met
een bedrijfsteam - inschrijfkosten € 100,- per team van 4 personen - af te leggen. Inschrijven
kan via www.vriendenvanbernhoven.nl.
Ook op de dag zelf is inschrijven
mogelijk bij de ingang van Bernhoven, tot 18,45 uur, waarbij we
contante en gepaste betaling op
prijs stellen.
Stichting Vrienden van Bernhoven
De stichting Vrienden van Bernhoven heeft tot doel projecten te

realiseren binnen het ziekenhuis
die doorgaans niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald. Projecten die erop gericht
zijn het welzijn van de patiënten
te bevorderen.

ZOMERACTIE

Zaterdag
mei van
Zaterdag31
4 juni
van 8.00
8.00 tot
tot10.00
11.00uur
uur

20%

Open dag kinderboerderij
Nissebisjes aan ‘t Maxend

Afstanden
Het parcours loopt door natuur-

Vroege vogelkorting

leven beleef

Benzine Bosmaaier

Fs 55

van 299,- nu 239,Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Zolang de voorraad strekt
geraniums, perkgoed, hang en kuipplanten
• Outlet bloembakken en terraspotten
voor zeer scherpe prijzen
• Zeer ruime keuze in vaste planten, heesters,
siergrassen, kruiden, klimplanten, bomen,
fruit en haagplanten
Openingstijden van 1 juni t/m 31 oktober
Maandag:
13.30-18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag:
9.00-18.00 uur
Zaterdag:
8.00-16.00 uur
Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl
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2

e

HALVE*
PRIJS

Roosvicee of Robinsons
Fruitshoot
Alle soorten kleinverpakkingen

* 2e halve prijs: 25% korting op de
totaalprijs van 2 producten.

2

25

Jumbo
Hollandse aardbeien*
Bak 500 gram

* Geldig van wo 25 mei t/m di 21 juni 2016

3

99

Kilo 15,96

Biefstuk

Topkwaliteit uit Ierland
Per 250 gram

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
Geldig van wo 25 mei t/m di 20 september 2016.
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gemeentebericHten

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

aGEnda
2 juni 2016
Gemeenteraadsvergadering
Gemeentehuis, Heesch
19.00 uur
2 juni 2016
werkatelier Groene Loper
Maashorst
Natuurcentrum
De Maashorst, Nistelrode
19.00 uur
Vanaf 8 juni 2016, 20.00 uur
tot en met 13 juni 2016
22.00 uur kunt u
niet parkeren op
De Misse in Heesch.
Van 10 tot en met 12
juni vindt namelijk een
beachhandbaltoernooi plaats.

Bernheze zet
lieveheersbeestjes uit

Als u in de komende weken zakjes in bomen ziet hangen, dan
zijn in die bomen lieveheersbeestjes uitgezet. De gemeente
zet namelijk op een aantal plaatsen lieveheersbeestjes uit voor
de bestrijding van bladluizen. De
bladluizen veroorzaken een soort
plak die uit de bomen valt en op
een aantal plaatsen overlast veroorzaakt. een lieveheersbeestje
eet ongeveer 5.000 luizen op in
zijn leven.

woensdag 1 juni 2016

Bernheze en Oss samen aan de lat voor opvang vluchtelingen
begin april deed commissaris van de koning, wim van der Donk,
een beroep op alle brabantse gemeenten om voor de zomer 7.000
vluchtelingen op te vangen. De gemeenteraad van bernheze wil gehoor geven aan deze oproep. Hij heeft het college van burgemeester
en wethouders opdracht gegeven samen met Oss, Landerd, Uden,
boekel, veghel, Schijndel en Sint Oedenrode, de mogelijkheden te
bespreken.
actieplan
De acht burgemeesters hebben met elkaar een actieplan opgesteld.
Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt om de opvang van vluchtelingen op korte en lange termijn te realiseren. Besloten is om de
acht gemeenten op te delen in drie clusters. elk cluster staat aan de lat
voor de opvang van mensen, het realiseren van draagvlak, en het ‘omarmen’ van de opvanglocatie. Bernheze vormt een cluster met Oss.
Samen met Oss moeten wij 500 vluchtelingen opvangen. Hoe en
waar dat gebeurt is nog niet bekend. Dat hangt onder andere af van
waar er geschikte panden of locaties zijn.

Huisvesten extra statushouders en opvang vluchtelingen
Om ervoor te zorgen dat in de huidige opvanglocaties ruimte ontstaat hebben de acht gemeenten ook afgesproken om versneld statushouders (vluchteling die in Nederland mag blijven) op te vangen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn creatieve oplossingen nodig, zoals
huisvesting op vakantieparken, logeerwoningen, woonunits, maatschappelijk vastgoed etc. De gemeenteraad van Bernheze had eerder
al besloten 225 extra statushouders te huisvesten. Hoe de gemeente
dit wil doen staat in het plan van aanpak van het college.
Planning
De komende weken gaan we met elkaar in gesprek over de plannen
voor de opvang van vluchtelingen en het huisvesten van extra statushouders. Onderstaand een overzicht.
wanneer

wie

waarover

2 juni

Gemeenteraad Bernheze

Actieplan opvang vluchtelingen in
de regio en plan van aanpak extra
statushouders in Bernheze

De colleges van Bernheze en Oss gaan de komende weken de afspraken verder uitwerken in een voorstel voor de beide gemeenteraden.
Cluster

Aantal opPeriode
vangplekken

Per wanneer

Bernheze, Oss

500

Minimaal 5 jaar

Uiterlijk 1 januari
2017

Meierijstad (Schijndel, 300
Veghel, Sint Oedenrode)

Minimaal 5 jaar
2017

Uden, Boekel en
Landerd

Minimaal 5 jaar

Nb. Dit is een opiniërend gesprek. Dat
betekent dat de raad deze avond nog
geen besluit neemt.

14 juni

College van B&w

Uiterlijk 1 januari

14 juni tot
14 juli

Inwoners en ondernemers Actieplan opvang vluchtelingen in
Bernheze, gemeenteraad de regio en plan van aanpak extra
en college van B&w
statushouders in Bernheze.

Zo spoedig mogelijk

27 juni

Commissie Bestuur en
Strategie

Overzicht gebouwen en locaties
voor opvang vluchtelingen in
Bernheze en Oss.

Locaties
Omdat de nood hoog is en er snel opvangplaatsen nodig zijn, zijn alle
gemeenten meteen op zoek gegaan naar gebouwen en locaties die
geschikt en beschikbaar zijn. In een gebouw of op een locatie moet
plek zijn voor minimaal 300 mensen. Opvang in bestaande gebouwen heeft de voorkeur. De gemeenten gaan eerst in gesprek met de
eigenaren van een gebouw of locatie en met het COA. Half juni is
een lijst met gebouwen en locaties bekend.

14 juli

Gemeenteraad

Actieplan opvang vluchtelingen in
de regio en plan van aanpak extra
statushouders in Bernheze.

300

Overzicht gebouwen en locaties
voor opvang vluchtelingen in
Bernheze en Oss.

Meer informatie
Op www.bernheze.org vindt u het actieplan en meer informatie over
de opvang van vluchtelingen en het huisvesten van (extra) statushouders. Heeft u ideeën over locaties of vragen? Laat het ons weten
via gemeente@bernheze.org of telefonisch via 14 0412.

GEmEEnTERaadSvERGadERinG
Op 2 juni 2016 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De vergadering begint
een half uur eerder dan gebruikelijk, namelijk om 19.00 uur. Op de agenda staan:
- Bespreking van het plan van aanpak opvang (extra) vergunninghouders Bernheze en plan van aanpak gezamenlijke opvang
vluchtelingen As50+ regio.
- Vaststelling Perspectiefnota 2017-2020.
informatie
De agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.bernheze.org. Via deze website kunt u de raadsvergadering live volgen en op een later
tijdstip terugkijken. Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

OffiCiËlE BEKEndmaKinGEn
algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting de Kreuge voor het
organiseren van het Pleinfestijn op 2 en 3 september 2016
van 20.00 tot 1.00 uur op het

dorpsplein aan Molenhoeven,
5472 PX Loosbroek. Tijdens
het evenement is een gedeelte van Molenhoeven (voor het
dorpsplein) afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 25 mei 2016.
- Cultureel Centrum de Pas voor
het organiseren van een Buitenbios op 15 juli 2016 van

21.30 tot 23.30 uur op het
parkeerterrein aan achterzijde
Cultureel Centrum de Pas, De
Misse 4, 5384 BZ Heesch. Het
parkeerterrein is van 19.00 tot
24.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 26 mei 2016.
- Lunenburg events & More voor
het organiseren van Lunenburg

Muziekspektakel op 8 juli 2016
van 20.00 tot 1.00 uur, 9 juli
2016 van 20.30 tot 1.30 uur
en 10 juli 2016 van 14.00 tot
23.00 uur op het parkeerterrein
aan Dorpsstraat 39, 5472 PH
Loosbroek. De beschikking is
verzonden op 27 mei 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

gemeentebericHten
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Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- J.J.A. Hermans voor het organiseren van Proud to be fout op
10 juni 2016 van 20.00 tot 1.30
uur op locatie Donzel 13, 5388
PA Nistelrode.
- Buurtvereniging
Kasteelzicht
voor het organiseren van een
landelijke buitenspeeldag op
8 juni 2016. Fokkershoek tussen Kameren en Herperstreeg,
5473 VD Heeswijk-Dinther is
afgesloten van 11.30 tot 17.00
uur.
- Buurtvereniging De Beekloop
voor het organiseren van
een landelijke buitenspeeldag op 8 juni 2016. willemAlexanderstraat (vanaf Constantijnstraat
tot
willemAlexanderstraat 5) en Beatrixstraat (vanaf willem-Alexanderstraat tot Beatrixstraat 5) 5388
KP Nistelrode is afgesloten van
10.00 tot 17.00 uur.
- Buurtvereniging Jan Dobbelsteenstraat voor het organiseren van een landelijke buitenspeeldag op 8 juni 2016.
Jan Dobbelsteenstraat (vanaf
Pastoor Grootstraat tot Jan
Dobbelsteenstraat 20), 5472
PK Loosbroek is afgesloten van
10.00 tot 17.00 uur.
- Buurtvereniging De willebrord
voor het organiseren van een
landelijke buitenspeeldag op
8 juni 2016. willebrordstraat
(vanaf Anton Derkinderenstraat
tot Balledonk) 5473 BB Heeswijk-Dinther is afgesloten van
11.00 tot 18.00 uur.
- Buurtvereniging Krommedelseweg e.o voor het organiseren
van een landelijke buitenspeeldag op 8 juni 2016. Pastoor de
Grootstraat, 5472 PN Loosbroek is afgesloten van 12.00
tot 17.00 uur.
- Buurtvereniging Schoolstraat
voor het organiseren van een
landelijke buitenspeeldag op
8 juni 2016. Schoolstraat (vanaf

Hondstraat tot aan eggerlaan),
5476 KJ Vorstenbosch is afgesloten van 10.00 tot 15.30 uur.
- Buurtvereniging Bluumkesbuurt
voor het organiseren van een
landelijke buitenspeeldag op
8 juni 2016. Schutsboomstraat
(vanaf Jasmijnstraat tot aan
Pastoor Boelenssstraat), 5384
GR Heesch is afgesloten van
11.00 tot 18.00 uur.
- Buurtvereniging De Bergakkers
voor het organiseren van een
landelijke buitenspeeldag op
8 juni 2016. Heiveld, 5476 LS
Vorstenbosch is afgesloten van
11.00 tot 17.00 uur.
- Buurtvereniging De Samenloop voor het organiseren van
een buitenspeeldag op 11 juni
2016. Snelleloop (vanaf huisnummer 20 tot aan het fietspad), 5384 wH Heesch is afgesloten van 12.00 tot 20.00 uur.
- Buurtvereniging De Schuurakker voor het organiseren van
een landelijke buitenspeeldag
op 8 juni 2016. Schuurakker
van huisnummer 1 t/m 27
en 2 t/m 42, 5473 PC Heeswijk-Dinther is afgesloten van
9.00 uur tot 18.30 uur.
- Buurtvereniging Boekweitstraat
voor het organiseren van een
landelijke buitenspeeldag op
8 juni 2016. Boekweitstraat,
5388 CA Nistelrode is afgesloten van 12.00 tot 18.30 uur.
- Buurtverenigingen
Donatusstraat en Schaapsdijk voor het
organiseren van een landelijke
buitenspeeldag op 8 juni 2016.
Schaapsdijk vanaf Pastoor de
Grootstraat tot aan Donatusstraat, 5472 PP Loosbroek is afgesloten van 13.00 tot 17.00 uur.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet ruimtelijke ordening
vaststelling wijzigingsplan
Graafsebaan 33 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan
Graafsebaan ong. (naast 33) Heesch
ongewijzigd vastgesteld (artikel

3.9a wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het plan betreft het oprichten van een nieuwe woning
op het perceel Graafsebaan ongenummerd (naast 33) in Heesch.
inzage: Het wijzigingsplan ligt
met ingang van 2 juni 2016 gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.wPGraafsebaan33-vg01) en
www.bernheze.org.
beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen die tijdig hun zienswijzen op het ontwerp hebben
kenbaar gemaakt of niet kunnen
worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze naar voren
hebben gebracht. een beroepschrift kan worden ingediend bij
de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 eA ’s-Gravenhage.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van genoemde
afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Ontwerpwijzigingsplan
Edmundus van Dintherstraat
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan edmundus van
Dintherstraat Heeswijk-Dinther
(artikel 3.9a wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het plan betreft het oprichten van een nieuwe woning
aan edmundus van Dinther-

straat ongenummerd in Heeswijk-Dinther.
inzage: Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 2 juni
2016 gedurende zes weken op
afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het plan
is digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.wPedmvDintherOng-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpwijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan
het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Ontwerpwijzigingsplan Hoogbeugt 19-21 Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de terinzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan Hoog-Beugt
19-21 Heeswijk-Dinther (artikel
3.9a wet ruimtelijke ordening).
inhoud: Het plan betreft het
oprichten van nieuwe bedrijfsgebouwen en het omschakelen
naar een bedrijfsfunctie ‘specifieke vorm van bedrijf opslag’ in
Heeswijk-Dinther.
inzage: Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 2 juni
2016 gedurende zes weken op
afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het plan
is digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.wPHoogbeugt-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpwijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan
het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
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wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- windhalm 15
Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 21-05-2016
- witte Molenweg 43
Handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening/openen
kapsalon aan huis
Datum ontvangst: 23-05-2016
- Meerweg 34
Plaatsen serre
Datum ontvangst: 26-05-2016
Nistelrode
- Kromstraat 19
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 23-05-2016
Heeswijk-Dinther
- Rukven 3, 5473 VS
Plaatsen pipowagens, vlonder,
partytent en recreatief gebruik
voor 5 jaar
Datum ontvangst: 26-05-2016
- Veldstraat 31a
Verbreden duiker
Datum ontvangst: 27-05-2016
Loosbroek
- Heideweg 1a
Bouwen 2 agrarische
bijgebouwen
Datum ontvangst: 26-05-2016
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Broekhoek ong.
Bouwen woonhuis met bijgebouw
Verzenddatum: 25-05-2016
Heeswijk-Dinther
- Veldstraat 31b
Oprichten woning
Verzenddatum: 26-05-2016
Nistelrode
- Vliegveldweg 9
Herbouwen bijgebouw en
plaatsen geluidsmuur
Verzenddatum: 26-05-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van toepassing.

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

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 eA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. er zijn griffierechten
verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

VVD: De OZB is geen melkkoe Blanco:
Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD Bernheze

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

bernheze - Dat is de mening van de
VVD-Bernheze. Daarom heeft de fractie tijdens de algemene beschouwingen over de
gemeentelijke begroting van 2017-2020
bezwaar gemaakt tegen de OZB-verhoging
van 3%.

De VVD Bernheze vindt het te
gemakkelijk om allemaal mooie
plannen te bedenken en de rekening bij de burgers neer te leggen. Het voorstel van het college
is, om de komende jaren € 11
miljoen te investeren voor vele
projecten in alle kernen, zoals
multifunctionele
accommodatie Vorstenbosch, herinrichting
Stationsplein Heesch, herinrichting dorpskernen Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode en Vorstenbosch, extra subsidie voor de
lokale omroep en voor uitbreiding van handhaving.

len. De reserves verder aanspreken of de OZB verder verhogen?
Daarnaast moet er nog geïnvesteerd worden in huisvesting van
vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Het
plan van aanpak hiervoor wordt
ook 2 juni besproken.

De VVD-fractie zal donderdagavond een motie indienen om de
OZB voor 2017 te verlagen naar
het niveau van de inflatie en de
landelijk richtlijn. Voor 2016 was
de richtlijn 1,54%.
Dat zal de inkomsten voor de gemeente Bernheze verlagen, ten
De VVD Bernheze kan zich op gunste van de portemonnee van
zich goed vinden in de meeste alle inwoners.
voorstellen, maar het moet wel Mocht je willen reageren, dat
betaald worden en diverse partij- kan via
en willen nog meer. Zij gaan daar www.bernheze.vvd.nl/contact
op 2 juni moties voor indienen.
en heb je interesse om aan de
OPRUIMING
OPRUIMING
Wij zijn dan benieuwd waar zij politiek deel te nemen, neem dan
het geld vandaan denken
ha- GEHELE
contact metASSORTIMENT
ons op.
OPteHET

25% KORTING

OPRUIMING

• GERANIUMS,

FUCHSIA’S, enz.
2 GROTE HANGPLANTEN
€ 12,50
• DIV. HANGPLANTEN
Overig assortiment 20%
KORTING
• POTGROND
• Potgrond

• Tuindecoratie
• TUINDECORATIE
Openingstijden:

Groenstraat
31
Groenstraat
31

maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
5258 TH, Berlicum
Openingstijden:
5258
TH
Berlicum
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
(Nabij
sportpark
De Brand)
maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
06-22381999
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
(Nabij sportpark De Brand)

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

bernheze - In de perspectiefnota heeft het college van burgemeester en
wethouders de plannen voor 2017 gepresenteerd. In grote lijnen kunnen wij
ons daar in vinden, maar een paar belangrijke zaken ontbreken of komen pas
te laat aan bod. Vandaar dat wij een aantal wijzigingsvoorstellen hebben
gedaan. Op 2 juni zal daarover worden gestemd.

Gelukkig is het extra pupillenveld voor Mixed Hockeyclub
HDL opgenomen in de plannen
voor 2017, maar het opknappen van het speelveld in Vorstenbosch nog niet. Daar hebben
wij als Politieke Partij Blanco dus
een motie voor ingediend. Ook
hebben we een motie ingediend
voor de aanleg van tennisbanen
in Loosbroek. De plannen hiervoor liggen al een tijd klaar en
een werkgroep staat te popelen
om te beginnen. Ook de bouw

SP:

van een appartementencomplex
in het plan Cuneraschool/Abdijstraat willen we oppakken. Hier
moeten woningen komen voor
mensen met een beperking, die
hier al ontzettend lang op wachten. Daarnaast blijft er nog ruimte over voor (goedkope) huurappartementen voor onze eigen
inwoners en/of statushouders.
Ook willen we de aanpak van
de doorgaande weg door Heeswijk-Dinther versnellen. Volgens
de huidige planning begint men

Zorgen over zorg mijden!
Jan Prinsen, SP maatschappelijke zaken
bernheze - Een kwart van de Nederlanders ziet af van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten
betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat
ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat. Dit blijkt uit
onderzoek van Binnenlands Bestuur en ieder(in) (Netwerk voor mensen met
een beperking of chronische ziekte) naar het beleid rondom eigen bijdragen
van gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners met een Wmo-voorziening.

Zorg mijden
Van de ondervraagde zorggebruikers zegt een kwart te zijn
gestopt met zorg of te hebben
besloten minder zorg af te nemen. Tien procent van de gemeenten heeft geen zicht of
inwoners afzien van zorg. Een
aantal gemeenten zegt daar wel
onderzoek naar te (gaan) doen,
zoals Lelystad en Rotterdam. De
SP wil een dergelijk onderzoek in
Bernheze. Zeker gezien de grote

sommen geld die overblijven in
het sociaal domein; zorg, jeugd,
arbeid.
Schokkend
“Het is ronduit schokkend dat
veel mensen door de hoogte
van de eigen bijdrage afzien van
zorg”, stelt ieder(in)-directeur
Illya Soffer. “Dit onderzoek laat
zien dat mensen daardoor vaak
worden overvallen. Bovendien
verdwijnen er op deze manier

Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

ook mensen uit beeld die hulp
van de gemeente nodig hebben.
Mensen vertellen ons dat ze hierdoor in isolement raken en misschien zelfs in een instelling opgenomen moeten worden. Dat
staat haaks op de bedoelingen
van de nieuwe Wmo.” Zaanstad
heeft bijvoorbeeld haar beleid al
aangepast, na klachten over de
stijging en signalen dat de mensen hun ondersteuning stopzetten.

Eindelijk de Hisse Misser in handen

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

daarmee pas in 2019. Dat moet
eerder kunnen; wij willen zo
snel mogelijk een veilige route
voor fietsers en voetgangers en
vrachtverkeer door de kern ontmoedigen.
Tot slot hebben we nog het voorstel gedaan om de bezuiniging
op muziekonderwijs terug te
draaien. De jeugd moet dit tegen
redelijke kosten kunnen blijven
doen. Deze culturele vorming is
van blijvende waarde in de ontwikkeling van de jeugd.

Wethouder Wijdeven ontvangt de Hisse Misser

Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Hij heeft er even op
moeten wachten, maar dinsdag
24 mei kreeg wethouder Rien Wijdeven dan toch zijn Hisse Misser
overhandigd door FOR Mineur.
Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst op
1 januari was hij niet aanwezig
om die Misser in ontvangst te
nemen. Om in het vervolg toch
vooral steeds goed de maat te
kunnen blijven nemen, kreeg hij
er een duimstok bij. Een misser
als de niet geplaatste zonnepanelen op De Pas moet Rien daarmee
toch zeker kunnen voorkomen.

informatie voor de kernen
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Lokaal: Een terugblik met weids perspectief CDA: Bernheze
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Bouwt

Roel Monteiro, Raadslid voor Lokaal
bernheze - We zitten nu iets over de helft van de bestuursperiode. Zo’n
twee jaar geleden heeft Lokaal vier stoelen in de raadszaal gekregen en vanaf
dat moment zijn wij, mede als onderdeel van de coalitie, druk bezig om ons
zo goed mogelijk in te zetten voor jullie. En ik kan niet anders zeggen dan dat
het goed gaat! Af en toe nemen we een hobbeltje, maar de door ons gedane
beloften zijn we nu een voor een aan het inlossen.

Het Stationsplein in Heesch
wordt aangepakt, net als Plein
1969 in Heeswijk-Dinther. Verder
gaan er ook tennisbanen in Loosbroek aangelegd worden, als het
aan ons ligt en zal er binnen afzienbare tijd gestart worden met
de bouw van de nieuwe gymzaal
in Vorstenbosch.

Persoonlijk kijk ik tot nu toe ook
terug op een fijne periode in de
raadszaal. Als ‘freshman’ bij de
verkiezingen mijn beste beentje voorgezet als lijsttrekker van
Lokaal en nu al weer enige tijd
ervaring opgedaan in de raadszaal. Soms zijn het hectische tijden, maar altijd is het dankbaar
werk om de gemeenschap zo van

dienst te kunnen zijn.
En als ik dan na een dag hard
werken terugrijd van mijn werk
in Tilburg naar huis (ja mensen,
ook raadsleden moeten werken
voor hun centen), en ik rijd over
de Bleken, met zijn schitterende weidse uitzicht, dan denk ik
vaak: ‘Bernheze, een gemeente
met een goed perspectief.’

Progressief Bernheze: Samen werken aan werk
Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
bernheze - Samenwerken in de regio vraagt om meer dan een handtekening
onder een contract. Het vraagt meer dan beweren dat je ergens op inzet. Samenwerken in de regio is een kwestie van halen én brengen. Zoals heel veel
dingen dat zijn. Toch lijkt ons gemeentebestuur dat niet altijd te snappen.
De gemeenteraad heeft aan het einde van 2015 besloten meer te willen inzetten op regionale samenwerking. Onderdeel daarvan zou het aannemen
van mensen zijn.
Op die manier zou de gemeente
zo versterkt kunnen worden, dat
het ook echt wat kan gaan betekenen in die samenwerkingen.
Mooie woorden, maar daden lijken uit te blijven. In de plannen
die het college gepresenteerd
heeft voor de komende jaren, is
weinig tot niks over die versterkingen terug te vinden. Onze
gemeente wil dolgraag profiteren van de gemeentelijke samenwerkingen, maar eraan bijdragen

lijkt moeilijk. Wil je het beste resultaat uit die samenwerkingen
halen, dan is die bijdrage juist
broodnodig. Bernheze moet durven investeren in de toekomst en
de kennis en kunde in huis weten
te halen om maatschappelijke
vraagstukken op te lossen.
Als iedere gemeente in de regio
een aantal experts in huis heeft,
kunnen er samen hele mooie
dingen bereikt worden. Wat Pro-

gressief Bernheze betreft, gaat
Bernheze een arbeidsmarktexpert aan de slag zetten. Iemand
die inwoners, bedrijven, middelen en instellingen weet te matchen, kennis en kunde inzet om
plannen te maken en kennis ophaalt en deelt in de regio. Dat is
samen werken aan werk en dat is
ontzettend hard nodig.
Reageren?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

een gemeente met een goed
‘Bernheze,
perspectief’ (Roel Monteiro, Lokaal)

D66:

Algemene beschouwingen

Edwin Daandels, Lidy van der Valk, Erwin van Kessel, burgerleden
bernheze - Zoals overal, is ook in Bernheze sinds de crisis de woningmarkt langzaam tot stilstand gekomen. Bestaande woningen
daalden in waarde en er was nauwelijks sprake van nieuwbouw.
Zodoende was er ook nauwelijks doorstroming. Dat is zeker ook een
aderlating voor de oudere jeugd die zich in het geboortedorp wilde
vestigen.
Maar gelukkig lijkt er weer licht
aan de horizon te komen. Wanneer je met architecten spreekt,
hoor je dat zij meer ontwikkelingen zien. Jaren geleden waren zij
de eersten waarbij het werkaanbod afnam, nu staan ze opnieuw
vooraan in de ontwikkelingen,
waarna de aannemers zullen
volgen. Wij als CDA Bernheze,
zien gelukkig ook meer bestemmingsplannen langskomen in
de gemeenteraad, waaruit blijkt
dat de markt aantrekt. Naast de
plannenmakerij zien we in onze
omgeving activiteiten ontstaan.
Nieuwe bouwplannen
Om maar een paar voorbeelden
te noemen: De Hoef 2 fase 3B,
Peelstraat/Rietdijk, Schaapsdijk/
Krommedelseweg en plan Rodenburg. Bij dit laatste zelfs voor
het realiseren van ongeveer 125
woningen. Een mooi voorbeeld

waarbij het bestemmingsplan
zaken regelt, maar wel zodanig
dat er nog volop mogelijkheden
zijn voor ‘eigen’ invulling: van
particuliere bouw, IPO, CPO en
seniorenwoningen, met zowel
huur- als koopwoningen.
Dit zal een bijdrage leveren aan
werkgelegenheid, maar ook
doorstroming bevorderen van
de woningmarkt. Jongeren zullen weer meer kans krijgen om in
hun eigen dorp te blijven wonen.
Dat is belangrijk om een evenwichtige
samenstelling
van
leeftijdsgroepen te krijgen, wat
bijdraagt aan het behoud van
verschillende voorzieningen.
Woensdag 1 juni: Informatieavond plan-Rodenburg in
CC-Servaes.
CDA Bernheze

www.mooibernheze.nl

Altijd geholpen door
iemand die u kent
Ook voor hulp bij overstappen

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66
bernheze - Alle partijen hebben afgelopen week hun licht laten schijnen
over de perspectiefnota en de plannen van het college die daarin staan beschreven. Waar gaat de gemeente het komend jaar geld aan uitgeven? D66
wil investeren in de toekomst van Bernheze, zodat Bernheze over een aantal
jaren nog steeds een prettige, gezonde plek is om te wonen.

Dus vinden wij het goed als er
geïnvesteerd gaat worden in de
dorpscentra en het benodigde
kunstgrasveld van HDL.
Ook zijn er serieuze plannen voor
meer woningbouw, een broodnodige keus, zowel voor inwoners op de wachtlijst als voor statushouders.
Trots kunnen we zijn op het feit
dat Bernheze zich Fairtrade Gemeente mag noemen.
Met klem heeft D66 in haar beschouwing gevraagd om blijvende aandacht voor jeugd, onder-

wijs en duurzaamheid. Op deze
terreinen is niet alleen ambitie,
maar zeker ook daadkracht vereist.
Er is veel bereikt, maar nu stil gaan
staan, betekent achteruitgang en
dat is ongewenst. Wij vragen
om een structurele investering in
ons lokaal klimaatbeleid en serieus onderzoek naar een duurzame ontwikkeling op HeeschWest. Hiertoe werden deze
avond twee moties aangenomen, een duidelijk signaal!
D66 vraagt het college zich sterk
te maken voor kunst- en cultuur-

onderwijs en voor aandacht voor
muziek en beweging op scholen.
En we waarschuwen ervoor niet
teveel te bezuinigen op jeugden ouderenzorg. D66 kiest voor
maatwerk en zorgvuldigheid. Een
duidelijke keus voor een gezonde
toekomst!
Komende donderdag praat de
raad verder over de moties die
zijn ingediend, zoals over de
aanleg van tennisbanen in Loosbroek.
www.d66.bernheze.nl.

Kom nu
langs

Rivez Assurantiën
Van Heck Assurantiën
Van Heck Assurantiën
& Risicobeheer
't Dorp 124 ‘t Dorp 124
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
5384 MD Heesch
5384 MD Heesch
088 - 8000 900
0412
T 0412 - 45 20
03 - 45 20 03
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Janette Slaats
uit Heesch

winnaar:
Peter Gloudemans
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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mOOiBernhezertJeS
aangeboden
een avondje uit bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
pedicure
HeesWijk-dintHer
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
pedicure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
de mooiste lampen
vind u in Heeswijk.
Lampen hangen of op zicht
meenemen, is voor ons geen
probleem. Wij hebben altijd
leuke aanbiedingen en anders
maken we er een.
HeesakkersLichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.
kapteijns partYverHuur
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!

frietkraam voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
lekker in je vel
met een gezonde Huid
Schoonheids- Kapsalon Thea
en Eline van Dijk.
Kerkweg 7 5384 NL Heesch.
0412-454402.

overige
in en verkoop
van gebruikte
tourcaravans,
06-10658798.

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

te koop
nieuWe dessotapijttegels
in allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
opel corsa
Bouwjaar 1995. € 350,-.
Weijen 12-Nistelrode
0412-611969.
colorenta geeft
kleur-, stijl- en makeupadvies op maat
Zodat u er altijd op zijn mooist
uitziet. Ook leuk voor een
workshop of vriendinnenavond,
kleur-analyse of makeup-advies,
Bel voor meer informatie
Hannie Heesakkers
06-51110053.

originele militaire
spullen uit de tWeede
Wereldoorlog.
Tegen vergoeding!
Info: 06 - 4198 9670.
landbouWmacHines.
o.a. ploeg, frees, schudder,
hark, maaier, weidesleep,
mesttank, kipper, tractor, etc.
06-19076959.
klassieke auto’s gezocht.
Heeft u een oldtimer staan die
u wilt verkopen, dan kunt u mij
bellen op 06-10315896 of mail
oldtimerinkoop@hotmail.com.

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

Zoek: ZON, REGEN, STORM, ZONNEScHijN, HaGEL, SNEEUw, cODEGEEL,

meedoen aan meer maasHorst?

cODEORaNjE, cODEROOD, wOLkEN, STaPELwOLkEN, HaGELSTENEN,

Mail naar: info@meermaashorst.nl. Uden, Oss, Bernheze en Landerd
aantrekkelijk presenteren voor recreatie en toerisme.

SNEEUwvLOkkEN, ijZEL, TORNaDO

www.meermaashorst.nl

BEN JIJ DIE SLECHTE
WIFI OOK ZO BEU?

maandag: begin van ramadan
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Zie oplossing pagina 38
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veelzijdige lôsbroekwist

LOOSBROEK – Voor het tweede jaar was Loosbroek in de ban van
de quiz. Om 18.00 uur konden de ‘kwisboeken’ opgehaald worden
bij CC de Wis. Hier werd duidelijk bij gezegd dat je het reglement
en vraag 99 en 100 eerst goed moest lezen.
Dit omdat om 18.45 uur van elk
team al iemand aanwezig moest
zijn bij het voetbalveld bij WHV.
De hint was... degene met de

minste mankementen… dus er
kwam van alles op af. Jong en
oud, meisjes en jongens. De opdracht was om te proberen vijf

ballen op de lat van de goal te
schieten. De hoogste score was
driemaal en dit was door drie
personen gelukt.
Hierna was er om 19.15 uur alweer een muziekvraag bij Lunenburg en om 21.00 uur was er een
rekentoets in CC de Wis.
Maar ook een heerlijk gerecht ko-

ken en het recept inleveren - het
eerste Losbroekse kookboek gaat
hieruit ontstaan - was een van de
vele opdrachten. Of wie punnikt
het langste punnikkoord?
Een mooie avond, waar Ingrid
Habraken en dochter Ingrid, Mathieu Bosch, Mieke Offermans,
Rick Dekkers, Jan Gabriëls en

Jozette van den Helm, voor tekenden.
Nu is het tijd om de opdrachten na te kijken. Wie gaat er
op zaterdagavond 17 juni naar
huis met de prachtige beker? Je
kan het meemaken, dus noteer
17 juni alvast in je agenda!
Foto’s: Jan Gabriëls

Winnaars schoonmaakpakket Requal & Eurol
HEESWIJK-DINTHER - Op de lezersvraag in DeMooiBernhezeKrant
van 11 mei stond de lezersvraag die betrekking had op Autobedrijf
Minnaar.
Dit autobedrijf heeft dit jaar een lustrum en stelde vijf schoonmaakpakketten beschikbaar van Requal & Eurol.
Wij vroegen te reageren op de vraag: Hoeveel jaar bestaat Autobedrijf Minnaar dit jaar?
We mochten hierop vele reacties ontvangen en hebben uit de correcte antwoorden vijf winnaars getrokken. Het correcte antwoord was:
25 jaar.
De gelukkige winnaars van de schoonmaakpakketten zijn:
Jan Smolenaers, Sandy Verkuijlen, Ad en Joke Pennings, Heidi,
Erik en Triveth van Pinxteren en Ton Verlinden

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

NISTELRODE - Bij de bewoners van zorgcentra in Bernheze zijn heel veel herinneringen die zij
koesteren. Persoonlijke en dierbare voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat
bestond uit drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar waardevolle herinneringen. Om die
herinneringen levendig te houden en te delen, is deze rubriek ‘familieschatten’. Bij de familieschatten
vertellen de bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen.

‘Teken ’t maar,
dan maak ik het’
Vader Jan van Eijk woonde met vrouw en dochter in Haarlem. Daar
dronk hij thee na werktijd, at en ging naar zolder. Zijn dochter,
mevrouw Kuijk-van Eijk speelde er tussen de houtkrullen. Het hout
kwam overal vandaan. Het eerste dat mevrouw Kuijk-van Eijk kreeg,
was het boekenkastje. Ze was twaalf en ging naar de mulo. Vader en
moeder reisden hun dochter achterna naar Oss, toen die verhuisde voor
het werk van haar man bij Zwanenberg. Ook daar werden meubels
gemaakt, voor vrouw, dochter, kleinkinderen. Voordat het laatste
werkstuk klaar was, overleed Jan en het onderhanden werkstuk werd
door een vriend afgemaakt.

Mevrouw Kuijk-van Eijk in Laarstede, Nistelrode
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bernHeze BOUWT
Bouwplaats n279-noord open voor
publiek tijdens dag van de Bouw
NOORD-BRABANT/HEESWIJK-DINTHER – Iedereen kan een kijkje achter de schermen komen nemen
bij de wegverbreding N279-Noord, op zaterdag 4 juni. Normaliter is de toegang verboden, maar van
10.00 tot 16.00 uur is de bouwplaats van Combinatie de Vaart open voor publiek tijdens de Dag van de
Bouw 2016. De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong en oud.
– Aansluiting Heeswijk-Dinther;
Heeswijkseweg in HeeswijkDinther.

In dit project realiseert Combinatie de Vaart de verbreding van
de N279-Noord tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel van twee
keer één, naar twee keer twee
rijstroken.
De bestaande gelijkvloerse kruisingen bij Berlicum (Runweg),
Middelrode en Heeswijk-Dinther
worden verbouwd tot ongelijkvloerse kruisingen en er komt
een afslag bij Heeswijk-DintherZuid, die aansluit op de nieuwe
randweg naar het dorp. Daarnaast wordt het door de herin-

richting van het Dynamisch
Beekdal mogelijk dat de Aa weer
meandert en is er ruimte voor
extra natuurontwikkeling. Het
project is in 2017 gereed.
Combinatie de Vaart stelt, samen
met de provincie Noord-Brabant, drie locaties open om te
bezichtigen. De te bezoeken locaties zijn:
– Informatiecentrum N279Noord, Het Zuiderkruis 9 in
‘s-Hertogenbosch.
– Aansluiting Berlicum; Runweg
in Berlicum.

Plattegrond
Bij iedere locatie ontvang je een
plattegrond waarop staat aangegeven wat er bij welke aansluiting is te zien. Zo is er een
wandelparcours uitgezet, is er
een uitkijkpunt waar je goed
zicht hebt op de werkzaamheden, wordt er toelichting gegeven over archeologie en ecologie
en geven medewerkers je graag
uitleg over de werkzaamheden.
Kinderen zijn welkom, mits onder begeleiding van (groot)ouders en/of verzorgers. Er zijn diverse activiteiten voor kinderen
tot 13 jaar. Zo is er een springkussen en kunnen kinderen geschminkt worden.
Kijk voor meer informatie of andere opengestelde locaties op
www.dagvandebouw.nl.

Tegelhandel
Natuursteen

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

Verkoop
nieuween
en gebruikte
gebruikte
Verkoop
nieuwe
wielladers,graafmachines,
graafmachines,
wielladers,
minigravers, overslagmachines etc.
minigravers,
overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
Tevens
slangenservice,
keuring
en onderdelenonderhoud,
voor alle
keuring en onderdelen
voor alle
merken
merken

Verkoop nieuwe en gebruikte
Middelste
Groes 5 Heesch
- tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
wielladers,
graafmachines,
Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727 - WWW.HANSAN.NL
minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud,
keuring en onderdelen voor alle
merken

Samen sterker
bouwen

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel

HANSANHANSAN
BOUWMACHINES
B.V.
BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727 - WWW

Van Schijndel Tegelhandel
Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

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

De koffi
e staa
t
altijd kl
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

GRATIS

AANDRIJVING
BIJ CRAWFORD GARAGEDEUR
Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

T/M 31 JULI

1986-2016
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Vorstenbosch
Vorstenbosch
Tel.: (0413)
(0413) 342768
342768
Tel.:
Mobiel:
(06)
51246525
Mobiel: (06) 51246525
www.bouwservice
avanderzanden@home.nl
avanderzanden@home.nl

JAAR

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl

pvdzanden.nl

GROEP BV
■

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56.
Of kijk op www.johnheesakkers.com

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
a
Uw w
ti
a
v e
onze moti

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis
Met gratis
horren of
ventilatie
roosters

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338
www. vanheijdendakkkappellen.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Ontdek het geheim van de Smidse... in het centrum van Heesch

HEESCH - Met deze toepasselijke quote begint de website die Muller Bouw BV heeft ingezet om de belangstellenden te informeren.
Nu sloopbedrijf Van Schaijk het grondwerk bijna klaar heeft, kan
Muller Bouw binnenkort gaan starten met het leggen van de fundering. De materialen van het sloopbedrijf zijn voorlopig verdwenen
aan de zijde van ‘t Oude Raadhuis en CC De Pas.
De naam
De Oude Smidse is de naam van
een hotel-café-restaurant dat
vroeger een trefpunt was in het
dorp. De naam roept herinneringen op aan de tijden dat er nog
een postkoets reed tussen ‘s-Her-

togenbosch en Grave. Toen werden hier de paarden gewisseld en
konden de passagiers ook even
uitrusten. Natuurlijk was het dan
handig dat er een hoefsmid in de
buurt was.
De Smidse wordt gerealiseerd

door Muller Bouw, die in de
startblokken staat. Het nieuwbouwproject De Smidse is gelegen in het gezellige centrum van
Heesch.

een hoefsmid
in de BUUrt
Het plan omvat een viertal stadswoningen die inmiddels verkocht

zijn, 19 huurappartementen en
1000 m² winkelruimte.
“De herkenbare eigentijdse architectuur heeft veel aandacht
voor wooncomfort en woonbeleving. Dit prachtige project
zal zeker zorgen voor nog meer
‘Aangenaam Heesch“, besluit
Rob Muller. Het streven is voor
de grote vakantie van 2017 de
bouw op te kunnen leveren.
www.desmidse-heesch.nl

www.mullerbouw.nl
VAN SCHAIJK TRANSPORT BV
grond- en straatwerk

•

sloopwerk

•

transport

www.vanschayk.nl

Kunststof kozijnen
06

NEN-EN 13242

www.gedekeukens.nl

BG-181

Heesch - Tel.: 0412 - 451253 - www.vanschaijkbv.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Marcel van den Akker
Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Waarom is buitenschilderwerk belangrijk?
Denk jij dat een simpele lik verf niet zo’n groot effect
heeft? Dan heb je het mis. Goed buitenschilderwerk
is onmisbaar voor iedere woning. Het zorgt namelijk
voor: goede bescherming en mooie afwerking.
Goede bescherming
Ons Nederlandse klimaat kent een grote diversiteit
aan weersomstandigheden. Van een tropische, zonnige zomerdag met 32 graden, gaan we binnen een
mum van tijd over op een onweersbui, met harde
windstoten, regen en misschien zelfs hagel. De buitenkant van jouw woning krijgt dus veel te verduren.
Help jouw woning een handje en zorg op tijd voor
nieuw buitenschilderwerk. Goed buitenschilderwerk beschermt de onderdelen van je woning. Zo zullen
de houten kozijnen, met goed schilderwerk minder snel houtrot vertonen en een stuk langer meegaan.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Mooie afwerking
Goede bescherming is een belangrijke functie van buitenschilderwerk, maar het oog wil natuurlijk ook
wat. De buitenkant van jouw woning is het eerste wat mensen van het huis zien en is hiermee cruciaalDr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952
voor een goede eerste indruk. Wilt jij een positieve indruk achterlaten op jouw visite, buren en voorbijgangers? Dan zijn afbladderende verf, scheuren in het schilderwerk of verkleurde onderdelen uit den
boze. Een buitenschilder voorziet jouw woning weer van een perfecte verflaag, waardoor jouw huis
een ware transformatie ondergaat. Laat het buitenschilderwerk daarom op tijd onder handen nemen
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
en laat jouw woning weer stralen.
tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Bron: www.schilder-weetjes.nl
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duurzaam bouwen
Een duurzame tuin

Duurzaamheid betekent dat iets blijvend en slijtvast is. In de tuin
betekent dit dat de planten de kans krijgen om fysiologisch volwassen te worden, dat de bodemvormingsprocessen optimale
kansen krijgen, en dat dieren zich er thuis voelen. Daarvoor is het
element tijd nodig, een duurzame tuin moet rust hebben om zich
volwaardig te ontwikkelen. Een duurzame tuin moet letterlijk en
figuurlijk de kans krijgen om te groeien. En wat is er mooier als er
ieder jaar dat ene plantje op die ene plek weer begint op te bloeien!

Keigoed en fijn geholpen door BECO’
Joost en Brigitte, en hun kinderen Luc, Marit en Kris

Foto: Jan Gabriëls

Joost Verhees (40) was jaren actief met financiën, maar gooide het roer helemaal om en kwam terug bij
zijn interesse uit zijn studietijd aan de TU Eindhoven en dat was duurzaamheid. Hij richtte het bedrijf
DuraMundo op en legt zich nu toe op allround energiebesparingsadvies voor profit en non-profit organisaties. “Het is niet alleen belangrijk om leuk werk te hebben waar je goed in bent, ik wilde ook meer
aandacht voor zingeving”, zegt Joost.
Joost, getrouwd met Birgitte
en vader van Luc (7), Marit (5)
en Kris (2), is sinds 2015 lid van
BECO. Energie besparen is thuis
ook een onderwerp. “Op kleine
dingen letten” zegt Joost. “Niet
eindeloos douchen of kranen laten lopen, spaarlampen en led
verlichting gebruiken.

maatregelen die zelfs het comfort verhogen. Denk aan goede
(raam)isolatie.”
“In Nederland zijn we ook wakker aan het worden. We hobbelen helemaal achteraan op het
gebied van duurzame energieopwekking. Het nationale energieakkoord gaan we niet halen.”

Energie besparen is vaak een
kwestie van mentaliteit, een
kwestie van gedrag. Het hoeft
niet altijd veel te kosten en je
hoeft er geen comfort voor in te
leveren, sterker nog, er zijn tal van

Het overgaan op groene stroom
van BECO was dan ook een principekwestie. “Het voelt goed om
een duurzaam initiatief dicht bij
huis te steunen en voor de kosten
hoef je het niet te laten. Ik heb het

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

vergeleken met anderen. De BECO-tarieven kunnen met de beste mee! En dat voor Nederlandse
groene energie.”
En hoe het is gegaan met overstappen? “Keigoed” reageert
Joost spontaan, “fijn contact met
de BECO-energiehelpdesk. Annemieke van der Wielen heeft ons
prettig geholpen. Ik waardeer de
korte lijntjes, klantgerichtheid en
oplossingsgerichtheid.” En over
wat zijn wensen zijn? “Wie weet,
nog zonnepanelen van BECO en
ik zou graag nog meer leden actief zien”, zo besluit Joost.

Kleine tuin of grote tuin
Je hoeft niet per se een halve hectare grond te hebben om duurzaam te tuinieren. Zelfs het kleinste balkonnetje of tuintje is om te
toveren naar een duurzaam groen paradijsje.

Kenmerken en tips duurzame tuin
Een echte ecologisch verantwoorde duurzame tuin vereist vaak een
andere manier van denken. Boeken en experts kunnen daarbij helpen.

Hierbij toch alvast enkele kenmerken en
tips:
* Kies voor inheemse plantensoorten, laat de natuur bepalen
welke planten zich natuurlijk handhaven
* Net als in de natuur, kent een duurzame tuin een gelaagde
begroeiing
* Een duurzame tuin is relatief onderhoudsarm door een
doordachte ‘samenwerking’ met de natuur
* De duurzame tuin streeft naar een harmonieus samenleven
tussen mens, plant en dier

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN
Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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‘...daar zijn ook cafetaria’s voor’ (VV Heeswijk)

voetbalvereniging Heeswijk plaatst 92 zonnepanelen
op het dak van de kantine en kleedkamers

Ook het plaatsen van zonnepanelen is teamwork

De zonnepanelen worden aangebracht

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Hans Heesakkers

HEESWIJK-DINTHER - Voetbalvereniging Heeswijk heeft sinds kort 92 zonnepanelen op het dak. “Als
sportvereniging heeft VV Heeswijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt voorzitter
Peer Verkuijlen, die graag het goede voorbeeld geeft om minder energie en ook groene energie te gaan
gebruiken.
Bij een sportvereniging zoals VV
Heeswijk, wordt er nogal wat
energie verbruikt. Denk maar aan
de lichtmasten die elke avond
branden en het water voor de
douches dat moet worden verwarmd.
Sterker nog: 25 procent van de
inkomsten uit contributie gaat
op aan de kosten van het energieverbruik. Anders gezegd: een
kwart van de leden betaalt de
energierekening van VV Heeswijk. Volgens Verkuijlen en penningmeester Joeri Dobbelsteen

staat daar bijna niemand bij stil.
De helft
Vanaf nu zorgen de 92 panelen voor bijna de helft van het
stroomverbruik.
Dobbelsteen
verwacht dat de club door de
zonnepanelen twee- tot drieduizend euro per jaar kan besparen
op energiekosten. “Beter voor
het milieu en het is goed voor
onze financiën”, zegt Joeri Dobbelsteen. “ Zo eenvoudig is het.”
De panelen werden via BECO
bij Van Zutphen Elektro aange-

schaft. De vrijwilligers legden ze
met ondersteuning van Van Zutphen op het dak. “Goeie panelen met veel opbrengst en goeie
kwaliteit. En we doen graag zaken met lokale bedrijven”, zegt
Joeri Dobbelsteen. Naast de financiële voordelen, beseft Verkuijlen dat de vereniging een bredere functie heeft. “VV Heeswijk
heeft zeker een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en een sociale functie. We willen verduurzamen en het goede voorbeeld
geven”, zegt hij.

Robotmaaiers
De gemeente Bernheze heeft - in
samenspraak met de voetbalvereniging - robotmaaiers ingezet,
beter voor het veld en de zware tractoren zijn niet meer nodig. Ook de maaiers gebruiken
nu groene stroom. In de meeste
ruimtes zijn bewegingsmelders

Er zijn snacks, maar friet heeft VV
Heeswijk niet. “Dat vinden we
niet nodig en daar zijn ook cafetaria’s voor”, zeggen de heren.
Heeswijk laat het niet zitten bij
de zonnepanelen en blijft verder
verduurzamen, wanneer dat kan.

‘Beter voor milieu en goed
voor onze financiën’
voor de verlichting aangebracht,
waardoor er geen onnodig licht
blijft branden.
Verduurzamen heeft ook met
voeding te maken. Meer gezonde voeding dus. Zo staan er
ook gezonde tussendoortjes op
de prijslijst in de kantine, zoals
smoothies en yoghurt met muesli.

Volgens
Dobbelsteen
kan
VV Heeswijk veel energiekosten besparen op het gebied van
warm water, maar daarvoor zijn
nog geen oplossingen voor de
club die financieel haalbaar zijn.
“Thuis kun je bijvoorbeeld met
led-verlichting negentig procent
besparen, maar bij ons gaat dat
niet”, zegt Dobbelsteen.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in

Kozijnen
Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n
Ramen
n Ramen
n
n
Deuren
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN
n n

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

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in
(natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.
Voor complete verbouwingen, aanbouwen
en badkamers kunt u bij ons terecht
Voor complete verbouwingen en
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

30

Woensdag 1 juni 2016

ALLÉÉN DEZE WEEK BIJ
KEUKENCONCURRENT OSS

HELE KEUKENS

HALF GELD
+

4.795,-

1.999,-

50
%

Zoals opgesteld incl. appar atuur

4.995,-

Van 2.598,- voor

Zoals opgesteld incl. appar atuur

TRIJNTJE
Compacte, strak, praktisch en sfeervol,
Kunststof werkblad, RVS grepen,
gaskookplaat en afzuigschouw.

Van 6.900,- voor

TIM
Moderne én warme keuken met veel
kastruimte en extra hoge kasten. Combimagnetron, 5-pits gaskookplaat, RVS
blokschouw en geïntegreerde koelkast.

3.450,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

GRATIS BORETTI
MESSENSET
T.W.V. € 89,-

KO
RT
IN
G

KO
RT
IN
G

50
%

Zoals opgesteld incl. appar atuur

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

Van 9.990,- voor

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

50
%
Van 3.998,- voor

Van 9.590,- voor

ANOUK
Moderne keuken met LED-spotjes en RVS
grepen. Kunststof werkblad.Gaskookplaat, combimagnetron, afzuigkap,
geïntegreerde koelkast en vaatwasser.

KO
RT
IN
G

50
%

KO
RT
IN
G

KO
RT
IN
G

50
%

GRATIS MONTAGE

1.299,-

Zoals opgesteld incl. appar atuur

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

Vraag naar de voorwaarden.

OSS: FRANKENWEG 43-45 (WOONBOULEVARD OSS), TEL. 0412-456822
KIJK VOOR ONZE OPENINGST IJDEN OP W W W.KEUKENCONCURRENT.NL
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dolf Jansen speelt in de Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - Na 27
jaar non-stop touren, komt
Dolf Jansen eindelijk naar Natuurtheater de Kersouwe en wel
op vrijdagavond 3 juni. Een nu
al historische avond!
Dolf komt aan het einde van
meer dan negen maanden
#hardverwarmend, letterlijk van
Delfzijl tot Terneuzen en van
Den Helder tot Maastricht, in De
Kersouwe zijn seizoen feestelijk
afsluiten en meteen een nieuw
begin maken.
Unieke voorstelling
De voorstelling zal eenmalig gemaakt en gespeeld worden, met
delen uit #hardverwarmend,
splinternieuw materiaal, improvisatie en poëzie en - speci-

aal voor die avond - een stapel
liedjes van mr. A Balladeer c.q.
Marinus de Goederen. Marinus
zal liedjes spelen van A wolf at
the door, de nieuwe A Balladeer-plaat, Swim with Sam, andere hits en een paar liedjes
samen met Dolf... Uniek is
nog zacht uitgedrukt!

p.p. Nieuwsgierig naar het hele
programma?
Op www.kersouwe.nl is meer
informatie over alle voorstellingen van deze zomer te vinden.

Winnaar actie
lees, deel en Win
BERNHEZE – Mevrouw Hovenier uit Heeswijk-Dinther heeft op 25
mei het boek in ontvangst genomen, dat zij kreeg als beloning voor
het delen van haar leestip. Zij tipte het boek ‘De reiziger’ van Diana
Gabaldon, met de woorden: ‘Deel 1 van een hele leuke serie’. Zij is
de winnaar van de maand april van de actie: Lees, Deel en Win in
onze Bernhezer bibliotheken.
Bij deze actie delen volwassen
leners drie maanden lang hun
leestips met elkaar, via een speciale boekenlegger.

Er zijn nog kaarten
Kom genieten van
spraakwaterval Dolf
Jansen in ‘Hardverwarmend’ op
vrijdag 3 juni om
21.00 uur in Natuurtheater
de
Kersouwe.
Entree € 26,50

De ingevulde boekenleggers
worden in de bibliotheek opgehangen bij een presentatie van
de getipte boeken. Zo kan iedereen zien welke boeken getipt
zijn. De boekenlegger is verkrijgbaar bij de bibliotheek. Leestips
kunnen ook in de maand juni
nog ingeleverd worden.
Als dank voor de leestip

Elke maand wordt onder de inzendingen van de drie Bernhezer
bibliotheken, een naam getrokken.
De winnaar van de maand april
is beloond met het boek ‘Het

Theaterprogramma Nesterlé
2016/2017 in zicht!

5 JUNI
V R 3 T/M ZO

NISTELRODE - Cultureel Centrum Nesterlé is steeds meer wat men hoopte dat het zou zijn: ‘de huiskamer van Nisseroi’. De voorzitter, Jan Schaapsmeerders, is trots op alle betrokkenen: de beheerders,
vrijwilligers, leden evenementencommissie en het bestuur, die er samen voor zorgen dat iedere bezoeker
zich thuis voelt.
Natuurlijk is een aantrekkelijk
aanbod van evenementen van
groot belang. Maar nog véél belangrijker is, dat men graag naar
Nesterlé komt. Voor een avondje
lachen om cabaret; voor een interessante lezing; voor een viering
met de eigen vereniging; voor
een boeiende film; voor ieders
lievelingsmuziek. En… misschien
nog wel het meest:

voor de ontmoeting! Om elkaar
tegen te komen en te genieten.
De foyer blijkt daarvoor een perfecte plek. Een kopje koffie, een
borreltje of pilsje en wat later op
de avond de, inmiddels bekende,
bitterbal.
De evenementencommissie heeft
voor het seizoen 2016/2017 een
mooi evenwichtig programma
samengesteld wat te lezen is in

land met de gouden kust’ van
Sarah Lark, dat beschikbaar is
gesteld door Boekhandel Ceelen
uit Heesch.

het programmaboekje welke op
8 juni in de bus valt bij alle lezers
van DeMooiBernhezeKrant.

KAISERBROODJES
8 ST UK S

0.79
TROSTOMATEN

1 KG

0.89

Vanaf 8 juni zijn kaartjes te bestellen via www.nesterle.nl

freddy en Steef Pennings
exposeren gezamenlijk
Keramiek en Schilderijen

HOLLANDSE
GESCHILDE
ASPERGES*

400 G

1.99

AANBIEDING

VARKENSHAASSPIESEN*

RUNDERLAPPEN*

4 50 G

300 G

3.99

2.69

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 3 JUNI
HUGGIES LITTLE SWIMMERS
Maat 2-3 (12 stuks), 3-4 (12 stuks) of 4-5 (11 stuks).

SUPER PR

NATUURLIJS!
IJK

ALDI!

PER PAK

5.99

Keramiek van Freddy

beperkingen als gevolg van zijn
longziekte, alsnog werkelijkheid
werd.

BIFI SNACK

KINDER
SURPRISE-EI

Terras ‘t Pumpke, een schilderij van Steef

NISTELRODE - Freddy is al 40 jaar bezig met klei. Ze werkt met de
draaischijf en maakt handgevormd keramiek; ze volgde daar diverse
opleidingen voor en gebruikt verschillende technieken. Ze toont nu
enkele werkstukken.
Steef begon een paar jaar geleden te schilderen met olieverf.

Het was een lang bestaande
wens, die door de lichamelijke

De onderwerpen uit Nistelrode
en omgeving zijn vooral oude
gebouwen, landschappen en
dieren.

5 x 25 G

1.49

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

De werken zijn van 1 t/m 24 juni
tijdens openingstijden van CC
Nesterlé te bekijken.

3 x 20 G

1.99

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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COOP HEESWIJK
DINTHER FEEST
NOG EVEN DOOR!
COOP
VAN

ER
ISM KEN
HU

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 mei t/m zondag 5 juni 2016 bij Coop Heeswijk Dinther.

DE

N
2 PAKKE
Douwe Egberts
koffie
snelfilter of grove maling
2 pakken à 500 gram

10.98

6.

99

Markant
Keukenpapier
2 laags
2 pakken à 4 rollen

S
I
T
A
R
G
1
1+

4.10

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

2.

05

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

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

Legner 100%
jenever
fles à 1000 ml

10.79

Coop Heeswijk Dinther
Plein 1969 - 13

8.

00

M
A
R
G
0
PER 10
Soepvlees of
Runderpoulet 05
Per kilo 6.50
1.

0.

65
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Doos / Min Flyte;
met illustraties van Rosalind Beardshaw
‘Doos’ is een bijzonder prentenboek, dat eruit ziet als een… doos!
Midden op de voorkant van het boek zit een opening, waardoor een
kindje naar buiten kijkt. Dit wekt zeker de nieuwsgierigheid van een
kleuter. Wat zou jij doen met een lege kartonnen doos?
Vier kleuters krijgen elk een kartonnen doos. Wat zou erin zitten?
Daar komt je kind achter als het een van de vele flapjes optilt. En dat
wordt steeds spannender, want de dozen worden groter en groter.
Als al het speelgoed uitgepakt is, blijkt dat je niet alleen met het
speelgoed, maar juist ook met de dozen een hoop plezier kunt beleven: een kasteel, een boot, een poppenkast. Met een simpele kartonnen doos en wat fantasie, zijn de mogelijkheden eindeloos! Een
fantasievol prentenboek voor nieuwsgierige peuters en kleuters, dat
inspireert om creatief te zijn met dozen.

Scouting Heesch: de strijd
om Patatstad
HEESCH - Het was weer zover,
de Explorer! Een jaarlijks weekend van Scouting Heesch, waarin jong en oud bij elkaar komen,
om twee dagen lang flink door
te zetten, tijdens een uitdagende
tocht, met bijbehorend thema.

Soufflé, een lokale snacklegende, is ingestort! Nu moet er toch
echt een nieuwe fastfoodketen
komen, om de hongerige magen
van de burgers te vullen. Ondernemers van McDonald’s, Burger
King, KFC en de lokale shoarmazaak hebben interesse. Wie wint
de gouden vergunning om een
mooie zaak te mogen bouwen?
Maar dan verdwijnt hij... De
vergunning is gestolen. Nu is
het de taak aan alle deelnemers

NISTELRODE – Wij, de kinderen
van groep 8 van basisschool De
Beekgraaf richten van 6 t/m 10
juni in de aula van de school
een Wereldwinkel op School in.
Tussen de middag en na school
is het winkeltje open. Iedereen is
welkom om een kijkje te komen
nemen en iets van de artikelen
te kopen die wij zelf hebben
uitgezocht in de Wereldwinkel
aan het Raadhuisplein. Met het
project Wereldwinkel op School
leren wij wat het is om een winkeltje te runnen en zetten wij ons

in voor de Derde Wereld. Dit jaar
gaat er 10% van de totale omzet naar het goede doel: SVKO
(Stichting Voor Kansarme Ondernemers).
Welkom allemaal!
Bestuurtje: Florance – Neeltje
– Femmie – Harm – Meike –
Amber – Fleur.

deelnemers buitenspeeldag Bernheze
wOENSDaG 8 jUNi
Binnenveld Vorstenbosch /
11.00 – 17.00 uur
Boekweitstraat Nistelrode /
12.00 – 18.30 uur

Dit jaar is er iets vreselijks gebeurd in ‘Patatstad’, een plek
waar mensen zo ontzettend dik
zijn, dat ze bijna rollend door het
leven gaan. Het huis van Kees

het hUis van Kees
soufflÉ
is ingestort

Wereldwinkel op basisschool de Beekgraaf

Donatusstraat Loosbroek /
13.00 – 17.00 uur
Willebrordstraat HeeswijkDinther / 11.00 – 18.00 uur
Bluumkesbuurt Heesch. Omgeving Schutsboomstraat /
11.00 – 18.00 uur
om op zoek te gaan naar de
vergunning. Een zoektocht vol
opdrachten, door mooie landschappen en met interessante
manieren om je route te vinden.
Hoe dit avontuur uiteindelijk afloopt, zul je zelf moeten komen
ontdekken. Deze, en vele andere mysteries kwamen voor in de
Explorer.
Van brandende hitte naar stromende regen, van levensgrote
dürümrollen tot rare dikke burgemeesters. Je kunt het zo gek
niet bedenken!

Al met al kunnen we melden, dat
het een geslaagd weekend was.
Een mooie locatie om te overnachten, een gezellig kampvuurtje in de avond, uitzichten die je
niet mag missen, een tocht op
de step en nog veel meer. Ook
al moet ik toegeven dat ik mijn
voeten goed kan voelen, toch
weerhoudt mij dat er niet van
om volgend jaar weer mee te
doen. Het was het zeker waard!
Zie ik jou volgend jaar?
Kijk voor meer informatie op
www.scoutingheesch.nl.

Jan Dobbelsteenstraat Loosbroek / 10.00 – 17.00 uur
Schuurakker Dinther / 9.00 – 18.30 uur
Schoolstraat Vorstenbosch / 10.00 – 15.30 uur
Willem Alexanderstraat Nistelrode / 10.00 – 17.00 uur
Brt. Ver. De Zwarte Molen Nistelrode / 13.30 – 17.00 uur
De Samenloop Heesch. Omgeving Peelseloop.
Zaterdag 11 juni (wijkt af) / 14.00 – 20.00 uur
De Schaapsdijk Loosbroek / 13.00 - 17.00 uur
Brt. Ver. Kasteelzicht Heeswijk Dinther.
Omgeving Veldstraat / 11.30 – 17.00 uur
Krommedelseweg e.o Loosbroek / 12.00 – 17.00 uur

Beweegdiploma’s voor leerlingen van de Kiem in Heesch
HEESCH - 34 Leerlingen uit groep 1 en 2 van basisschool de Kiem
mochten uit handen van meester Dieuwert hun beweegdiploma 2 in
ontvangst nemen. De afgelopen 20 weken hebben de kinderen onder enthousiaste leiding van Dieuwert Raaijmakers hun motorische
vaardigheden geoefend.
Oog-hand coördinatie, ruimtelijke oriëntatie, diep springen, klimmen klauteren, rollen, duikelen,
balanceren… allemaal vaardigheden die je nodig hebt om goed
te kunnen bewegen. En het blijft

kinderen bij betrokken.
Gympoint geeft uitvoering aan
het tweejarig project Bewegen=Fun voor kinderdagopvangorganisatie en basisscholen in
de gemeente Bernheze. Dat een

Gympoint geeft uitvoering aan het
tweejarig project Bewegen=Fun
een leuk schouwspel, vooral blije
kinderen die ontzettend veel lol
beleven aan bewegen. En Gympoint is dit seizoen nog niet klaar
bij basisschool de Kiem. De school
wordt intensief begeleid bij het
beweegvriendelijker maken van
het schoolplein. Ook daar zijn de

kind zijn of haar zwemdiploma
haalt, is eigenlijk de normaalste
zaak van de wereld. Het behalen
van een Beweegdiploma is nog
niet zo vanzelfsprekend.
Meer informatie op de site
www.bewegenisfunbernheze.nl.

Met een beweegdiploma voor alle kinderen
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Nieuwe Brascross-klassen
tijdens 24-uurs Solexrace
Carnaval in augustus!

Opening motorpark
Nieuw Zevenbergen
BERGHEM/BERNHEZE - Een openingswedstrijd, georganiseerd door
MC De Rijdende Wevers uit Nistelrode en MC De Jonge Coureur
uit Heesch, op het nieuwe circuit Motorpark Nieuw Zevenbergen
in Berghem, maakte de opening van het nieuwe circuit officieel
geopend.
Een taak die de wethouders van
de gemeenten Oss, Landerd en
Bernheze afgelopen zondag op
zich namen.
Het circuit is vanaf woensdag
1 juni geopend voor trainingen
en wordt geëxploiteerd door
SRMV-Berghem. SRMV-Berg-

hem - Stichting Regionale Motorcross Verenigingen - is een
samenwerkingsverband van de
verenigingen MAC St. Christoffel uit Schaijk, MCC Berghem,
MC Heeswijk, MC de Jonge
Coureur uit Heesch en MC de
Rijdende Wevers uit Nistelrode.

Foto: Bas Ulehake

HEESWIJK-DINTHER: Dit jaar voor de tiende keer: het 24-uurs Solexrace-festival op 26, 27 en 28 augustus. Een spectaculair onderdeel van dit driedaags festival is de Brascross. Vorig jaar konden deelnemers
van de Brascross al vanaf vijf jaar oud meedoen op een brommer, motor, quad of grasmaaier. Dit jaar
wordt de Brascross met twee klassen uitgebreid met de autoklasse ‘De Snevelbokkenklasse zwaar’ en
de Drie-en-een-Quad-klasse voor zijspannen en quads.
Brascross: snel & creatief
De Brascross is niet meer weg te
denken tijdens de 24-uurs Solexrace. Deze cross staat gelijk
aan spektakel en plezier voor
de deelnemers én voor de toeschouwers. De baan gaat over
een groot gedeelte van het circuit van MC Heeswijk en een
maisplak. Als deelnemer verkleed
je je en rijd je mee in een van de
zeven verschillende klassen. Je
mag meedoen met een crossmotor, brommer, quad, grasmaaier,
buggy of ander gemotoriseerd
voertuig. In twee van die klassen gaat het niet om snelheid,
maar om creativiteit. Wat voor
creativiteit bedoelen we dan?

Creativiteit zoals je die terugziet
in een carnavalsoptocht! De namen Snevelbokkenklasse zwaar

- Snevelbokkenklasse licht 16
t/m 103 jaar
- Snevelbokkenklasse zwaar 18

CROSSMOTOR, BROMMER, QUAD,
GRASMAAIER, BUGGY
en de Snevelbokkenklasse licht
zijn dus verklaarbaar, want deze
zijn afgeleid van de naam van
carnaval in Heeswijk, Dinther en
Loosbroek: Snevelbokkenland.
Klassenindeling Brascross:
- Luierklasse 5 t/m 11 jaar
- Snotneusklasse 10 t/m 15 jaar
- Brommercrossklasse 16 t/m
103 jaar

t/m 103 jaar
- Crossklasse 16 t/m 103 jaar
- Drie-en-een-Quad klasse 16
t/m 103 jaar
Inschrijven en tickets
Meer informatie over inschrijven, reglementen, klassenindeling en entreetickets met voorverkoopvoordeel is te vinden op
www.24uurssolexrace.nl.

voetbal

Nacompetitie Vorstenbossche Boys verloopt niet soepel
VORSTENBOSCH - Twee kansen om te kunnen promoveren.
De eerste kans tegen TSC’04
uit tegelen, werd vrij kansloos
verloren. Zondag 29 mei, de
tweede kans, uit tegen VIOS uit
Beugen.
Vorstenbossche Boys eindigde
met overtuiging op de tweede
plaats in hun competitie. VIOS
eindigde in hun competitie op de
vierde plaats. Dat deze wedstrijden een speciale lading hebben
was te zien aan het niveau. Met
minder voetbal maar wel met
enorm veel werklust probeerden we tot onze kansen te komen. Ondanks het veldoverzicht
kwamen er weinig goed uitgespeelde mogelijkheden. VIOS
probeerde tegen te houden en
met snelle omschakeling tot
kansen te komen, echter onze

achterhoede stond vrij stabiel. In
de 19de minuut moest Thijs van
der Sanden geblesseerd het veld
verlaten. Luuk van Kessel kwam
hem vervangen. Het spelbeeld
bleef hetzelfde; wel veel werklust maar minder voetbal. Kort
voor rust greep Jasper van Duijnhoven, binnen het 16-metergebied, echter verkeerd in, waardoor VIOS een 11 meter kreeg.
Nr. 10, Jelle Bouwmans, benutte
deze kans, ruststand 1-0.
De tweede helft begonnen we
offensiever en dat resulteerde in
de 49ste minuut in een mogelijkheid voor Gilbert Langenhuijzen
die hij niet onbenut liet; 1-1.
We werkten hard, maar bleven
teveel onze fouten maken. In de
59ste minuut kon VIOS hiervan
wederom profiteren; 2-1. Kort
voor tijd kreeg Marvin van Hees-

wijk nog een geweldige kans om
de 2-2 te maken; na een lange
solo kon hij die in de eindfase
niet belonen met een doelpunt.
Zo bleef het 2-1.
Zondag 5 juni de return in Vorstenbosch, dan zullen we met
twee doelpunten verschil moet
winnen.

Foto’s: Ad Ploegmakers
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boksen

voetbal

badminton

zwemmen

waterpolo

BERnHEZE SPORTiEf

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

Korloo a1 grijpt mis op
vrouwen Prinses irene verlie- kampioenschap, Welpen meer geluk
zen fors in de nacompetitie
LOOSBROEK - Korloo A1 speelde afgelopen zaterdag thuis tegen Rooi A1 voor het kampioenschap.
korfbal

RIDDERKERK/NISTELRODE - Na een uitstekend seizoen, met een
vierde plaats in de competitie, een tweede plaats in de eerste periode en een eerste plaats in de derde periode, moest er in de nacompetitie voor promotie gespeeld worden tegen RVVH. Beide wedstrijden werden verloren, mede door personele problemen.

Op zaterdag voetballen blijkt
moeilijk door de vele verplichtingen van speelsters op die dag.
Tegen RVVH werd met 8-0 verloren, met een elftal dat, met
dank aan de jeugdafdeling en
2e elftal, uiteindelijk met dertien
vrouwen naar Ridderkerk vertrok.
In de uitwedstrijd waren er
slechts dertien speelsters beschikbaar. Omdat er geen keep-

ster was, nam Jamie van den
Nieuwendijk de ondankbare
taak over. Ondanks de acht tegengoals, keepte ze een uitstekende wedstrijd.
Prinses Irene had in het begin
op voorsprong kunnen komen.
De uitstekend leidende scheidsrechter zag in een onschuldige
handsbal een penalty. Helaas
werd dit buitenkansje niet verzilverd, maar werd de bal tegen de
onderkant van de lat geschoten.
In de achtste minuut was het
wel raak, aan de andere kant en
RVVH leidde met 1-0. Door hard
werken en met een uitblinkende
jeugdspeelster Britt v.d. Wielen
(foto) in de versterkte laatste linie, werd de schade tot de rust
beperkt gehouden.

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Rooi was al zeker van de titel, maar het kampioenschap zou gedeeld worden wanneer Korloo deze
wedstrijd zou winnen. De eerste helft liep erg gelijk op, met een ruststand van 3-4. Korloo kwam niet
goed uit de rust en kwam steeds verder achter te liggen op Rooi. Korloo wist zich nog terug te vechten,
biljarten de laatste
duivensport
judo
skien Dit resulteerde
snowboarden
maar
tien minuten
gingvissen
het niet meer.
inkano
een 6-10 eindstand. Korloo A1 wil
alle supporters bedanken!

De welpen speelden deze week
ook voor het kampioenschap.
Bij winst of gelijkspel zouden de
welpen alleen kampioen zijn. Bij
schaken

dammen

verlies zouden ze gedeeld kampioen zijn. De meiden waren
gedreven om doelpunten te maken en dat is zeker gelukt! Met
kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

Korloo A1 met sponsoren

al het aanmoedigende publiek,
lukte het Korloo om bijna elke
minuut te scoren. In dertig minuten scoorde Korloo maar liefst
24 keer. Dit eindigde in een 24-2
voor Korloo, waarop het kampioenschap gevierd kon worden.
Korloo B1 pakte deze week ook
nog een puntje tegen Corridor.
Corridor liet Korloo erg vrij op
afstand, waardoor vele kansen
ontstonden. Korloo wist echter
niet al deze kansen te benutten.
De gehele wedstrijd waren de
ploegen even sterk.
Korloo zorgde in de laatste tien
minuten nog voor veel spanning, maar uiteindelijk eindigde
deze wedstrijd in een gelijkspel
van 3-3.

Na de rust vielen in de 54e en
58e minuut de 2e en de 3e goal
en was het verzet van Prinses
Irene gebroken. Tussen de 65e
en 69e minuut liep RVVH uit
naar 6-0. Na de reguliere speeltijd stond er een 8-0 score op het
bord.

motorsport

Glenn Coldenhoff dicht bij
top tien in moeilijke GP van
Spanje

voetbal

Topweekend voor heren f2 Prinses irene
CUIJK/NISTELRODE - F2 van Prinses Irene heeft afgelopen weekend
deelgenomen aan het Internationale Toernooi Aviko Cup in Cuijk.
De overnachting in een echte legertent was super spannend voor de
7- en 8-jarigen. De tent maakte het mede tot een heus voetbalkamp.
Een prachtige ervaring voor de F2!

Glenn Coldenhoff en Joel Smets in Talavera de la Reina

HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team, heeft
tijdens de negende wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in
het Spaanse Talavera de la Reina tegenslag gekend. In de eerste manche startte hij goed en reed in de top tien, toen hij te kampen kreeg
met een mechanisch probleem en de wedstrijd moest verlaten.
‘’Voor de tweede manche was
ik erop gebrand om goed te
scoren. Jammer genoeg pakte ik toen een slechte start en
kwam achter iemand te rijden
die ik niet kon passeren. Ik heb
het zes ronden lang geprobeerd
en toen ik hem eindelijk voorbij
was, sloeg de vermoeidheid toe.
Ik had geen kracht meer. We nemen het positieve van dit weekend met ons mee en ik weet dat
er een aantal banen aan zitten

te komen die mij liggen’’, vertelt
Glenn Coldenhoff.
Met een DNF-11 in de manches,
eindigde Glenn op een veertiende plaats in het dagklassement.
In de tussenstand om het wereldkampioenschap blijft hij op
een tiende plaats staan. Aankomend weekend gaat het kampioenschap verder op het circuit
van St. Jean d’Angely in Frankrijk.

Zaterdagochtend vertrokken ze
naar Cuijk om deel te nemen aan
dit – wat gaandeweg de dagen
bleek - zeer goed georganiseerde toernooi. Het toernooi kende
in totaal 72 deelnemers in verschillende leeftijdscategorieën,
met totaal zo’n 20 F-teams uit
verschillende landen. Zelfs een
team uit Tsjechië, wat ruim 1200
kilometer reizen is.
Zaterdag werd al voluit genoten
van het voetbal en - ondanks
dat Prinses Irene F2 in een zware
poule was ingedeeld - wisten ze

toch een van de vier wedstrijden
te winnen. Na het eerste deel van
het toernooi hadden de heren
vanaf 12.30 uur een mooie, zonnige middag voor zichzelf. Tja,
en wat doe je als je op voetbalkamp bent... juist voetballen. Tot
‘s avonds laat, met elkaar, maar
ook met andere buitenlandse
teams, want voetbaltaal is natuurlijk internationaal!
De dag eindigde bij de plaatselijke McDonalds en nog meer
voetbal in de avonduren, waar de
zeven papa’s die mee waren gegaan, niet konden achterblijven.

Rond 23.00 uur werd het rustig
in de tent en sliepen ze al snel.
Zondagochtend ging om 7.45 uur
de wekker (luchthoorn van Paul
van der Heijden), zodat meteen
de hele camping wakker was. Na
een broodje gingen ze, ze waren
er nu toch, voetballen. De poule-indeling voor de zondag was
wat makkelijker dan de zaterdag
en de trainers gingen er dan ook
voor om iedereen te laten scoren
deze dag. Dat is natuurlijk gelukt, zelfs de keeper heeft er één
gemaakt, onder toezicht van de
massaal toegestroomde mama’s
die hun kinderen gemist hadden...
Uiteindelijk eindigden ze op een
11e plaats, waarvoor ze een
mooie trofee kregen, die met het
hele team op een heus podium in
ontvangst genomen werd.
Voor de kinderen én begeleiding
was dit een weekend om nooit
meer te vergeten en ze hadden
hiermee een prachtige en tevens
sportieve afsluiting van een geweldig seizoen!
De leiding van de F2 (Paul van
der Heijden, Harold van Kortenhof en Antwan van Keulen)
hebben genoten van deze leergierige, fanatieke spelers en hopen dat ze de komende jaren nog
veel plezier aan het voetbal zullen
beleven.
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Kampioenen in Bernheze
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51424960

voetbal

vC vlissingen een maatje te groot voor HvCH

Echte kansen creëren was weer
een ander verhaal. Vlissingen
heeft de beschikking over veel
gelouterde spelers, die vrijwel
allemaal op een hoger niveau
gewend zijn te spelen. Vlak voor
rust werd de druk op HVCH al
opgevoerd, maar werden de
twee goede mogelijkheden nog
niet benut. Na rust ging er nog
een tandje bij, bij Vlissingen en in
de 57e minuut scoorde Hoessein
Bouzambou de 0-1 en niet veel later vielen de 0-2 en 0-3 door Ab-

der Abdenbi. Intussen was Bram
Wonders met hamstringklachten
al uitgevallen. HVCH probeerde
de schade nog te beperken, maar
moest toezien hoe Josimar Pattinama, zoon van, de 0-4 binnen
knalde. HVCH probeerde de eer
nog te redden, maar verder dan
schoten in het zijnet en op buitenkant paal van Lars van Lee
en Gijs van der Voort, kwamen
de blauw-witten niet. Het wordt
aanstaande donderdagavond in
de return in het verre Vlissingen

een vrijwel onmogelijke opgave
om de finaleronde te bereiken.
Toch zullen de HVCH-spelers

graag met opgeheven hoofd het
zeer geslaagde seizoen in de 1e
klasse willen afsluiten.

Voor uw

I.v.m.KLEDINGREPARATIE
VAKANTIE GESLOTEN
oorKLEDINGREPARATIE
uw
van
t/m 3 september!
en7 augustus
FOURNITUREN
FOURNITUREN
51424960

HEESCH - HVCH is in de tweede ronde van de nacompetitie om promotie tegen een stevige nederlaag opgelopen. VC Vlissingen bleek
vooral na rust een maatje te groot voor de Heeschenaren. In het eerste bedrijf konden de mannen van Harry Blokhuis de Zeeuwen nog
aardig bijbenen door een goede organisatie en onder aanvoering
van een uitstekende Bram Wonders.

Wij gaan STOPPEN
OPmet
ALLE
EN WOL
v
de STOFFEN
MODESTOFFEN:

Voor uw kledingreparatie
op alle

25%
KORTING
en fournituren
MODESTOFFEN
O

50%
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Ook
erKORTING
nog
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uw
Ook li
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7
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en BREIWOL
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kled
kleding
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KORTING
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I.v.m.
VAKANTIE
GESLOTEN
VoorI.v.m.
uw
kledingreparatie
vakantie gESLOTEN
van
1
t/m
31
augustus!!
van 1 t/m 29 augustus
en fournituren

25% KORTING
Ook Openingstijden
ligt
er nog vermaakte
Openingstijden
dinsdag, vrijdag
en te
zaterdag
kleding
om op
halen

dinsdag,
vrijdag en zaterdag
van 8.30 - 12.30 uur
van
8.30
- Heeswijk-Dinther
12.30 uur
Wilhelminastraat 28,

Foto: Ruud Schobbers

Wilhelminastraat
28, Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291997
Tel. 0413-291997
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UiTGeLICHT Zwem– en waterpolovereniging Gorgo
HEESWIJK-DINTHER - Elke maand zet DeMooiBernhezeKrant een onbekendere club of vereniging in het zonnetje. Deze keer is het
de beurt aan zwem- en waterpolovereniging Gorgo. “We gaan zeker wel voor de winst, maar we vinden ‘de derde helft’ minstens
zo belangrijk!”, zegt voorzitter Robin Brugmans.
hun kinderen op een makkelijkere sport doen, als voetbal en
hockey, omdat dat handiger is
met tijd en afstand. Dat snap ik
wel, want dit kost gewoon meer
tijd. Maar meer jeugd zouden we
natuurlijk heel leuk vinden.”

deel over waterpolo. Het grootste vooroordeel is, dat het een
hele lompe of agressieve sport
is. Dat is dus niet waar.” Toch
schrikt het mensen af. “Als ik kijk
hoeveel ongelukjes er nu daadwerkelijk gebeuren, valt dat allemaal reuze mee. Bij iedere sport

‘samenspel is belangrijk. en alle taCtiek
die daarbij komt kijken, is heel leuk’

De waterpoloërs van Gorgo tijdens de training bij het Zeesterbad in Uden

Iedereen die zwemdiploma A
heeft, kan bij Gorgo terecht.
Hierdoor heeft de club van 150
leden een groot leeftijdsverschil.
“Het jongste lid is zes en het

oudste lid rond de 80. Dat komt
doordat iedereen welkom is en
we het ‘t belangrijkste vinden dat
iedereen het naar zijn zin heeft”,
aldus voorzitter Robin Brugmans.

Tekst en foto: Sanne Sleutjes

De jeugd is vooral bezig met het
vertrouwd raken in het water.
Vanaf een jaar of 12, gaan ze pas
echt meedoen aan de competitie.
“We merken dat ouders sneller

De naam Gorgo komt van de gaat er weleens iets mis. Maar
Griekse mythe van de Gorgonen. na een voetbalwedstrijd zitten er
Dat waren drie zeemonsters die waarschijnlijk meer geblesseerje met hun blik in steen konden de of gewonde spelers langs de
veranderen. Gelukkig doen de kant.”
zwemmers van Gorgo dat niet,
anders zou waterpolo spelen een De club droomt nog van het
stuk lastiger worden. “Het leuk- doorstromen naar de 1e klasse.
ste aan waterpolo is natuurlijk het Tot die tijd zijn ze vooral heel
spelelement”, zo vertelt Robin. trots op hun spelers. “Waar we
“Teamwork is ook heel belang- op dit moment trots op zijn, is
rijk. Je bent bij waterpolo minder de nieuwe keeper van ons Heren
snel van de ene kant van het bad 1-team. Bassam komt uit Syrië
naar
de andere
kant. Daardoor
en heeft asiel
gekregen
in Nedervoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
is samenspel belangrijk. En alle land. Wij zijn als club heel blij met
tactiek die daarbij komt kijken, is hem, dus kijken we graag vooruit
heel leuk.”
naar het nieuwe seizoen.” Maar
daar moeten ze nog wel even op
Hij vervolgt: “Maar ondanks dat, wachten, want dat begint pas na
heerst
een groot
vooroor- zwemmen
de zomer.waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen er tochboksen
badminton

korfbal

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

mountainbike-wedstrijden ‘mTB-cup Heeswijk’
HEESWIJK-DINTHER – Het jaarlijkse evenement ‘MTB-cup Heeswijk’ vindt zondag 12 juni plaats nabij
de bossen, tegenover Café Restaurant Zaal Stanserhorn. Op deze sportieve dag zal binnen de verschillende categorieën mountainbikers een sportieve strijd losbarsten. De uitgezette ronde over de zanderige
motorcrossbaan en de singletracks op het terrein van de familie Van Heugten, vormen voor alle renners
een uitdaging. Het is namelijk een afwisselende, zanderige en een technisch ronde, waardoor een zware
wedstrijd is verzekerd.
13.23 uur: nieuwelingen
13.26 uur: vrouwen
15.00 uur: Elite-mannen /
beloften
15.03 uur: Amateurs /
sportklasse.

Locatie
De start/finish is op de Heibloemsedijk nr. 7. De inschrijving
is bij Café Restaurant Zaal Stanserhorn.
Een deel van de Heibloemsedijk
zal op deze dag voor gemotoriseerde voertuigen volledig zijn
afgesloten. In de directe nabijheid zijn parkeervoorzieningen
aanwezig.

Tijdschema:
9.15 uur: Funklasse heren/
dames
10.45 uur: Funklasse jeugd
(13-14 jr.)
10.48 uur: Funklasse jeugd
(11-12 jr.)
10.51 uur: Funklasse jeugd
(8-10 jr.)
11.45 uur: masters 30+
11.50 uur: masters 40+
13.20 uur: junioren

Informatie
De organisatie is ook dit jaar in
vertrouwde handen van ‘Wielersupportersclub Bernheze’ en
‘Stichting Wielerevenementen
Bernheze’. In het bijzonder willen
we de noodzakelijke vrijwilligers
en onze hoofdsponsors, fietsspecialist Bikers uit Heeswijk-Dinther,
Tenax Beeldengieterij uit Veghel
en Van den Akker Aqua Service
uit Heeswijk-Dinther bedanken
voor het vertrouwen in de organisatie en hun medewerking.
We nodigen je van harte uit om
een kijkje te komen nemen op
zondag 12 juni. Kijk voor meer
informatie over onze mountainbike-wedstrijden, de uiteindelijke
uitslagen en foto’s van dit sportief evenement, op onze website:
www.wscbernheze.nl.

altior C1 ook
buiten naar het nK
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

YSSELSTEYN/HEESWIJK-DINTHER - Door met 4-8 te winnen van
De Peelkorf uit Ysselsteyn heeft Altior C1 zich ook in de buitencompetitie gekwalificeerd voor het Nederlands Kampioenschap Dameskorfbal dat op 4 juni in Nuenen gehouden wordt. Om 10.00
biljarten
judo Altior hun
visseneerste wedstrijd
skien
snowboarden
uur
spelen duivensport
de meiden van
tegen
Rosolokano
uit Reusel. Gezien het verloop van de competitie, belooft het een
spannend toernooi te worden. Onze meiden kunnen alle support
gebruiken, dus aarzel niet en kom deze toppers aanmoedigen!
Tot dan.

schaken

dammen

1cm b

1,2 cm b

Spes 1 – Altior 1: 16-7
1,4cm b
Spes 2 – Altior
2: 5-11
Altior 3 – SCMH 2: 10-12
TOG 2 – Altior 4 : 5-12
autosport
karten5-6
Altior
MW1 – Emos MW1:
Flamingo’s R1 – Altior R1: 3-5
Altior A1 – De Korfrakkers A2:

16-8
kaarten/bridgen
De Peelkorf
B1 – Altior B1: 11-4
Celeritas C2 – Altior C2: 11-8
Flamingo’s C2 – Altior C3: 2-5
Altior D1 – De Korfrakkers D1:
6-4
Altior D2 – Tovido D1: 9-6
Altior D3 – Prinses Irene D4: 6-1
Altior E1 – Flamingo’s E1: 16-5
De Korfrakkers E2 – Altior E2:
3-11
Altior E3 – Fortuna’74 E2: 2-0
Alico E2 – Altior E4: 5-18
Altior F1 – Rooi F1: 14-9
De Korfrakkers F1 – Altior F2:
motorsport
2-15
De Korfrakkers W2 – Altior W1:
6-7. Strafworpen: 5-9.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)
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Doe mee aan hockeyclinics op 7, 14 en 21 juni
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Jongens en meisjes tussen de 5 en 12 jaar zijn op dinsdag 7, 14
en 21 juni van 17.00 tot 18.00 uur, van harte welkom bij Hockeyclub HDL aan de Steen- en Stokstraat
1. Ze kunnen dan kennismaken met hockey en hiervoor zetten onze trainers een gevarieerd parcours
uit, waarover de deelnemers in groepjes rouleren en allerlei oefeningen doen met stick en bal: gezellig
en leerzaam!
De reden voor de clinics is, dat
we meer bekendheid willen geven aan de hockeysport en uiteindelijk natuurlijk nieuwe leden
willen werven.
Het is handig om sportkleren
aan te trekken (t-shirt met sportbroek) en gymschoenen / kunstgrasschoenen. Sticks en ballen
zijn aanwezig op het veld.

Foto: Ronald van Hastenberg

Voor meer informatie, zie
www.hdlhockey.nl of bel Patricia
van Cleef, 0413 - 291719. Aanmelding via tc@hdlhockey.nl,
onder vermelding van naam,
adres en leeftijd.

vissen

Jeugdviswedstrijden van
visclub de Bleeken
HEESCH - De tweede viswedstrijd voor de jeugd van visclub de
Bleeken aan het Langven zit erop. Donderdagavond 26 mei was een
hele mooie avond en om 18.30 uur stond iedereen dan ook te popelen om te gaan loten voor de visstek. Het loten zorgt ervoor dat
je elke week op een willekeurige plek zit, zodat de kans om vis te
vangen eerlijk verdeeld wordt.

4. Thijs Dielissen
4. Vincent Govers
4. Joey Govers
Jeugdvissen A:
1. Roy Dollevoet
2. Max van Grinsven
3. Brian v.d. Helm
4. Bart v.d. Hanenberg
5. Rick Hartogs
6. Stijn Leemreize
7. Joris v.d. Wetering
8. Mike Nederkoorn

bmx

Jesse de Veer
Nederlands Kampioen BMX
WINSCHOTEN/HEESCH - Het Nederlands Kampioenschap BMX
NFF in Winschoten werd in het Pinksterweekend gehouden. Jesse
had - net als vorig jaar - voldoende wedstrijden gereden om deel
te mogen deelnemen. Bovendien moest hij zijn Nederlandse titel
verdedigen, die hij in 2015 wist te pakken in Geldermalsen, met
minder dan een centimeter.
Zaterdag 14 mei was de plaatsingswedstrijd in Winschoten.
Met deze wedstrijd konden de
rijders met een goede daguitslag
een goede startplek bemachtigen voor de wedstrijd van 2e
Pinksterdag. Jesse werd tijdens
de plaatsingswedstrijd tweede,
achter zijn grote rivaal.
Op 2e Pinksterdag werd het
Nederlands kampioenschap verreden. Jesse begon goed in de
manches en wist twee manches
te winnen en een manche werd
hij 5e, omdat hij van de trapper
schoot. De halve finale wist hij
op zijn naam te schrijven, waardoor hij als tweede zijn startpositie mocht kiezen aan het
starthek, waar uiteindelijk acht
rijders gingen strijden voor de
Nederlandse titel.
Jesse wist door een goede start
de koppositie te pakken en stond
deze niet meer af. Jesse werd
voor de tweede keer achtereen

Nederlands Kampioen BMX NFF.
Het was een hele reis naar het
hoge noorden, maar het was zeker de moeite waard.

De oplossing

het was muisstil,
op het gepiep van
de meerkoeten na

Foto: Marlies Nederkoorn

Na de loting zochten alle vissers
hun plek op en startten met het
opbouwen van de stek.
Nog voor de toeter om 19.00
uur ging, zat iedereen er klaar
voor en tot het einde van de
wedstrijd om 21.00 uur was het
muisstil aan de vijver, op het gepiep van de meerkoeten na.

voetbal

Helaas vielen de vangsten deze
avond tegen, maar onze dieven,
drie aalscholvers, hebben wel
veel vis gevangen.
De uitslag is als volgt:
Jeugdvissen B:
1. Robin v.d. Laar
2. Tijmen Dappers
3. Luca van Erp

Ook interesse gekregen om eens
te ervaren hoe leuk het is om te
vissen, dan zien we je graag op 2
juni om 18.30 uur aan de vijver,
het Langven. Neem vooraf even
contact op met Jan Oliemeulen
via de mail: debleeken@planet.nl.
We dagen ook meiden uit om
alle jongens eens te laten zien,
dat ook zij kunnen vissen. Wie
durft?

Stal Het Kantje

WHV blijft in de 4e klasse!

LOOSBROEK - In de return van de nacompetitie reisden de Loosbroekenaren af naar Limburg. In de eerste confrontatie maakte Martijn Driessen in de slotfase 1-1, waardoor de winnaar van dit duel
zich handhaaft in de 4e klasse. De supporters van beide ploegen
waren in groten getale aanwezig, waardoor alle ingrediënten voor
een mooie voetbalavond aanwezig waren. Na een zenuwslopende
wedstrijd, wist WHV uiteindelijk met 0-1 te winnen en verliet feestend Sportpark Het Klaverblad.

zenuwslopende
wedstrijd
Voor vlagger Toon van Menzel en linksback Johan van der
Doelen, betekende dit de laatste
wedstrijd voor WHV. Van der
Doelen heeft zich jarenlang ingezet voor het vaandelteam en

Stal Het Kantje iS een bedrijf wat zicH ricHt
op Het geven van manege leSSen aan zowel
Kinderen alS volwaSSenen.
• Lessen in klein groepsverband (maximaal 6 personen)
• Minimale leeftijd is 6 jaar

was altijd een betrouwbare verdediger, die de Loosbroekenaren
zeker zullen gaan missen. WHV
wenst hem veel succes bij DAW
en hoopt hem nog regelmatig als
supporter langs de lijn te zien.
Ook Toon van Menzel willen wij
bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren!

Ook is het mogelijk om bij Stal Het Kantje je kinderfeestje te houden.
Je komt dan gezellig de paarden verzorgen, paardrijden en kunstjes doen
op het paard. Na afloop is het mogelijk om met zijn allen frietjes te eten.
Graag tot snel, Pamela van Dijk en Mitchel Vissers
Voor meer informatie:

Stal Het Kantje

Ramon Kézer 

Foto: Jan Gabriëls

Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode - info@stalhetkantje.nl - 06-10509094
www.stalhetkantje.nl
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avesteyn sluit jubileumseizoen af met feestweekend

Een mooi plaatje, een prachtige herinnering

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls, Ronald van Hastenberg en Joep Adank

HEESWIJK-DINTHER - R.K.S.V. Avesteyn heeft het jubileumseizoen afgesloten met een feestweekend.
Gedurende het hele seizoen werd het 75-jarig bestaan van de club gevierd. Op zondag 1 mei bestond
Avesteyn officieel 75 jaar.
het hart. Wij zijn Avesteyn.” Op
de reünie kwam tonproater Freddy van den Elzen langs, die grappen maakte over de club. “75
jaar geleden kon Avesteyn niet
voetballen en nu....nu kunnen
ze het eigenlijk nog steeds niet.”
Petje op petje af werd gepresenteerd door Berry van de Wetering, waarbij Peter van Kessel er
met de prijs vandoor ging.

Voor het feestweekend was op
het trainingsveld langs de kantine
een grote tent opgezet, die mooi
was versierd. Er lag een 50 meter
lange oranje loper uit, overal hin-

Zaterdag was er de feestavond
voor alle 18+-leden en sponsoren van de voetbalvereniging.
Tijdens het officiële gedeelte
hadden de commissieleden een
tweetal cadeaus voor Avesteyn.
Het betrof een jubileumeditie
van het Blôjke, ter ere van het
75-jarig bestaan en een nieuw
Avesteynlied. Het Blôjke is een
clubblad dat vele jaren wekelijks
bij leden van de club werd be-

van oud-Heeswijk-spelers. Vol
enthousiasme kwamen beide
teams gezamenlijk het veld opgelopen. Veel oud-eerste elftalspelers maakten er een prima
wedstrijd van. Na een 0-2 voorsprong van Heeswijk, werd het
uiteindelijk 2-2, waarna Avesteyn
de meest gelukkige was bij het
nemen van penalty’s.
Een mooie wedstrijd in harmonie,
die later in de feesttent uitvoerig
doorgesproken werd onder het
genot van menig drankje. Deze
wedstrijd gaf weer extra glans
aan het jubileumjaar van de
Dintherse club. Naast de bekende COOP-tas werden er nog zes
personen blij gemaakt met een
luchtvaart, die helaas door de
weersomstandigheden uitgesteld
moet worden naar september;
op de eerste thuiswedstrijd van
het nieuwe seizoen.

Een mooie wedstrijd in harmonie die later
in de feesttent uitvoering doorgesproken werd
onder het genot van een drankje
gen oranje en zwarte ballonnen,
stonden er mooie plantenbakken
opgesteld en hingen op de wanden in de tent oranje shirts van
Avesteyn. Met een tal van oranje verlichtingselementen, gaf de
tent een feestelijk effect. Op een
prikbord vielen wedstrijdverslagen uit kranten te lezen en hingen topscorerslijsten van vroeger.
Vrijdagavond - tijdens de reünie
- sprak voorzitter Joep Adank
mooie woorden over de club.
“Avesteyn is geen gewone sportclub, maar een sociale vereniging,
waar mensen lief en leed delen”,
zei hij over de club met inmiddels
zo’n 700 leden. “Avesteyn zit in

zorgd. Het Avesteynlied bestond
al, maar is speciaal voor het jubileum nieuw leven ingeblazen.
Adank bedankte de commissieleden voor hun actieve inzet. Tevens ook een grote dank aan alle
vrijwilligers, die dit mee mogelijk
hebben gemaakt. Na het officiële gedeelte, bezorgde Band Baby
Blue de Avesteyners een vrolijke,
muzikale avond.
Zondag was er voor de jeugdleden een penaltybokaal, de strijd
om de Gerard van den Broektrofee. Deze werd gevolgd door een
wedstrijd, waarbij veel dorpsgenoten kwamen kijken. Een team,
dat bestond uit oud-Avesteynspelers, speelde tegen een team

Het hele seizoen van Avesteyn
stond in het teken van het 75-jarig jubileum en waren er diverse
activiteiten. Eerder werd het seizoen feestelijk geopend, waarbij
ballonnen de lucht in werden
gelaten, een dienstenveiling
werd georganiseerd en werd stilgestaan bij Avesteyners die niet
meer in ons midden zijn.
Ook was er een Avesteyn Late
Night, een talkshow onder leiding van Marcel van Herpen,
waarbij onder andere Ruud van
Nistelrooij te gast was.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl.
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woensdag 1 juni 2016

donderdag 2 juni

zaterdag 4 juni

oud papier
Dorp Vorstenbosch

dag van de bouw
PAGINA 26

Wandeldriedaagse Heesch
Start: CC De Pas Heesch

outdoor vorstenbosch
Brakkensedijk Vorstenbosch

‘t sfeerhuys: Workshop
buitenkrans
Karlingerweg 1 Uden

breakout run
Camping De Maashorst Schaijk

inloopochtend voor
(ex-)borstkankerpatiënten
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 14
informatiepunt welzijn
Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Wandelvierdaagse
vorstenbosch
Start: Café de Ketel
Vorstenbosch
inschrijving
kindervakantieWeek Hdl
IMeet Heeswijk-Dinther

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
25-jarig jubileum
de raddreijers
Terras Café Kerkzicht
Loosbroek

voorstellingen theaterhuis
joris
CC De Pas Heesch
inschrijving
kindervakantieWeek Hdl
De Wis Loosbroek & IMeet
Heeswijk-Dinther
open podium
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9
zondag 5 juni

opening nieuwe
kledingzaak
‘t Dorp 68a Heesch
PAGINA 7
Wandeldriedaagse Heesch
Start: CC De Pas Heesch
Wandelvierdaagse
vorstenbosch
Start: Café de Ketel
Vorstenbosch
dolf jansen:
Hardverwarmend
Natuurtheater de Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31
publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 9
diamanten jubileum
kbo vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch

‘t sfeerhuys: Workshop
buitenkrans
Karlingerweg 1 Uden

les chanteurs gregoriens
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Hockeyclinics
Steen- en Stokstraat 1
Heeswijk-Dinther
PAGINA 38
inloopspreekuur
fysio steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

regenboogviering
Sint-Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Wereldwinkel op
basisschool de beekgraaf
Nistelrode
PAGINA 33

fanfare st lambertus:
optreden leerlingen
CC Nesterlé Nistelrode

Woensdag 8 juni

open dag: kinderboerderij
de nissebisjes
Maxend 6 Nistelrode
PAGINA 18

orgelconcert peter king
Abdijkerk Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

buurkracht Heesch-noord:
buur-bijeenkomst
CC De Pas Heesch

start: cliniclowns
tennistoernooi
TV De Broekhoek Heesch

voorstellingen theaterhuis
joris
CC De Pas Heesch

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Workshop: barbecue
culinair
De Eijnderic Heesch

dinsdag 7 juni

start expositie:
jos leursen
Hoofdstraat 100B
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

breakout run
Camping De Maashorst Schaijk

vrijdag 3 juni

zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Wereldwinkel op
basisschool de beekgraaf
Nistelrode
PAGINA 33

outdoor vorstenbosch
Brakkensedijk Vorstenbosch

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

maandag 6 juni

buitenspeeldag 2016
Bernheze
PAGINA 33
i-meet: knutselen voor
vaderdag
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Wereldwinkel op
basisschool de beekgraaf
Nistelrode
PAGINA 33

5a Helma van de rakt:
frisse neus wandeling
Maxend 75 Nistelrode
Workshop kennis maken
met het labyrint
Palmenweg 5 Nistelrode
bernhoven loopt warm
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 18

zaterdag 11 juni
kermis
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
dos’80 beachhandbaltoernooi
De Misse Heesch

donderdag 9 juni

start: ’t pumpke nisseroise
open 2016
Zwarte Molenweg 11
Nistelrode

‘t sfeerhuys:
Workshop buitenkrans
Karlingerweg 1 Uden

centrum maia:
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

lezing: relationaliteit als
basisprincipe
Parochie De Goede Herder
Heesch Nistelrode &
Vorstenbosch

aspergetocht
Heeswijk-Dinther

informatiepunt welzijn
Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zondag 12 juni

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
Wereldwinkel op
basisschool de beekgraaf
Nistelrode
PAGINA 33
eetpunt Hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
vrijdag 10 juni
rave van fortuin
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
dos’80 beachhandbaltoernooi
De Misse Heesch
Wereldwinkel op
basisschool de beekgraaf
Nistelrode
PAGINA 33
reiki 2 bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Horizon disco-avond
Restaurant de Waard Heesch

mtb cup Heeswijk
Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther
PAGINA 37
kermis
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
dos’80 beachhandbaltoernooi
De Misse Heesch
veteranensportdag
Sportpark De Hoef Loosbroek
natuur- en bijenmarkt
Raadhuisplein Nistelrode
Horizonvoetbaltoernooi
Sportpark Braaken Heesch
open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
maandag 13 juni

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

kermis
Plein 1969 Heeswijk-Dinther

Yentl en de boer in concert
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

start: ivn biowalking
Erenakkerstraat 5 Nistelrode
boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode

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

