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Foto-expositie FC Bernheze bij De Kersouwe

De Fotoclub houdt jaarlijks een 
expositie om het cultuurseizoen 
bij De Kersouwe te openen. Op 
deze gratis te bezoeken exposi-
tie, presenteren de fotografen in 
vier categorieën hun foto’s. Een 
van de categorieën is het jaarlijks 
terugkerende Rode Draad-the-
ma, waarbij de fotografen een 

bijzonder voorwerp gebruiken 
bij het maken van de foto. Dit 
jaar gebruikten de fotografen 
een driehoekige spiegel. De 
veertig Rode Draad-foto’s zijn 
te bewonderen langs het hoofd-
pad, dat van de kassa naar het 
kleine theater loopt.
De andere fotocategorieën zijn 
de kettingfoto’s, de foto’s met 
gedicht en het vrije onderdeel. Bij 
de kettingfoto is één fotograaf 
begonnen met een willekeurige 
foto en heeft een tweede foto-
graaf, op basis van die foto, een 
nieuwe foto gemaakt. Een derde 

fotograaf liet zich inspireren door 
de tweede foto, enzovoort. 
Fotografen van fotoclub Bernhe-
ze hebben daarnaast ook foto’s 

gemaakt waarbij diverse schrij-
vers en dichters een gedicht of 
een verhaal hebben geschreven. 
Van de foto’s, gedichten en ver-
halen zijn posters gemaakt, die 
te zien zijn bij de kiosk van het 
theater. Bij het vrije onderdeel 
zijn de fotografen niet gebonden 
aan een opdracht en konden zij 
hun eigen creativiteit de vrije 
loop laten. 

De vrije foto’s en foto’s van an-
dere opdrachten zijn te zien in 
het grote theater en het overige 
gedeelte van De Kersouwe.

BERNHEZE - Fotoclub Bernheze houdt op zondag 8 mei voor de twaalfde keer haar foto-expositie.
Zo’n vijftig fotografen stellen foto’s tentoon in vier categorieën, verdeeld over verschillende 
plekken in Natuurtheater de Kersouwe. Omdat het Moederdag is, worden moeders op de foto 
gezet en krijgen zij de foto ter plekke gratis mee. 

Rode Draad-thema: driehoekige spiegel Tekst: Matthijs van LieropRode Draad-thema: driehoekige spiegel Tekst: Matthijs van Lierop

De expositie is aanstaande zondag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. 
Om 10.30 uur verricht burgemeester Marieke Moorman de officiële 
opening, waarbij ze haar eigen ‘Rode Draad’-foto onthult. 

  Speciaal voor Moederdag:  

de allerlekkerste Hollandse  
               Lambada aardbeien 

Aanbieding geldig op: 

Vrijdag 6 mei in Heesch van 13 tot 18 uur 

Zaterdag 7 mei in Oss (winkelcentrum Ussen) van 8 tot 15 uur 

Zaterdag 7 mei in Geffen van 8 tot 13 uur 

Het is mogelijk om bij ons aan de kraam te pinnen! 

Meer informatie > www.versengezond.nl 

GRATIS  

AARDBEIENPLANT 

t.w.v. €5,95 

Bij aankoop vanaf €25,- 

‘Een gedicht, een verhaal en een foto 
geven expressie aan jouw wereld’

Europees kampioenschap show- & danssportEuropees kampioenschap show- & danssport

Lees meer op pagina 36
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Aan de inhoud van DeMooi-
BernhezeKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er kunnen ech-
ter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden 
gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

Het is kermisweekend in Vorstenbosch 
en de Kloosterkapel doet weer volop mee
Op vrijdagmiddag 6 mei maken 
we tussen 14.00 en 17.00 uur 
gefotografeerde ansichtkaarten, 
met ‘Groeten uit Vorstenbosch’, 
een foto die je mee naar huis 
krijgt om thuis af te drukken.
Een mooi bord met Vorstenbosch 
als decor biedt de kans om een 
mooie ansichtkaart te maken, 
waarop je jezelf terugziet.
En er zijn drie eetbare kunstwer-
ken: een Mondriaancake, een 
Marilyn Monroetaart en een 

Mona Lisataart, die in stukjes 
opgegeten mogen worden. Een 
moeilijke keuze voor elke bin-

nenkomer! Op zondag 8 mei 
kan iedereen bij droog weer bui-
ten foto’s maken, met als decor 
‘Groeten uit Vorstenbosch’. Als 
het regent, kan dat binnen, in de 
kapel.
Op donderdag 12 mei is onze 
laatste meditatieavond van dit 
seizoen onder leiding van Nell 
Creemers. Aanvang 20.00 uur, 
kosten € 10,-. Voor deelname 
kun je bellen met Gerry Rooyak-
kers, telefoon: 0413- 366032.

DE LEKKERE 
‘VERWENDAGEN’ 
ZIJN NOG NIET 
TEN EINDE

‘Nog een paar feestdagen te 
gaan en dan wordt het weer 
een beetje normaal’, zeggen we 
altijd.

Met Moederdag, Pinksteren en Vaderdag als afsluiter, zijn we 
druk met het bedenken en proefbakken van nieuwe producten 
die - naar we hopen - weer een leuk tintje geven aan de 
feestelijke weekenden.
Moederdag is dé dag van de aardbeienvlaaien. De aardbeien 
zijn er weer! We zijn het afgelopen weekend enorme aantallen 
gaan halen bij fruitteler Verkuijlen in Heeswijk Dinther. Vers van 
de grond, vol van smaak. Natuurlijk, we kunnen het hele jaar 
aardbeienvlaaien maken, maar de aardbeien zijn dan lang niet 
zo lekker en het heeft ook wel iets als je ‘uit kunt kijken’ naar 
het aardbeienseizoen. Net zoals je dat doet met asperges en de 
stollen met Kerst, Pasen en Pinksteren. 
Het kan niet anders dan dat we de aardbeienvlaai prominent 
in onze winkels hebben in de week voor Moederdag. 
De combinatie van onze Wener vlaaibodem, met onze 
zelfgemaakte banketbakkersroom is een echte winnaar. 
Zo lekker proeft u de room nergens. 
Met Pinksteren gaan we de pinksterbroden weer dagelijks 
vers bakken. Rijk gevuld met rozijnen, stukjes noot, echte 
vruchtjes en natuurlijk 100% amandelspijs. Ik zeg het er maar 
weer eens bij. 100% zuiver amandelspijs. Je mag namelijk 
al snel zeggen dat je echte amandelspijs verwerkt in je stol. 
Ook als je er slechts 5% in doet. En zo’n stol kost dan maar 
€ 2,95 bijvoorbeeld. Nee, daar kunnen wij geen lekkere en 
kwaliteitsstol voor maken.
Wij zeggen 100%, dan bedoelen we ook dat de spijs die 
er in zit voor 100% uit amandelen en suiker bestaat, in de 
verhouding van 1 kilo amandelen tot 1.5 kilo suiker. En niet uit 
andere rare toevoegingen. Dat maakt het verschil in smaak en 
in prijs.
Er is veel misleidende informatie als het gaat over voedsel. 
Wij houden het graag simpel en bij de basis. Geen rare fratsen.
Voor Vaderdag staat er een lekker taartje op het programma 
met een komische noot.
Vaders kunnen wel tegen een grapje.
En iedereen geniet lekker mee. Houd onze advertentie en 
Facebookpagina in de gaten.

Alle moeders wensen wij het aankomend weekend een heel 
fijne, gezellige Moederdag met allerlei lekkers en vooral lieve 
verwennerijen.

Lizzy Lamers Green, 
de bakkers Lamers

BAKKERIJ
COLUMN

Verrassingsdag bij 10-jarig 
jubileum MandalArt

Een mandala is een cirkel waarin, 
vanuit het midden, symmetri-
sche figuren getekend worden. 
Je tekent in je eigen vrije ruimte, 
dat geeft ontspanning en rust. Je 
gevoelens worden geordend en 
lichaam en geest komen meer in 
balans. Omdat elke kleur die je 
gebruikt een betekenis heeft en 
de manier waarop je tekent ook 
iets over je zegt, ondersteunt het 
je persoonlijk groeiproces. 

Nadat Willemien een jaar lesge-
geven had bij Stichting De Eijn-
deric, had ze een eigen ruimte 
nodig. Toen kwam ze Nellie 
Timmers tegen. Bij haar aan de 
Palmenweg, kwam een ruimte 
vrij. De deal was zo gemaakt. 
De ruimte werd opgeknapt, er 
kwam een open dag en Wille-
mien begon er met workshops. 
In september kon ze starten met 
maar liefst twee groepen, één 
voor beginners en één voor ge-
vorderden.
Dat is nu precies 10 jaar geleden. 

Tijd voor een feestje toch? Dit 
heuglijke feit wordt gevierd mid-
dels een jubileum Mandaladag.
Deze workshop wordt mede 
verzorgd door Danka Hüsken, 
numerologe, tekentherapeute 
en bekend van vele boeken en 
de opleiding Educatief Mandala 
Instituut. 

Ook Mieke Mudde komt de dag 
mee invullen. Zij is Kunstzinnig 
Dynamisch Coach en - net als ik, 
Willemien Geurts - gastdocent 
aan deze opleiding. 

Het wordt een veelbelovende 
dag, een mandala-verrassings-
dag voor iedereen, of je nu al va-
ker of nog nooit mandala’s hebt 
getekend. Welkom!

Informatie: Danka; 
www.mandalacoaching.nl, 
Mieke; www.miekemudde.nl
Opgave: Willemien Geurts 
0412-612022 of 
www.mandalart.nl.

NISTELRODE - Willemien Geurts viert het 10-jarig bestaan van 
MandalArt op vrijdag 27 mei met een jubileum Mandaladag van 
10.00 tot 16.00 uur. Ze is dan 10 jaar werkzaam als mandaladocent 
op de prachtige locatie aan de Palmenweg in hartje Maashorst.

Stichting

* Fazanten
* Japanse Tuin
* Kunstwerken

* Vlindertuin
* Trapskelterbaan & speeltuin

* Koffiehoek

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

SEIZOENSOPENING 
tot 1 oktober 2016

Elke zaterdag & zondag  open voor publiek  van 12.00-17.00 uur 
Entree vanaf 6 jaar € 3,-
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SAMEN MAKEN 
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

AGRESSIE 
Ik weet dat het niet heel stoer en mannelijk is om toe te geven, maar 
ik doe het toch. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een vuistslag 
uitgedeeld. Ik heb, denk ik, zelfs nog nooit een laf tikje met vlakke 
hand uitgedeeld aan mensen die toch echt wel op zoek waren naar 
fysiek contact met me. Ik heb ook nog nooit een opzettelijke vuistslag 
hoeven incasseren van een opponent. Ik ben natuurlijk wel eens 
tegen een elleboog aangelopen van een fysiek sterke tegenstander op 
een voetbalveld, maar dat schaarde ik onder de categorie ‘lomp en 
onbehouwen’ en niet onder moedwillige opzet.

Ik weet dat het niet heel stoer en mannelijk is om toe te geven, maar 
ik heb echt geen greintje agressiviteit in me. Ik kan me ook ontzettend 
verbazen over mensen die over een anderhalve week, op de kermis 
in ons dorp, urenlang op een boksbal staan rammen. Als een malle 
gaan ze een fictieve tegenstander te lijf die zich allang gewonnen heeft 
gegeven. Het meest bizarre is, dat deze heren dan ook oprecht blij 
zijn als ze door deze automaat Superman genoemd worden na een 
krachtige stoot. Het liefst zou ik de hele dag bij deze boksbal werken 
aan mijn non-fictie bestseller ‘het mannelijke gedrag in al zijn dwaze 
facetten’, maar ik ben bang dat de schrijver van dit meesterwerk het 
niet gaat overleven. 

Ik kan me ook totaal niet inbeelden in mannen die agressief worden als 
ze te veel gedronken hebben. Het enige wat bij mij opgewekt wordt 
bij een borrel, is dat ik nog onverschilliger word. Ik zou het niet eens 
doorhebben als iemand me voor rotte vis zou uitmaken. Ik zou ook 
niet de neiging hebben om iets gemeens terug te zeggen, laat staan een 
klap te verkopen. 

Als ik mijn tegenstander dan per ongeluk zou willen raken, zou 
het met een flitsende schouderophalende beweging zijn. Die kan 
onmogelijk hard aankomen. Laat staan dat die bedoeld was. 

CoLUMN
d’n bLieKer

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL
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Inschrijving Jeugdzeskamp 
Heeswijk geopend
Sportief spektakel voor kinderen van 7 tot 15 jaar uit Bernheze en daarbuiten

Na het succes van de eerste editie 
organiseert Jong Nederland HDL 
wederom een Jeugdzeskamp. 
De veldcapaciteit en de tijdinde-
ling van de proeven maakt dat 
er ruimte is voor maximaal 30 
teams. Om er een eerlijke strijd 
van te maken, zijn er drie leef-
tijdscategorieën: de groep 7 tot 
9 jaar, 10 tot 12 jaar en 13 tot 
15 jaar oud. “Een team mag acht 
tot twaalf personen tellen, moet 
een begeleider van 18+ hebben 
en een groepsnaam bedenken. 
We hebben intussen gezien dat 
het heel leuk is als een team die 
dag hetzelfde gekleed is, maar 
dat hoeft natuurlijk niet”, ver-
telt Floor Strik. Zij staat samen 
met Merijn ter Heerd, chantal 
van Oirschot, Wim van Hemmen 
en Marieke Smits, namens Jong 
Nederland HDL, aan het organi-
satieroer van dit sportieve festijn. 
Ze lacht: “Verleden jaar waren er 
zelfs deelnemers bij die mascottes 
en spandoeken bij zich hadden.” 
Vanaf 9.00 uur ’s morgens mogen 
deelnemers een plaatsje zoeken 
en met (party)tent, kleden of iets 
anders, een pauzeplek inrichten.

Deelname
Inschrijven voor deelname aan 
deze Jeugdzeskamp kan vanaf 
zondag 1 mei. Teams die verle-
den jaar meededen krijgen voor-

rang, mits zij zich voor woensdag 
1 juni registreren. Ook kinderen 
zonder team mogen zich melden. 
De organisatie zorgt dan voor 
een passend groepje. Elke leef-

tijdscategorie strijdt om een grote 
(wissel)beker, eeuwige roem en 
er is een snoepzak voor iedereen. 
Floor: “We hopen uiteraard dat 
de winnaars van 2015 het aan-
durven om hun beker te gaan 
verdedigen.” 

Vrijwilligers
Naast teams wordt gezocht naar 
vrijwilligers voor een helpende 
hand bij - onder andere - het be-
geleiden van de proeven, opbou-
wen, afbreken en hulp in de tent 
waar een drankje en iets lekkers 
verkrijgbaar zijn. Ondanks de 

tijd en energie die het kost om 
iets dergelijks op poten te zetten, 
heeft de organisatie er zin in. “We 
vinden het als Jong Nederland 
HDL leuk om dit soort activitei-
ten op touw te zetten voor deze 
doelgroep. Dat past bij onze ver-
eniging en we hebben verleden 
jaar gezien dat we er velen een 
plezier mee doen”, aldus Floor. 
Om toe te voegen, “We verdie-
nen hier niets aan en kunnen dit 
echt alleen dankzij sponsoren uit 
allerlei kernen. Daar zijn we heel 
blij mee, want zonder hen zou-
den we het niet redden.”

Inschrijven
Deelname kost € 25,- per team 
en kan via 
www.jongnederlandhdl.nl/
zeskamp. Vrijwilligers, maar ui-
teraard ook sponsoren, mogen 
zich melden via 
zeskamp@jongnederlandhdl.nl.
De Jeugdzeskamp is toegankelijk 
voor Iedereen uit alle kernen van 
Bernheze en daarbuiten.

HEESWIJK-DINTHER – Het sportveld aan de Schuurakker in Heeswijk is op zondag 18 september van 
10.00-16.30 uur het toneel van een Jeugdzeskamp. Een sportief spektakel voor kinderen en jongeren 
van 7 t/m 15 jaar, uit alle kernen van Bernheze en daarbuiten, die verdeeld in drie leeftijdscategorieën 
allerlei halsbrekende proeven afleggen. Inschrijven kan vanaf zondag 1 mei. Teams die al eerder mee-
deden krijgen voorrang, indien zij aanmelden voor woensdag 1 juni. Er is ruimte voor maximaal dertig 
teams. Vol is vol, dus ben er snel bij.

Enthousiaste meiden tijdens de succesvolle eerste editie van de Jeugdzeskamp Tekst: Wendy van Lijssel

teams met 
mascottes en 
spandoeKen

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

‘Bizar die blijheid Superman genoemd 
te worden door een automaat’
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Bel   (085) 016 04 03 
Mail   info@familiae.nl 
Web  www.familiae.nl

Gun uzelf een
helpende hand

DE ZORG VOOR 
KINDEREN NA 
SCHEIDING

Je ziet vaak dat ouders na een scheiding 
de zorg voor hun kinderen op een 
gelijkwaardige manier willen verdelen. 
Wat houdt dat precies in? Moeten de 
kinderen precies 50% van de tijd bij elke 
ouder doorbrengen?

Het maken van een goede regeling rond de 
zorg voor de kinderen - de ‘zorgregeling’ genoemd - is in mijn 
scheidingspraktijk altijd maatwerk. Je streeft naar een regeling 
die zowel voor ouders als voor kinderen zo prettig mogelijk 
én praktisch haalbaar is. Een scheiding is al vervelend genoeg, 
dus moeten er oplossingen komen waar ieder mee vooruit 
kan. 

Ook hier hebben we te maken met de wet. In de wet staat 
dat kinderen na de scheiding het recht behouden op een 
gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. 
Veel ouders stellen mij de vraag of ze hun kinderen fifty-fifty 
moeten verdelen, dus bijvoorbeeld de ene week bij moeder en 
de andere week bij vader. 

Dat mag zeker, maar het is geen absolute verplichting. Dat zou 
er namelijk toe kunnen leiden dat ouders gaan ‘touwtrekken’ 
om hun kinderen exact 50% van de tijd bij zich te hebben. 
Dat is niet de bedoeling. Waar het om gaat, is dat ouders het 
belang van hun kinderen vooropstellen. Niet voor niets is het 
in de wet als ‘recht’ van het kind geformuleerd. 
Op de ouders rust de verantwoordelijkheid om - met het 
belang van hun kinderen vooropgesteld – invulling te geven 
aan het gelijkwaardig ouderschap. De afspraken daarover 
worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Bij het maken van een gelijkwaardige zorgregeling spelen veel 
factoren een rol. Zoals: hoe was de zorg voor de kinderen 
tijdens de relatie verdeeld? Ook de werktijden van de ouders, 
hun woonsituatie, de leeftijden van de kinderen en hun 
school- en sporttijden spelen mee. De zorgregeling is dus 
een heel belangrijk – en soms lastig - onderwerp waar in de 
scheidingsbemiddeling veel aandacht aan wordt besteed. 

Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

COLUMN
Bernadette

Je ziet vaak dat ouders na een scheiding 

gelijkwaardige manier willen verdelen. 

10 mei Dag van de beroerte: hoe 
groot is uw kans op een beroerte?

Een beroerte (CVA) is de verza-
melnaam voor een herseninfarct 
en een hersenbloeding. Aan de 
buitenkant kun je niet zien of 
iemand een herseninfarct of een 
hersenbloeding heeft. Daarom 
praten we over een beroerte, zo-
lang we de oorzaak niet weten. 
Kenmerken van een beroerte 
zijn: een scheve mond, verlam-
ming van arm of been, blindheid 
of moeite met praten. 

CVA-keten regio 
Oss–Uden-Veghel
De CVA-keten streeft naar het 
realiseren van de best mogelijke 
kwaliteit van leven voor iede-
re CVA-patiënt en diens naas-
te binnen de regio Oss-Uden-
Veghel, uitgaande van actu-
ele inzichten in de zorg voor 
CVA-patiënten. De CVA-keten 
wordt momenteel gevormd door 
ziekenhuis Bernhoven, Brabant-

Zorg, verzorgingshuis Laverhof, 
GGZ Oost-Brabant, Interzorg, 
thuiszorg Pantein, revalidatie-
centrum Tolbrug en zorggroep 
Synchroon.

Op deze dag kun je van 10.00 
tot 14.00 uur de medewerkers in 
Bernhoven vragen stellen en di-
verse tests doen. Op de markt in 
Oss kun je terecht van 8.30 tot 
12.30 uur. 

Er zijn diverse folders en handige 
hulpmiddelen beschikbaar waar-
uit je praktische informatie kunt 
halen. Je bent van harte welkom!

UDEN/OSS – CVA-ketenzorg regio Oss-Uden-Veghel organiseert op 
10 mei weer een informatiemarkt in Bernhoven, Uden en op de markt 
in Oss. De medewerkers van de CVA-keten vertellen je alles over de 
risicofactoren, het vroegtijdig herkennen van beroertes, de gevolgen 
ervan, welke behandelingen er zijn en over gezonde voeding. 

Hartstichting bedankt 
collectanten en 
inwoners van Heesch 
Ruim vijfentwintig vrijwilligers in actie voor eerder 
herkennen hart- en vaatziekten

HEESCH - De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 17 tot en 
met 23 april in Heesch, heeft dit jaar een mooi geldbedrag opgele-
verd. De Hartstichting wil haar vrijwilligers en collectanten van harte 
bedanken voor hun steun. Dankzij deze giften kan de Hartstichting 
nieuw onderzoek financieren naar het eerder herkennen van hart- en 
vaatziekten. 

Aromatherapie Els Verdonk

Donkeren Dijk 32
5473 CS Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor:

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

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

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

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

Praktijk voor: 

 

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   

Aromatherapie
&

Massage bij kanker Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

AAN ZORGREGELING VOOR KINDEREN 
WORDT VEEL AANDACHT BESTEED

Tekenbeten 

Waar komen teken voor?
Teken komen in het hele land 
voor, in bos, park, hei, duinen of 
in de tuin. Ze zitten in de buurt 
van bomen of struiken, in hoog 
gras of tussen dode bladeren. 
Teken kunnen zich vastbijten in 
de huid van mensen. Van een 
tekenbeet kunt je ziek worden. 
In Nederland kunnen teken de 
ziekte van Lyme overbrengen.

Controleren is belangrijk
Controleer je lichaam en kle-
ding op tekenbeten als je in het 
groen bent geweest. Teken kun-
nen zich overal vastbijten, maar 
hebben ‘n voorkeur voor liezen, 
knieholtes, oksels, bilspleet, ran-

den van het ondergoed, achter 
de oren en rond de haargrens in 
de nek. Heb je een tekenbeet? 
Haal de teek snel weg. Hoe lan-
ger de teek in je huid zit, hoe 
groter de kans dat hij ziektever-
wekkers overdraagt.

Naar de huisarts?
Ga naar de huisarts als je één 
van de volgende klachten hebt 
na een tekenbeet: 
• Een verkleuring van de huid 

op de plek van de tekenbeet, 
die groter wordt. Deze kan tot 
drie maanden na een teken-
beet verschijnen.

• Koorts en eventueel spier- en 
gewrichtspijn, in de eerste 

weken na een tekenbeet. 
• Soms kunnen gewrichts-

klachten, huidklachten, ze-
nuwklachten of hartklachten 
ontstaan. Dat kan gebeuren 
als de vroege klachten van 
de ziekte van Lyme niet be-
handeld zijn met antibiotica. 
Maar deze klachten zijn soms 
ook een eerste uiting van de 
ziekte. 

 
Bron: Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu.

BERNHEZE – Van een tekenbeet kun je ziek worden. Controleer je-
zelf en anderen op tekenbeten nadat je ‘in het groen’ bent geweest. 
Ben je gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat je hem snel 
weghaalt.

‘Gezondheid is meer dan niet ziek zijn’
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

tips van de bakkers

bij aankoop van 2 broden

2 croissants
Lekker bij het moederdag ontbijt

1,00
geldig t/m 11-5-2016

Moederdag
Aardbeien-

vlaai
10-12 personen

12,95
normaal 17,30

bij aankoop van 2 broden

Lekker bij het moederdag ontbijt

moederdag valt dit jaarmoederdag valt dit jaarvalt dit jaar
op vlaaidag Moederdag, daar hoort aardbeienvlaai bij. En dan niet zómaar

een aardbeienvlaai. Maar een waarbij je het verschil proeft… 
Onze vlaaibodem en banketbakkersroom uit eigen bakkerij, 
daar lik je je vingers bij af.

  Voor moederdag doen ze altijd extra hun best…       Wij wensen u een heerlijke moederdag!

De ontmoeting tijdens het ver-
jaardagsfeest van koningin Julia-
na bleek voor Peter en José het 
begin van hun leven samen. Het 
jonge tweetal kwam elkaar na de 
bewuste dag regelmatig tegen in 
De Pas, het toenmalig uitgaans-

centrum van Heesch. Daar bloei-
de de liefde tussen de twee op 
en op 15-jarige leeftijd kregen 
Peter en José verkering. In sep-
tember 1990 trouwden Peter en 

José en vorig jaar vierden ze hun 
25-jarig huwelijksfeest. Afgelo-
pen zaterdag kwam daar voor 
het Heesche echtpaar nog een 
mijlpaal bij: Peter en José bereik-
ten allebei de leeftijd van 50 jaar 
en werden dus samen 100. “Dat 

er zoveel dingen in zo’n korte 
tijd samenvallen, dat is bijzon-
der. We zijn op dezelfde dag ge-
boren, zijn pas kort geleden 25 
jaar getrouwd en nu worden we 

allebei 50”, zegt Peter.  
Peter en José ontvingen een 
persoonlijke felicitatie van Sjef 
Franssen, die 37 jaar geleden als 
burgemeester van Heesch sa-
men met het tweetal de boom 
plantte: “Ik kan me die gebeur-

tenis nog herinneren als de dag 
van gisteren. Uit goede bron uit 
jullie familie heb ik begrepen, dat 
jullie eerste kennismaking ken-
nelijk zo goed beviel, dat jullie 
jaren later getrouwd zijn en dat 
dat huwelijk inmiddels al meer 
dan 25 jaar stand houdt. Het 
was dus letterlijk en figuurlijk ge-
degen grondwerk wat jullie toen 
verricht hebben.” 

Het verjaardagsfeest vond thuis 
plaats, afgelopen zondag, met 
ongeveer 60 gasten, onder wie 
de kinderen van Peter en José, 
zoons Nicky (23) en Jay (15) en 
dochter Jacky (21). Dat Konin-
ginnedag sinds 2014 niet meer 
bestaat en hun verjaardag niet 
meer op een feestdag valt, vin-
den ze jammer: “Toen was altijd 
iedereen vrij op onze verjaardag 
en liepen de hele dag gasten in 

en uit. Nu is dat niet meer, dat 
was de eerste keer wel even 
wennen.”

Dat beiden op dezelfde dag ge-
boren zijn, levert weleens grap-
pige situaties op, volgens José: 
“Als we voor de eerste keer bij 

een dokter of bij een ziekenhuis 
komen, levert dat soms verwar-
ring op, omdat ze niet weten 
welke geboortedatum bij wie 
hoort. Of soms vragen ze aan 
mij of Peter en ik een tweeling 
zijn. Dan zeg ik: nee geen twee-
ling, dat is munne mens.”

Samen 25 jaar getrouwd en 30 april allebei 50 jaar geworden 

José: ‘Nee geen tweeling, dat is ‘munne’ mens’
HEESCH - Ter ere van de 70e verjaardag van koningin Juliana, plantten de 
13-jarige Peter Postema en de even oude José Postema-Egelmeer uit Heesch, 
op 30 april 1979 een boom in hun dorp. Peter en José waren op dat moment 
nog onbekenden voor elkaar en waren voor deze gelegenheid uitgenodigd, 
omdat ze beiden op 30 april jarig zijn. Kinderen met dezelfde verjaardag van 
verschillende nabijgelegen parochies – Peter namens de Petrusparochie en 
José van de Emmausparochie – waren ook bij deze feestelijke gebeurtenis 
aanwezig.  

Een oranje verjaardag Tekst: Ramon Kézér Foto: Lianne Gabriëls

‘Het was dus letterlijk en figuurlijk gedegen 
grondwerk wat jullie in 1979 verricht hebben’

Peter en José leerden elkaar kennen op 30 april in 1979 Bron: BHIC



  
Woensdag 4 mei 20166

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.

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielsgestel • Vinkel
Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch

Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch
Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielgestel • Vinkel

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

De groep komt één keer per 
maand in het Heesche paro-
chiecentrum bijeen en wordt 
begeleid door een ervarings-
deskundige, die op haar beurt 
wordt gecoacht door de pasto-
raal werkster van de parochie. 
De tweede koffie-inloop aan de 
Kerkstraat 2, zal zijn op 9 mei 
van 14.30 tot 16.00 uur. Dit is 
een maandagmiddag, maar ook 
op andere weekdagen zal deze 
geheel ongedwongen en infor-
mele manier van samenkomen 

worden georganiseerd. Er zijn 
geen kosten aan verbonden en 
vooraf aanmelden is niet ver-
plicht. 
Voor meer informatie of voor 
een persoonlijk gesprek met een 
vrijwilliger van de werkgroep 
Rouwverwerking of met een van 
de pastores, kun je op de Hee-
sche kerklocatie van de parochie 
De Goede Herder terecht bij pas-
toraal werkster Annemie Bergs-
ma: 0412-451215 of bergsma@
petrusemmausparochie.nl.

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars 
in de kerk van Heesch

HEEScH - Omdat het overlijden van een partner een aangrijpen-
de gebeurtenis is, wil de parochie De Goede Herder op meerdere 
kerklocaties het voor nabestaanden mogelijk maken om andere we-
duwen en weduwnaars te ontmoeten voor steun. Praten met men-
sen die je begrijpen, omdat zij uit eigen ervaring weten wat het is 
om een partner te verliezen, kan een belangrijke aanvulling zijn op 
de steun die iemand krijgt vanuit de eigen kring. Het gaat in de 
groep om uitsluitend informeel lotgenotencontact. 

PaROcHiENIeUwS

www.mooibernheze.nl

informeert, boeit 
en interesseert

Bezoek

‘Geloven in de ander’ is het the-
ma van de WNM campagne 
2016. Missionarissen en mis-
sionair werkers strijden tegen 
geweld, onrecht en armoede. 
Zij geven concreet handen en 
voeten aan geloven in de ander. 
Zij leven samen met arme en 
kwetsbare mensen in alle delen 
van de wereld. Met hun aan-
wezigheid zeggen ze: “ik geloof 

in jou, wie of wat je ook bent 
of doet.” Zo geven zij mensen 
kracht en moed om hun eigen 
situatie te veranderen voor een 
betere toekomst.
Nadere informatie over de pink-
steractie vind je op 
www.weeknederlandsemissionaris.nl.
Geloof ook in de ander. Steun 
de collecte. Jouw hulp maakt het 
verschil! 

Pinksteractie in de kerken 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Missionarissen en missionair 
werkers hebben bij hun werk onze hulp hard nodig. Niet zozeer voor 
zichzelf, maar juist voor de mensen voor wie zij werken. Daarom 
organiseren de parochies van Heeswijk, Dinther en Loosbroek een 
tweede collecte in de Week van de Nederlandse missionaris, tijdens 
de vieringen van 14 en 15 mei. 

Voor klanten en belangstellende:

Pietje de kapper
95 jaar

En al 80 jaar mensen onder de schaar.
 

Receptie zondag 15 mei van 15.00 tot 17.30 uur

De Toren, Torenstraat 12 Heeswijk-Dinther

Pietje de kapper

En al 80 jaar mensen onder de schaar.

Graag wil ik iedereen hartelijk danken die het 
mogelijk hebben gemaakt om voor mij een 

onvergetelijke dag te maken.

De fanfare St. Lambertus met hun serenade, 
het Oranje comité, het concert in De Pas. 

Dit alles naar aanleiding van mijn Koninklijke 
onderscheiding vorige week dinsdag.

Mieke van den Boom-Smits

BernhezefamilieBerichten

Meimaand Mariamaand: 
Voettocht naar de Sint-Jan

Van heinde en verre komen pel-
grims om er te bidden en een 
kaarsje op te steken. Ook dit jaar 
weer kan er vanuit de kerken in 
Heesch en Vinkel, beide van de 
parochie De Goede Herder, sa-
men gewandeld worden en kun-
nen onderweg (levens)verhalen 
die ons dierbaar zijn worden ge-
deeld. 

Een tocht dus met bijzondere ge-
sprekken en ontmoetingen. 
Genoemde voettocht is dit jaar 
gepland op vrijdag 6 mei. Vanuit 
Heesch is het ongeveer 20 kilo-
meter lopen. Om 7.30 uur wordt 
gestart vanaf het kerkplein voor 
de Sint Petrus’-Bandenkerk aan 
de Kerkstraat 2. Er wordt zoveel 

mogelijk door de natuur gewan-
deld. Het wandelen gebeurt in 
een rustig tempo; we gaan im-
mers als pelgrims. Iedere drie-
kwartier is er een rustpauze. De 
tweede pauze is in het parochie-
centrum van de Kerk O.L.V. van 
de Rozenkrans aan de Linden-
laan 22 in Vinkel. Dit is tevens 
de vertrekplaats voor degenen 
die een iets kortere afstand wil-
len lopen. Vanaf deze plek start 
de tocht om 9.15 uur. De terug-
tocht naar Vinkel of Heesch is 
per openbaar vervoer.

Deelnemers moeten voor deze 
voettocht in goede conditie zijn, 
maar als pelgrim loop je na-
tuurlijk niet het tempo van een 
Vierdaagse wandelaar. Opgave 
is niet nodig, maar op tijd aan-
wezig zijn wel! Voor meer infor-
matie: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

BERNHEZE - De Zoete Moeder van ‘s-Hertogenbosch is één van de 
miraculeuze Mariabeelden die in Nederland het middelpunt vormen 
van een bedevaart. Het wordt sinds 1380 vereerd in de Kathedrale 
Basiliek van Sint-Jan. In de meimaand staat het beeld niet in de 
vertrouwde kapel, maar vier weken lang in de noorderzijbeuk van 
de kathedraal. 

LevensverhaLen 
worden gedeeLd

Voor klanten en belangstellenden:
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 6 t/m 11 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Hamburger
gebakken

4 + 1 gratis

Filet Americain Eigengemaakte 
boterhamworst
100 gr. € 0,99

Spareribs
kant en klaar

100 gr. € 1,40

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

ANDIJVIE (gesneden) 500 Gram € 1,25
LOLA APPELS 1 kilo € 1,50
AARDBEIEN 1 doosje à 500 gram vanaf € 1,95                    
 3 doosjes à 500 gram vanaf € 5,00

Verras mama met een heerlijk glaasje 
vers geperst sinaasappelsap

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

100 gr. € 0,99

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Ham Asperge
Quiche 

    
       Nu

11,00

Aardbeienvlaai - 8 personen

4 gesorteerde
zachte bolletjes
           voor

Tip: maak een Moederdag 
ontbijt voor de liefste mama!

Wenerbodem gevuld met 
room, aardbeienbavaroise en 

zoete aardbeien van 
Jan & Birgitte uit Uden

4,95 1,00

Nu

Donderdag 
5 mei 

gesloten

Donderdag 

5 mei 

gesloten

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN

      B

ERNHEZE

De KerMISSeN VAN 
berNHeZe KoMeN er AAN: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek
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).

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

Deelnemende winkeliers in Vorstenbosch: Dagwinkel Vorstenbosch, 
Bakkerij van Leur, Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart en De Schaapskooi 
Vorstenbosch.
Deelnemende winkeliers in Nistelrode: 
Jumbo Nistelrode, DIO-The Read Shop-Prima Sparkling, Fietsplus Rini
cafetaria ‘t Tramplein, Kapsalon van Dinther en Pinksterfeesten Nistelrode

deelnemers kermis:
Viskraam, Autoscooter en Draaimolen, Suikerspin, Snoepkraam, Gebakkraam, Dartgame, 
Snelheidsmolen, Fotoschietsalon, Extreme Cranes, Lijntrek en Lucky Duck

VIER DAGEN LIVE MUZIEK
Toegang gratis m.u.v. vrijdag. Entree € 7,50 p.p.

Woensdag 4 mei 19.45 uur: 
Opening door fanfare de Notenkrakers

Om 20.00 uur staan we op een eervolle wijze stil bij de Nationale 
Dodenherdenking. Vanaf 21.00 uur: Rockband Project Manager

 donderdag 5 mei 20.00 uur: Coverband Diss Nie Okay
vrijdag 6 mei 20.30 uur: DJ Darkraver

zaterdag 7 mei 18.00 uur: FROZEN - Olaf, Elza en Anna zijn op de kermis
20.00 uur: Coverband Dubbel Fout

zondag 8 mei 16.00 uur: Coverband Zoetkees

‘Dagen van 12 uur werken 
zijn mij niet vreemd’
Tiny Paashuis met snoepkraam op kermis Vorstenbosch

Tiny legt uit al ontzettend lang 
werkzaam te zijn op de kermis 
en altijd al met een snoepkraam. 
De nieuwe kraam, waarmee hij 
op enkele kermissen in onze 
gemeente te zien is, heeft hij 
van zijn neef overgenomen. De 
vader van Tiny heeft ook al-
tijd snoep verkocht vanuit zo’n 
prachtige wagen vol met lamp-
jes, spiegeltjes en natuurlijk een 
grote variatie ontzettend lekker 
snoepgoed.

Familie
Tiny vertelt enthousiast verder: 
“Ik sta voornamelijk op de wat 
grotere kermissen, zoals die in 
Volendam, Haarlem, Tilburg, 
maar ook in Vught en Dongen 

en dit jaar voor het eerst, ook in 
Nistelrode. Ik ben als het ware 
opgegroeid op de kermis, ben 
niet anders gewend dan het on-
dernemen op een kermis.” De 
vrouw en dochter van Tiny wer-
ken ook in de snoepkraam en 
zijn zoon heeft een eigen attrac-
tie, de Pusher, waarmee hij mo-
menteel op een kermis in Duits-
land staat. Andere familieleden 
van Tiny zijn ook kermisexploi-
tant; zijn neef bezit een attractie 
die straks in Heeswijk-Dinther 
te zien is en enkele nichtjes van 
hem exploiteren Lucky Duck, het 
welbekende eendjesvangspel, 
en Lijntrek, het touwtjetrekspel 
en de nog altijd zeer populaire 
botswagens. “Toevallig sta ik 

binnenkort op kermissen waar 
dan ook mijn nichtje met haar 
botswagens staat”, vertelt Tiny. 

Prijzen
Het kermisseizoen barst voor 
Tiny elk jaar in maart los; dan is 
de eerste kermis in Nederland 
een feit en het seizoen loopt, 
en Tiny weet het op de kop af, 
tot 24 oktober. “In november en 
december sta ik met een oliebol-
lenkraam in Vught en in januari 
tot en met maart pleeg ik onder-
houd aan zowel mijn snoep- en 
oliebollenkraam én vier ik een 
welverdiende vakantie!” Tiny 
legt uit enorm blij te zijn dat de 
omstreden BTW verhoging voor 
kermis- en circusexploitanten 
uiteindelijk niet door is gegaan. 
“Als de regering die plannen 
had doorgevoerd dan moesten 
wij uiteindelijk ook de (rit)prijzen 
verhogen en dat zou voor de be-
zoekers van de kermis natuurlijk 
ontzettend vervelend zijn. Wij 
vinden dat iedereen moet kun-
nen genieten op de kermis.”  
Aan de enorme snoepkraam van 
Tiny zal dat zeker niet liggen!

VORSTENBOScH – Het kermisseizoen is weer van start gegaan en wie de kermis van Vorstenbosch, en 
later die van Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther bezoekt, kan niet om de prachtige snoepkraam 
van Tiny heen. Candy Pleasure luidt dan ook de toepasselijke naam voor dit snoepparadijs op wielen.
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KBO Bernheze
Kbo HeeScH
Een bezoekje aan Afrika

Kbo Heesch 
gaat naar 
Wittem
HEEScH - Een dag compleet ver-
zorgd naar het Limburgse heu-
velland, inclusief een bezoek aan 
het klooster in Wittem? Dat kan 
op 1 juli. We vertrekken met de 
bus om 8.15 uur vanaf de Mis-
se. Met één koffiestop, gaan we 
naar het klooster in Wittem. 

Dit is één van de belangrijkste 
bedevaartplekken van katholiek 
Nederland, met jaarlijks ongeveer 
185.000 bezoekers die Gerardus 
Majella willen vereren. Wij krij-
gen een rondleiding en bezichti-
gen onder andere de barokkerk, 
enkele kapellen, de refter, de 
grafkelder en de prachtige biblio-
theek. We lunchen in het kloos-
ter en trekken daarna verder 
het mooie natuurgebied van het 
Heuvelland in. Tijdens de rondrit 
hebben we een pauze in de om-
geving van Epen.

Er wordt afgesloten met een drie-
gangendiner en wij verwachten 
rond 21.00 uur terug te zijn.
Op deze dag zijn de persoonlij-
ke consumpties voor eigen reke-
ning. Deze mooie dag bieden wij 
aan voor € 65,- bij een minima-
le deelneming van 35 personen. 
Eventuele diëten bij inschrijving 
opgeven. Inschrijving op 18 mei 
van 13.00 uur tot 14.30 uur in 
cc De Pas.

Kbo Vrijwilligers 
kregen een 
feestelijke 
bedankavond
VORSTENBOScH - De vrijwil-
ligersavond van KBO Vorsten-
bosch op vrijdag 29 april, kreeg 

in dit jubileumjaar een extra 
feestelijk karakter. Met het ge-
bak, verzorgd door een van de 
vrijwilligers, werd de avond ge-
start.

Daarna sprak de voorzitter in 
zijn openingswoord zijn waarde-
ring uit naar alle vrijwilligers. Hij 
ging daarbij terug in de tijd en 
vertelde dat de ouderenbond in 
1956 begon met 70 leden en dat 
nu - zestig jaar later - 70 vrijwil-
ligers, de inmiddels veel grotere 
seniorenvereniging, draaiende 
houden.

Aan het daarop volgende amuse-
mentsprogramma, dat verzorgd 
werd door dhr. Willem Heuzink-
veld uit Doetinchem, beleefden 
de aanwezigen zichtbaar veel 
plezier. Willem presenteerde een 
humoristisch programma over 
en met Oud Hollandse likeu-
ren, topjenevers en verschillende 
soorten advocaat. Deze caba-
reteske presentatie en proeverij 
viel bij de aanwezigen, letterlijk 
en figuurlijk, goed in de smaak. 
Ook werden er door de jubileren-
de vereniging nog hartige hapjes 
aangeboden. 

Met deze avond toonde KBO 
Vorstenbosch aan dat zij, ook na 
zestig jaar, al het vrijwilligerswerk 
nog steeds enorm waardeert.

Jubileum biljart-
toernooi Kbo 
Vorstenbosch
VORSTENBOScH - De afgelo-
pen twee weken speelden de 
biljarters van KBO Vorstenbosch 
een uniek jubileumtoernooi. 
Uniek, omdat de commissie een 
scoresysteem hanteerde om het 
toernooi speciaal te maken. Elke 
deelnemer speelde in de voor-
ronden drie wedstrijden. Elke ca-
rambole boven de persoonlijke 
target leverde bonuspunten op. 
Na acht speelavonden werden 
op vrijdag 15 april de finales ge-
speeld.

Het was bloedstollend te zien 
hoe goed iedereen daar stond te 
spelen. Uiteindelijk kwamen Jan 
van Kessel en Jan van Grunsven 
in de hoofdfinale. Daarin startte 
Jan van Grunsven sterk, maar 
toen zijn opponent op stoom 
kwam, was er geen houden meer 
aan en werd Jan van Kessel de ju-
bileumkampioen.
Einduitslag: 1e Jan van Kessel, 2e 
Jan van Grunsven, 3e Joep van 
creij en 4e Gerrit van der Zan-
den. Het troosttoernooi werd ge-
wonnen door Jos van de Lisdonk.

Namens de KBO mochten de vrij-
willigers elke avond gratis koffie 
schenken. Op de laatste avond 
kregen de aanwezigen twee con-
sumpties extra aangeboden en 
werd er met feestelijke hapjes 
rondgegaan.

KBO Vorstenbosch bedankt de 
commissie, bestaande uit Jos 

van de Lisdonk, Udo Alma, Tini 
Daandels en Jan van Grunsven, 
voor de voortreffelijke organisa-
tie. Samen met de biljarters en de 
vrijwilligers was het een zeer ge-
slaagd jubileumtoernooi.

Afrika dichterbij 
dan je denkt

HEEScH - Voor een bezoekje met 
KBO Heesch aan Afrika, hoef je 
niet meer ver naar het zuiden. In 
Berg en Dal vind je het spannen-
de Afrika Museum, waar Afri-
kaanse kunst centraal staat. 

Kunst uit tal van tijdperken: Mid-
deleeuws maar ook modern. 
Buiten in de tuin zijn complete 
Afrikaanse dorpen nagebouwd! 
Wandel bijvoorbeeld eens door 
Ghana, Benin of Mali. Kortom 
een perfect middagje uit in Afrika.
Op woensdag 8 juni verzamelen 
we om 12.30 uur op het kerk-
plein in Heesch. Inschrijven op 
woensdag 18 mei in cc De Pas 
tussen 13.00 en 14.30 uur. De 
entreekosten inclusief koffie, be-
dragen € 16,-. Heb je een mu-
seumkaart, dan betaal je alleen 
de koffie: € 2,-. Kosten parkeer-
munt € 2,-. Rijd je graag met ie-
mand mee, dan betaal je € 4,50 
aan de chauffeur.

Thema veilig 
thuis

HEESWIJK-DINTHER - Ongeveer 
40 personen kwamen naar de 
themamiddag van KBO Dinther 
op 20 april over veiligheid thuis. 
Louis Hofman van KBO-Brabant 
ging in op het voorkomen van in-
braak door gelegenheidsdieven. 

De spreker noemde daarbij het 
gebruik van kierstandhouders 
of dummy camera’s en de ‘be-
woonde’ uitstraling van het huis 

bij afwezigheid. Hij gaf aan hoe 
te handelen wanneer er wordt 
aangebeld en hoe je babbeltrucs 
kunt herkennen.
Onze wijkagent, de heer Loek 
Snijders, gaf tal van anonieme 
voorbeelden uit de praktijk.

In Nederland zijn 15.000 huis-
branden per jaar. Veiligheid in 
huis betekent ook: oog heb-
ben voor brandveiligheid. Heb 
je brandmelders in huis? Nog 
niet? Hoogste tijd om deze aan 
te (laten) brengen. Na de pau-
ze kwam ouderenmishandeling 
aan de orde. Een moeilijk onder-
werp, dat nog in de taboesfeer 
zit. Men schat de slachtoffers van 
ouderenmishandeling in Neder-
land op ongeveer 200.000 per 
jaar. Er werden filmpjes getoond 
over fysieke, psychische en ma-
teriële mishandeling. Signalering 
kan door het constateren van 
zichtbaar letsel, van overdreven 
schrikreacties en onsamenhan-
gende verklaringen en van toe-
nemende depressiviteit en te-
ruggetrokken gedrag. Dank aan 
Louis Hofman en Loek Snijders. 
Zij zetten de veiligheid goed op 
de kaart. Juist voor ouderen die 
steeds langer zelfstandig blijven 
wonen.

concluderend: het is zaak om at-
tent te blijven en je ogen en oren 
goed te gebruiken en heb aan-
dacht voor de signalen van ande-
ren. En als je zelf met mishande-
ling te maken hebt, praat er dan 
over met bijvoorbeeld je familie, 
de huisarts, de cliëntondersteu-
ner of meld het bij de politie.

Lezing: Rimpelkes

De verhaaltjes met de beelden 
geven een bijzondere kijk op 
personen en elementen van het 
dorpsleven.
Neem Uutje van der Meulen. 

In de jaren zeventig belast met 
het onderhoud van het kerkhof, 
maar meestal treffen de inwo-
ners uit het dorp hem aan op een 
zelfgemaakt zitje van een stapel 
stenen. “Dat ze verrekken”, zou 
Uutje zeggen. En Marie Kemkes. 
In de negentig geworden. Altijd 
in het huis gewoond waar ze 
ook geboren is. Marie houdt er 

een bijzondere levensstijl op na. 
En wat te denken van de bakker 
uit het dorp, die in zijn bakkerij 
een kleefpasta ontwikkelt voor 
een kunstgebit.
Het dorp heeft ook bijzonde-
re pastoors gehad. Een pastoor 
met een doctorstitel en waar-
van niemand snapte waarom hij 
pastoor werd van een klein dorp 
als Reek. En een pastoor die een 
oogje heeft op zijn huishoudster 
en meer oog voor haar heeft dan 
voor het verkeer op de weg. Met 
alle gevolgen van dien.
En bijna alle winkeliers zijn een 
verhaaltje waard. Tante Ranja 
van de snoepwinkel, die binnen 
een minuut kan lachen en jan-
ken en Rien van de Geijn, die 

de klanten de stuipen op het lijf 
jaagt met zijn varkenspoot.
En over de boeren valt ook ge-
noeg te vertellen. “Elke koe 
meer, is een stand hoger”, zei 
pastoor Van Kemenade ooit op 
de preekstoel. Een bijzondere 
boer was Antoon de Haan, hij 
‘geleufde’ pas iets als hij het ze-
ker wist. 
De lezing vindt plaats in de 
heemkamer van HKK Nistel-
vorst, Maxend 3 te Nistelrode, 
aanvang 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte 
welkom, zij betalen € 3,-.

NISTELRODE - Rimpelkes zijn kleine verhaaltjes en anekdotes over het dorp, op een rijtje gezet en van 
beelden voorzien. De lezing ‘Rimpelkes’ wordt door HKK Nistelvorst op woensdag 11 mei gehouden. De 
lezing wordt verzorgd door Ton Cruijsen uit Reek. Ton is docent aardrijkskunde op Gymnasium Bernrode 
te Heeswijk-Dinther. 

de aanwezige beLeefden 

veeL pLezier aan het 

amusementsprogramma

Hij ‘geleufde’ pas 
iets als hij het 
zeker wist

Zie pagina 32

aan het werk
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Toen het mooie, ouderlijke huis aan de Vorstengraflaan werd afgebroken 
voor industriële vestigingen, heeft Mien Bens-van Duijnhoven het 
getekend, vanaf een foto. “Liefst 57 jaar heb ik op die plek gewoond, 
met een onderbreking van de tijd dat mijn man en ik aan de Singel 
40-45 woonden en de eerste supermarkt van Oss hadden. Na zijn val, 
waardoor werken niet meer ging, zijn we teruggegaan naar dit huis en 
hebben er nog twintig jaar gewoond.”
De manege met de paarden en de kinderen die daarmee heel wat prijzen 
in de wacht sleepten, zorgen voor fijne herinneringen. 

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

‘Zo’n mooi huis, 
daar wilde ik iets mee’

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.

Mevrouw Bens-van Duijnhoven in Laarstede, Nistelrode

v

Mima Schoenmakerij uit Schijndel won on-
langs de titel ‘Beste Schoenmakerij van 
Nederland’. Eigenaren Wahan en Nara Gri-
gorjanc zijn vervolgens overstelpt met felici-
taties. “Het is een fantastisch resultaat. We 
zijn enorm gelukkig met het overweldigende 
aantal lieve reacties van onze klanten. Hart-
verwarmend!” Eerder dit jaar won Mima bij 
de prestigieuze Europese Vakwedstrijd voor 
Schoenmakers al de zilveren prijs.

Na het winnen van de titel ‘Beste Schoenmaker 
van Nederland’ staat de zaak van Wahan en 
Nara Grigorjancvol met bloemen en cadeautjes 
van klanten. Zelfs burgemeester Jetty Eugster 
kwam persoonlijk langs met een grote bos bloe-
men. “Wij zijn enorm vereerd en dankbaar voor 
de mooie woorden en ontelbare bloemen. De 
waardering en het vertrouwen dat onze klanten 
ons in al deze jaren hebben gegeven betekent 
heel veel voor ons”, aldus Wahan. 

Gastvrijheid hoog in het vaandel
Naast vakmanschap op het gebied van repa-
ratiewerk staan gastvrijheid en klantgerichtheid 
bij Mima hoog in het vaandel: het contact met 
klanten en het eerlijk adviseren over en uitvoe-
ren van herstelwerkzaamheden aan schoenen 
en kleding. Daarnaast biedt Mima ook een uit-
gebreid assortiment aan hoogwaardige produc-
ten en een stomerijservice.

Speciale stomerij-actie in mei
Mima viert het succes graag sámen met haar 
klanten. In de maand mei geldt er een speciale 
actie: alle kledingstukken in de stomerijservice 
2+1 gratis (uitgezonderd suède, leren en gala- 
en bruidskleding). Nara: “Op die manier willen 
we onze klanten bedanken en profi teren zij ook 
een beetje van deze prijs!”

Vicaris van Alphenstraat 28 | 5482 HL Schijndel 
Tel.: 073-8200210 | www.mimaschoenmakerij.nl

Mima Schoenmakerij overweldigd en dankbaar 
‘BESTE SCHOENMAKERIJ 
VAN NEDERLAND’

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

T/M ZONDAG 

8 MEI  
de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

MEIVAKANTIE

VROEGE VOGELS

KORTING!

*Excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films

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

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a



  
woensdag 4 mei 201610

Vismarine 
gerookte 
zalm
pak 100 gram  

2.50
4.18
3.38

2 PAKKEN

Lay’s 
Hamka’s, 
Wokkels, 
Bugles of 
Cheetos 
Ringlings, 
Spinners  , 
Nibb-it of 
Chipito kaas
zak 110-125 gram  

Coop 
grillham  
100 gram 
vers verpakt
per kilo 9.95

0.99
1.24
1.14

Coop 
grillham
100 gram 
vers verpakt
per kilo 9.95

1.25
2.50 0.99

1.99

Coolbest 
koelverse 
sap  
2 pakken à 1000 ml  
naar keuze

50% KORTING
50% KORTING

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

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Geldig van maandag 2 mei t/m zondag 8 mei 2016. Week 18.

OP KORTING

STAPEL

GEK
OP ORANJE

HEESWIJK-DINTHER/
VORSTENBOSCH - Sinds 
februari dit jaar ben ik 
dan eindelijk inwoner van 
Tilburg. Met een verbijs-
terende reistijd van bijna 
vier uur per dag voor mijn 
studie, was op kamers 
gaan meer een noodzaak 
dan een keus. Niet dat 
deze noodzaak iets afdoet 
aan het feit dat ik het in 
Tilburg geweldig naar 
mijn zin heb. Toch ben ik 
Bernheze niet vergeten. 
Natuurlijk is het fijn om 
mijn ouders in Vorsten-

bosch eens te bezoeken, maar daarnaast heb ik ook nog mijn 
werk, waar ik wekelijks voor naar huis moet. Het studentenle-
ven is duur en met de afschaffing van de basisbeurs is lenen 
onvermijdelijk. Om mijn studieschuld zo klein mogelijk te hou-
den, heb ik een bijbaantje. Zaterdags ben ik namelijk te vinden 
als slager bij de Coöp in Heeswijk. Hoe krijg ik tenslotte anders 
brood (én bier) op de plank.

Dagdromen op de werkvloer
De zon schijnt eindelijk weer eens. Ik heb net mijn eerste siga-
retje van de dag opgestoken. Met de auto van mijn ouders rijd 
ik naar mijn werk. Dit is mijn tweede werkdag in het nieuwe ge-
bouw aan de overkant. Deze is groter, moderner en absoluut een 
lust voor het oog. Maar niet alles is zo geweldig. Zo is de werkaf-
deling van de slagerij minder groot dan voorheen. Nog minder 
dan de helft van het oppervlak dat weleer aan mij toebehoorde, 
is waar ik het vandaag de dag mee moet doen. Werkzaamheden 
die ik voorheen uiterst efficiënt en nauwkeurig verrichtte, gaan 
nu met enige moeite en onhandigheid gepaard. Niet voor het 
eerst vandaag gaan mijn gedachten naar elders.

Naar vroeger, naar betere tijden.
Starend naar mijn horloge, sta ik op het punt om mijn proce-
durele controle wandeling te maken. Zonder succes. Mijn plots 
verstijfde lichaam weigert. Mijn ledematen verdwijnen en mijn 
lichaam zet uit. Hier was ik al bang voor. Het is eindelijk zover. 
Zoals Violet uit Sjakie en de Chocoladefabriek verander ik van 
de ene op de andere tel in een levensgrote paarse bol. Jazeker, 
ik ben een echte zuurpruim. Een chagrijn van de bovenste plank 
die in het verleden blijft hangen, weerstand biedt tegen vrijwel 
elke denkbare verandering en hij wiens definitie van blijdschap 

‘naïviteit, onwetendheid en de verbloeming van de schrijnende 
werkelijkheid’ behelst. Nooit eerder was ik zo vereenzelvigd als 
nu met de fictieve vrucht. Zwijgend, zuur en met afkeer naar de
toekomst, zoals een bijna rijpe pruim met hoogtevrees.

Ik denk na. Dit is niet wat ik wil. Misschien… heel misschien is 
het nieuwe gebouw zo slecht nog niet. Mij is tenslotte geleerd 
dat iedereen en alles een eerlijke kans verdient. Bovendien heb-
ben alle nieuwe aanpassingen tijd nodig. Als een dier in een 
nieuw verblijf moet ook ik acclimatiseren aan mijn nieuwe om-
geving. De zwelling verdwijnt en ik ben weer mijn eigen oppor-
tunistische zelf.
Zeker niet perfect, maar veel beter dan een inferieure perzik met 
de PH-waarde van een citroen!

Aron Heesakkers
Werknemer bij de Coöp Heeswijk
06-28419110

GASTcOLUMN Aron Heesakkers

‘Ik denk na. Dit is niet wat 
ik wil. Misschien...’

Kort nieuws

Herhalings-
les reanima-
tie en AeD
NISTELRODE - Bent u in het 
bezit van een diploma hartre-
animatie en het bedienen van 
een AED? Wilt u dit diploma 
geldig houden dan dient u 
minstens één maal per jaar 
een herhalingsles te volgen. 

Zo blijft u ook uw kennis van 
het reanimeren op peil hou-
den.
EHBO vereniging Nistelrode 
organiseert op 10 mei een her-
halingsles reanimatie en AED 
bedienen. De les wordt ver-
zorgd door mevr. Antoinette 
Hendriks. Deze les wordt ge-
houden in het EHBO lokaal in 
het Dorpshuis, Laar 50. Start 
19.45 uur tot 22.00 uur.
Graag vooraf aanmelden bij 
dhr. Lambert Hendriks: 
Lambert-hendriks@home.nl 
of 06-28770450.
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Tweede editie van Maatschappelijke 
beursvloer vindt plaats in De Pas

Op donderdag 16 juni 2016 vindt 
de tweede editie van Beursvloer 
Oss Bernheze plaats. Lokale
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties uit de regio kunnen 
zich inschrijven voor dit dynami-
sche event. Een goede gelegen-
heid om mooie matches te sluiten 

en de regio een stukje mooier te 
maken.

De Beursvloer is een initiatief 
van Rabobank Oss Bernheze. 
De Beursvloer draait om elkaar 
ontmoeten en matches maken. 
Goede doelen, verenigingen, 

stichtingen en maatschappelijke 
instellingen kunnen de hulp van 
ondernemers goed gebruiken. 
Bedrijven, scholen en service-
clubs bieden hun kennis en erva-
ring aan. Dat kan ook materiaal, 
menskracht of toegang tot een 
netwerk zijn. De maatschappe-

lijke organisatie biedt een mooie 
tegenprestatie voor het bedrijf 
waarmee ze een deal sluiten. Al-
les met een gesloten beurs, want 
vragen om geld en geld bieden is 
niet toegestaan.

Rabobank Oss Bernheze vindt 
het belangrijk om een maat-
schappelijk evenement als de 
Beursvloer te organiseren. De 
bank is dan ook graag initiatief-
nemer én sponsor van dit eve-
nement. “Als bank zoeken wij 
continu naar lokale verbindingen. 
We beschikken namelijk over een 
groot kennisnetwerk.
We zijn blij dat we op deze ma-
nier verschillende partijen samen 
kunnen brengen”, aldus Judith 
cok, directeur Bedrijven van Ra-
bobank Oss Bernheze.

helpen is eenvoudig
Elk bedrijf heeft iets te bieden, 
bijvoorbeeld de kennis om een 
maatschappelijke organisatie te
helpen met PR en communicatie 
of het geven van een gastles over 
een bepaald onderwerp. Ook 
kan een team zich een dagdeel 
inzetten om een klus te klaren of 
iets leuks te organiseren voor een 
kwetsbare doelgroep. Een onder-
neming die spullen, computers 
of meubilair over heeft, maakt 
hier een lokale organisatie heel 
blij mee. Als tegenprestatie biedt 
de organisatie een leuk teamuitje 

aan het bedrijf of zorgen zij voor 
een heerlijke lunch. Er is van alles 
mogelijk.

maatschappelijk 
betrokken
Voor een bedrijf is Beursvloer Oss 
Bernheze een eenvoudig middel 
om maatschappelijk betrokken te
ondernemen en wat te kunnen 
betekenen voor de lokale ge-
meenschap. Het levert positieve
publiciteit op en het kan een po-
sitief effect hebben op de interne 
organisatie en het eigen netwerk.
Een win-win situatie voor alle 
partijen!

ook meedoen?
De Beursvloer vindt plaats op 
donderdag 16 juni van 15.00 tot 
18.30 uur in De Pas in Heesch.
Deelname is gratis. Bedrijven, 
scholen en maatschappelijke or-
ganisaties kunnen zich inschrij-
ven.
Ook de gemeenten (Oss, Lan-
derd en Bernheze) en service-
clubs zijn van harte welkom om 
mee te doen. Meer informatie of 
direct aanmelden: 
www.beursvloerossbernheze.nl.

HEEScH - Na een succesvolle eerste editie van de Maatschappelijke Beursvloer in 2015, met maar liefst 
115 matches tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven, organiseert Rabobank Oss Bernheze 
ook in 2016 dit maatschappelijke evenement in de regio. En iedereen is welkom!

Lokale verbindingen en maatschappelijke betrokkenheid

‘t Dorp 70, 5384 MC Heesch   0412 - 474 000   
info@g-italiana.nl   www.g-italiana.nl

Italiaanse Delicatessenwinkel  &  Pizzeria

‘t Dorp 70, 5384 MC Heesch   0412 - 474 000   
www.g-italiana.nl

Pinksterloop
Straattheater

Kermis
Braderie



  
Woensdag 4 mei 201612

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-474851

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Vanaf 1 januari 2016 
vormen Aanzet, 
RIGOM, Vivaan en 
een deel van MEE 
Noordoost Brabant: 
ONS welzijn.

sociaal team bernheze
Sinds februari 2015 is het Sociaal Team Bernheze 
actief in de gemeente Bernheze. Het Sociaal Team 
bestaat uit sociaal werkers, wijkverpleegkundigen 
en Wmo consulenten. Het Sociaal Team komt ie-
dere donderdagochtend bij elkaar en dan worden 
de nieuwe hulpvragen van burgers onderling ver-
deeld.

Wat kun je aan het Sociaal Team vragen?
Als je vragen hebt op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn en financiën kun je bij ons terecht. Ook als 
je iets wilt leren of als je vrijwilligerswerk wilt doen 
dan kun je altijd contact met ons opnemen. Voor-
beelden van mogelijke vragen zijn:
-  Ik ben gehandicapt en ik heb aanpassingen in 

huis nodig. Hoe regel ik dat?
- De zorg voor mijn dementerende man wordt 

steeds zwaarder. Wie kan mij helpen?
- Ik heb schulden, hoe pak ik dit aan?
- Mijn vrouw is net overleden, kan iemand mij 

helpen met het rouwproces?
- Ik maak mij zorgen over mijn buurvrouw, wie 

kan er eens gaan kijken hoe het met haar is?

Samenwerking
Het Sociaal Team werkt onder andere samen met 
vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, huisart-
sen, het Basisteam Jeugd en Gezin, zorginstellingen 
en de gemeente.

Waar kan ik met mijn vraag terecht?
Je kunt het Sociaal Team bereiken via telefoonnum-
mer: 088-3742525 of via de mail: 
info@sociaalteambernheze.nl. 

Dit jaar viert Horizon Heesch 
haar veertigjarig bestaan. Daar-
om wil zij extra activiteiten or-
ganiseren voor de leden van 
haar doelgroepen. Tijdens de 
jaarvergadering van de Heesche 
ziekenvereniging werd besloten 

om akkoord te gaan met het 
voorstel van het bestuur om de 
donatie van alle bestaande do-
nateurs die De Horizon gemach-
tigd hebben, te verhogen van  
€ 6,50 naar € 7,50. Het bestuur 
verwacht dat deze geringe ver-

hoging voor niemand reden zal 
zijn tot het opzeggen van het 
donateurschap. Eind mei 2016 
zullen deze incasso’s uitgevoerd 
worden.

Ziekenvereniging Horizon doet beroep 
op haar trouwe donateurs
HEEScH - Ieder jaar bezoeken enkele vrijwilligers van Ziekenvereniging Horizon Heesch een aantal 
straten van hun dorp om nieuwe donateurs te werven voor hun vereniging. De jaarlijkse donateurswer-
vingsactie heeft onlangs plaatsgevonden in ’t Vijfeiken, Kuipershof, Ludovicushof, Schoonstraat, Ro-
zenstraat en Velftstraat. Wanneer men de vrijwilligers door omstandigheden heeft gemist en toch graag 
wil bijdragen aan de verruiming van de horizon van de langdurig zieke dorpsgenoten, kan men altijd 
contact opnemen met De Horizon.

Lezing door journalist en 
schrijver Paul Teunissen 
over zijn boek 
‘In de beste families’
HEEScH - Rondom het thema 
‘zorgen voor elkaar’ vinden in 
mei drie lezingen plaats bij de 
Noord Oost Brabantse Biblio-
theken, onder de titel: Op ver-
haal komen.

Paul Teunissen, woensdag 18 mei 
20.00 uur, Bibliotheek Heesch. 
In dertien aangrijpende en waar-
gebeurde verhalen beschrijft hij 
de levens van naasten die hun 
dierbaren zien lijden aan demen-
tie, depressie, schizofrenie en 
Parkinson.

Heb jij een familielid met psy-
chische problemen? Een moeder 
met dementie, een zoontje met 
autisme of een depressieve part-
ner en weet je soms niet hoe je 
verder moet? Je maakt je zorgen, 
hebt soms weinig tijd voor jezelf 
en je weet niet hoe de toekomst 
eruit zal zien. Daar komt bij dat 
je zorgen voor de buitenwereld 
soms onzichtbaar zijn en dat het 
niet eenvoudig is aan anderen uit 
te leggen wat er speelt. Aan de 
hand van de verhalen probeert 
Teunissen, samen met de toeho-
renden, antwoorden te vinden 
op problemen en levensvragen 
die zich aandienen in de omgang 

met de zieke naaste. Naast ‘In 
de beste families’ schreef Teunis-
sen ‘Extreme overlast’, over zijn 
ervaringen als hulpverlener met 
mensen aan de onderkant van 
de maatschappij bij het Leger 
des Heils in Amsterdam. In sep-
tember verschijnt zijn roman ‘Tot 
het weer goed is’. Voor Vrij Ne-
derland schrijft hij lange verha-
len. Over zijn oude buurvrouw 
die na drie jaar eindelijk weer 
eens buiten kwam; boer Arend-
Jan die zijn kudde verloor; over 
Joske die zestien jaar spoorloos 
was.

Aanmelden voor deze gratis le-
zing kan via 
www.bibliotheekbernheze.nl of 
contactheesch@nobb.nl.

Dorpsplein Heesch: dagopvang als 
ondersteuner voor de mantelzorger

Mantelzorgers zijn door de 
zorg voor familie zwaar belast. 
Dorpsplein Heesch neemt man-
telzorgers graag de zorg één 
middag uit handen. Bij voldoen-
de belangstelling starten we op 
woensdagmiddag met dagop-
vang in De Pas. Een indicatie 
hiervoor is niet vereist. We stellen 
in overleg met de gebruikers en 
een professioneel begeleider een 
passend programma op. Na af-

loop bestaat de mogelijkheid om 
- indien gewenst - samen te blij-
ven eten in het café van De Pas. 
De gebruikers betalen een eigen 
bijdrage voor hun consumpties.

Weet je iemand die wil deelne-

men; heb je ideeën. Geef het aan 
ons door!

Voor de uitvoering zijn we op 
zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers, die hierbij willen helpen.

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

HEEScH - Dorpsplein Heesch is een advies-, informatie- en ontmoetingspunt op het gebied van Jeugd-
gezondheid, Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen. Het Dorpsplein houdt inloopspreekuren in CC De Pas op 
dinsdagochtend en donderdagavond. Daarnaast worden initiatieven op genoemde terreinen ontplooid.

Omdat schoonmaken een vak is 

• Huishoudelijke hulp
• Eenmalige schoonmaak

• Strijkservice 
• Voor meer informatie bezoek onze 

website www.hd-hh.nl of bel 06-30463741

Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther

‘Vele handen maken licht werk’
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De hele maand mei staat in het 
teken van het jubileum. In de 
winkels in Oss en Heesch zijn er 

gedurende de hele maand leu-
ke kortingsacties, loterijen en 
workshops. Daarnaast zijn er op 

14 mei veilingen van opvallende 
goederen die bij het Kringloop-
bedrijf zijn aangeboden. Op 28 

mei zijn er modeshows die wor-
den gepresenteerd door Mascha 
de Rooij, bekend van Omroep 
Brabant.  

Sinds 2013 maakt Kringloopbe-
drijf Oss deel uit van de Stichting 
Kringloopbedrijven Maasland.
Naast het Kringloopbedrijf in Oss 
exploiteert de stichting sinds eind 
2013 ook een kringloopbedrijf in 
Heesch. In de gemeenten Oss en 

Bernheze zamelen de kringloop-
bedrijven op afspraak gebruikte 
goederen in. De goederen wor-
den gesorteerd, zo mogelijk gere-
pareerd en te koop aangeboden 
in de winkels in Oss en Heesch. 
Alle werkzaamheden worden zo-
veel als mogelijk uitgevoerd met 
inwoners uit Oss en Bernheze. 

De stichting heeft geen winst- 
oogmerk. Naast werkgelegen-
heid voor mensen die het moei-
lijk hebben op de arbeidsmarkt, is 
het Kringloopbedrijf een nuttige 

en praktische partner voor instel-
lingen als het Verdihuis en Vluch-
telingenwerk. Door het beperken 
van de afvalstroom wordt actief 
bijgedragen aan de verbetering 
van het milieu; ongeveer de helft 
van de opgehaalde goederen 
en kleding is ook daadwerkelijk 
weer in hergebruik genomen. 
Het Kringloopbedrijf is sinds dit 
jaar in het bezit van het Keurmerk 
voor Kringloopbedrijven en staat 

daarmee onder meer garant voor 
een verantwoord milieu- en per-
soneelsbeleid.

U kunt zelf overtollige goederen 
aanleveren bij de Kringloopwin-
kels. Daarnaast is er voor de in-
woners van de gemeenten Oss 
en Bernheze een gratis ophaal-
service. Bel 0412 - 626 111 voor 
een afspraak of plan die zelf me-
teen in via de site. 

Kijk voor meer informatie op 
www.kringloopbedrijfoss.nl.

20 jaar Kringloopbedrijf Oss

OSS/HEESCH - Kringloopbedrijf Oss bestaat dit jaar 20 jaar. Precies 20 jaar 
geleden werd begonnen met het ophalen van overtollige, maar bruikbare 
huisraad, kleding en boeken in de gemeente Oss. Was het begin nog wennen 
en kleinschalig, inmiddels zijn bij het Kringloopbedrijf 145 mensen werk-
zaam, wordt ruim 2.000 ton aan goederen verwerkt, wat leidt tot een reduc-
tie van CO2 uitstoot van 950 ton!

Onder andere oude huisraad krijgt een tweede kans bij Kringloopbedrijf Oss

‘Het Kringloopbedrijf is een nuttige en 
praktische partner voor voorstellingen 
als het Verdihuis en Vluchtelingenwerk’

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook

Nieuw bij Gastronomia Italiana

• Siciliaanse wijnen
• zachte nougat uit Piemonte
• 12 jaar gerijpte balsamica

• salami napoletana
• pasta sauzen

• tafel keramiek
• nieuwe smaken schepijs en nog veel meer

Uitgeroepen tot gezelligste winkel 
van Bernheze

Gastronomia Italiana, 

dé Italiaanse speciaalzaak 

bij u om de hoek.

Deelnemers:

sponsoren:

www.heerlijkheesch.nl | prikkelt de zintuigen

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

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

20 
JAAR 
KRINGLOOP

Zaterdag 28 mei 17.30 - 01.00 uur Met live entertainment
Zondag 29 mei 14.00 - 23.00 uur De Heerlijke Familiedag
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Voorkom veel pijn en een 
operatie!

Bezoek één van onze podotherapeuten. 
Wij zijn gespecialiseerd in de 
behandeling, het herstel en preventie van 
het ingroeien van de nagel.

Bel of mail voor een afspraak
Telefoon : 073 547 00 19
E-mail : info@makkelijklopen.nl
Website : www.makkelijklopen.nl

INGEGROEIDE
      TEENNAGEL?

Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Nistelrode - Schaijk 
Telefoon: 06 - 300 74 272

www.podotherapievandenheuvel.nl
Telefoon: 06 - 300 74 272

www.podotherapievandenheuvel.nl

Op maat gemaakte

steunzolen en/of sportzolen
Hun acts op verschillende natio-
nale en internationale wedstrij-
den, werden met goud beloond. 
In 2006 kregen zij een eervolle 
onderscheiding voor hun komi-
sche presentatie en wonnen de 
Grand Prix, waarmee zij Neder-
lands kampioen goochelen zijn! 

Maar de hoogste onderscheiding 
die zij in 2009 ontvingen, was de 
titel ‘Beste mentalisten ter we-
reld’. Daarmee behoren zij offici-
eel tot de absolute wereldtop!

Intens gevoel van verwondering 
Da’s Sterk is gegarandeerd avond-
vullend. Dit is namelijk de enige 
theatervoorstelling met een eer-
ste, tweede én derde helft! Da’s 
sterk, toch? Snel, verrassend en 
confronterend met een knipoog. 
Door in één show een combina-
tie te maken van magic, thea-
trale acts, stand-up comedy en 
cabaret, laten Rob en Emiel hun 
gasten een avond beleven met 
een intens gevoel van verwonde-
ring en sterk vermaak. 

Wie al eerder te gast was bij Rob 
en Emiel weet al een beetje wat 
men kan verwachten, maar deze 
keer in overtreffende trap. Wie 
nog nooit bij een show van deze 
heren geweest is, zal ook de zaal 
verlaten met de gedachte: ‘Da’s 
sterk!’

Zaterdag 21 mei 2016 
Aanvang: 20.15 uur 
Kaartverkoop a € 16,- 
via www.nesterle.nl.

NISTELRODE – Rob en Emiel, bij het grote publiek bekend door het programma De Nieuwe Uri Geller, 
hebben inmiddels hun eigen televisieprogramma: ‘Street Magic’, waarin zij willekeurige mensen verba-
zen met ongelofelijke trucs! Al jaren verweven zij magie, cabaret, verwondering en humor in feel-good 
performance-acts voor hun eigen theatershows. 

Lezersvraag: 
Aan welk goed doel wordt een deel van elk kaartje gedoneerd door 
Rob en Emiel. Mail naar: beheerder@nesterle.nl voor 15 mei.

Kaartjes via www.nesterle.nl

Beleef een magische avond 
met Rob & Emiel 

De rommelmarkt van de Protestantse 
Kerk in Dinther gaat NIeT door

Het is jammer, maar we kijken 
met plezier en voldoening terug 
op acht keer een rommelmarkt 
organiseren! En in totaal konden 

we € 12.176,- overboeken naar 
de stichting van Los Niños! Daar 
willen we alle bezoekers van 
onze rommelmarkt nogmaals 

hartelijk voor bedanken.

En volgend jaar?
Daarover valt op dit moment nog 
niet veel te zeggen. Maar je kunt 
er zeker van zijn dat wij als Pro-
testantse kerkgemeenschap dui-
delijk aanwezig zullen zijn en blij-
ven in onze dorpsgemeenschap!

HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar geen rommelmarkt! Na lang en breed 
overleg is besloten om dit jaar geen rommelmarkt te organiseren. 
Deze beslissing is met pijn in het hart genomen door de mensen 
die erg dicht bij de organisatie van de rommelmarkt betrokken zijn.

Lezing over De Hollandse 
Waterlinie, door chris Will

In de negentiende eeuw werd 
dit militaire en waterstaatkundi-
ge verdedigingsstelsel tot in de 
perfectie uitgewerkt. De aanleg 
en de ontwikkeling van de 85 
kilometer lange linie heeft grote 
gevolgen gehad voor de infra-
structuur en het landschap van 
Midden-Nederland. 
Het stadje Woudrichem maakt 
onderdeel uit van de Hollands 
Waterlinie.

chris Will is kunsthistoricus en 
is vanaf 2007 werkzaam als 
kennis en communicatie advi-
seur bij het Nationaal Project 
Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
Utrecht. chris Will publiceerde 
onder andere diverse artikelen 
over militaire architectuur en de 
Hollandse Waterlinie. Zijn boek 
‘Sterk Water’ (De Hollandse 

Waterlinie) is het standaardwerk 
over wat 325 jaar lang de hoofd 
defensielinie van Nederland was.

De lezing wordt georganiseerd 
door HKK de Wojstap en is in 
de Heemkamer, Raadhuisplein 

21a te Dinther, op donderdag 12 
mei, aanvang 20.00 uur. Ieder-
een is welkom. 
Voor leden van de heemkun-
dekring is de lezing gratis. Aan 
niet-leden vragen wij een bijdra-
ge van € 2,-.

HEESWIJK-DINTHER - In het rampjaar 1672 brachten geïmproviseerde inundaties en schansen de op-
mars van de Franse overmacht tot stand. Dit succes werd de basis voor de Hollandse Waterlinie als 
hoofd defensielinie van Nederland. Door optimaal gebruik te maken van onder water gezette polders 
en forten op doorgaande wegen, kon met een klein aantal verdedigers een groot gebied veiliggesteld 
worden. 

Foto: P. Kriele
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’t Broek 3 - 5388 XJ Nistelrode  0412-612743
pedicuretinkavannuland@gmail.com

Geef uw voeten in handen van

Extra zorg en aandacht voor uw voeten

Wandelen met St. barbara-
gilde naar Den bosch
HEESWIJK-DINTHER - Kom op maandag 16 mei, Tweede Pink-
sterdag, naar het kerkplein van de St. Servatiuskerk in Dinther 
voor een wandeling naar Den Bosch. 

Verschillende gildebroeders vertrekken om precies 6.30 uur voor 
een voettocht naar de Sint Jan, samen met een aantal parochi-
anen, belangstellenden uit naburige parochies, dauwtrappers en 
wandelliefhebbers. Immers, in de meimaand - de Mariamaand bij 
uitstek – luisteren de gildes bij toerbeurt de vieringen op in deze 
kathedraal. En dit jaar, op Tweede Pinksterdag, is het de beurt aan 
het Sint Barbara uit Dinther om om 10.00 uur de viering op te luis-
teren. Als vanouds wordt het aantreden van het gilde ook dit jaar 
gecombineerd met een voettocht vanuit Dinther naar Den Bosch. 

Iedereen die wil aansluiten bij deze voettocht is welkom. Heb je 
zin in een mooie wandeling op een vroege lenteochtend, zorg er 
dan voor om ruim op tijd aanwezig te zijn. Aanmelden hoeft niet.
Het parochiebestuur zorgt rond 8.00 uur voor koffie/thee/water 
en een broodje tijdens een korte tussentijdse stop bij de Dungense 
brug, zodat je fit in Den Bosch arriveert. 

Er wordt niets geregeld voor fietsers en automobilisten, maar ook 
zij zijn van harte welkom om met Gilde Sint Barbara en alle wan-
delaars naar de viering te komen.

Tot Tweede Pinksterdag! 

VOOR 2 MAANDEN 5 MAANDEN 9 MAANDEN

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.

Schimmelnagels? 
Mooie voeten beginnen bij 
mooie nagels. Mooie nagels 

beginnen bij intense.
06 - 104 334 89
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Intense
Kromstraat 3

5388 ES Nistelrode

f e e l  g o o d  —  l o o k  a m a z i n g

De laserbehandeling
Wat wij doen met een laser 
behandeling is het geleidelijk 
verwarmen van de nagelplaat, 
nagelriem en nagelwortel tot 
ongeveer 45 graden Celsius. De 
schimmel in de nagelplaat wordt zo 
pijnloos vernietigd. Na de behandeling 
ziet u niet direct resultaat, maar bij het 
groeien van de nieuwe nagel ziet u dat 
deze gezond uitgroeit. De 
behandeling zelf is zo gebeurd en 
heeft geen bijwerkingen. Daarna is het 
aan het lichaam om in 9 tot 12 
maanden een nieuwe, mooie nagel te 
laten groeien, waarvan u het eerste 
resultaat al na 8 weken ziet.

Voor meer informatie kijkt u op 
www.salonintense.nl

feiten over je voeten 
feit 1
Vrouwen hebben maar liefst vier 
keer zo vaak last van voetproble-
men als mannen. Waarschijnlijk 
komt dat door het te lang dra-
gen van hoge hakken. Toch die 
hippe naaldhakjes maar eens va-
ker verruilen voor comfortabele 
schoenen.

feit 2
Je voet bestaat uit maar liefst 26 
beenderen, 33 gewrichten, 107 
banden en 10 spieren of pezen.

feit 3
Alle botjes in beide voeten vor-
men samen een kwart van alle 
beenderen in je lichaam.

feit 4
Met een stappenteller zou je 
waarschijnlijk meten dat je zo’n 
zeven kilometer per dag loopt. 
Iemand van 70 jaar heeft dus 
ongeveer vier keer de aarde 
rondgewandeld.

feit 5
Je kunt je teennagels beter eerst 
met een kleurloze lak (basecoat) 
lakken. Je nagel is vrij poreus en 
als je alleen een gekleurde laag 
aanbrengt, zou je nagel op den 
duur verkleuren.

feit 6
Shoppen voor schoenen kun je 
het beste doen aan het eind van 
de dag. Na een dag winkelen zijn 
je voeten namelijk opgezwollen 
en heb je zowat een maat groter 
nodig. 

Stel je voor dat je ‘s morgens je 
(nog) slanke voeten in een paar 
fantastische schoenen steekt en 
je die mooie stappers in de loop 
van de dag moet uittrekken, 
omdat ze knellen. Om van alle 
gevolgen (blaarvorming, eelt, lik-
doorns) maar niet te spreken.

feit 7
Volgens verschillende genees-
wijzen weerspiegelen je voeten 
je gezondheid. De eerste symp-
tomen van ziektes, zoals hart- en 
bloedvatproblemen, treden vol-
gens hen op aan je voeten.

feit 8
Het is bijna een wonder als je 
geen zweetvoeten hebt. Twee 
voeten hebben samen ongeveer 
250.000 zweetkliertjes, die ruim 
een kwart liter vocht per dag af-
scheiden.

Bron: www.gezondheidsnet.nl
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8 mei MoederdagMoederdag

Tekst?

moederdag Zie oplossing pagina 38

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

Maureen: ‘Mijn Moederdagtip... 
Een heerlijk product van Janzen!
Nu met 50% korting op elk 2e product’

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Moederdagactie!
Luxe haarborstel cadeau 

bij aankoop van een sieraad
 

 

*bij minimale besteding 
van € 30,- zolang de 
voorraad strekt.

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Per 1 mei zijn onze openingstijden gewijzigd.

Voortaan staan wij ook op maandagmiddag 
vanaf 13.00 uur voor uw klaar voor een eerlijk en goed advies.

                 Moederdagtip:
00 uur voor uw klaar voor een eerlijk en goed advies.

Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska
Soulmate

Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi
Un leaded
Platino
I love Candies
Follie Di Garbo

No-Na
Eva Kayan
Colette Sol
Amor
Stardust avenue
JuFFrouw Jansen
House of soul

De merken

Moederdagidee: ontbijtje 
van de wereldwinkel

Voor slechts € 15,- heb je een 
prachtig Moederdagcadeau waar 
het hele gezin van kan profiteren!

Houten dienblad
Het dienblad is een fairtrade 
dienblad, gemaakt van sloop-
hout (= scrapwood). De fair-
trade dienbladen worden door 
ambachtslieden in Jodhpur, in 
het noorden van India geprodu-
ceerd. Vanwege het gebruik van 
sloophout, waarbij de kleuren 
op elke plank authentiek zijn, is 
elk product uniek en dus net een 
beetje anders. En er zijn geen 
bomen gekapt voor de productie 
ervan, extra goed bezig dus! 

Het dienblad is groot genoeg voor 
de zes broodbelegproducten (ha-

gelslag melk, vlokken puur, pin-
dakaas, hazelnootpasta, choco-
ladepasta extra puur en honing 
in knijpfles). Daarnaast is er nog 
ruimte voor een fairtrade kopje 
thee of koffie. En de koffie… die is 
in de maand mei in de aanbieding!

Aanbieding van de maand
Om het ontbijt compleet te ma-
ken heeft de Wereldwinkel alle 
koffievarianten van Fair Trade 
Original in de aanbieding. Je ont-
vangt maar liefst 15% korting.

Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze heeft drie wereldwin-
kels, te weten in Heesch, Nistel-
rode en Heeswijk-Dinther. Acties 
en aanbiedingen variëren per 
winkel.

BERNHEZE – Bijna is het weer zover, 8 mei Moederdag! Tijd om je 
moeder extra te verwennen. Dat begint natuurlijk met een (h)eerlijk 
ontbijt. De Wereldwinkel heeft daarom een leuke actie bedacht. Bij 
aankoop van zes broodbelegproducten van Fair Trade Original ont-
vang je een fairtrade houten scrapwood dienblad cadeau.
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8 mei Moederdag

Nistelrode

R

Shop in shop

(naast Shoes for Kids)

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

from A to Beautiful

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

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	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag 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.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. 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.nl

Een nieuw tijdperk van de� nitief 
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. 

D� � advertenti� i� goe� 

voor éé� grati� behandelin� 

va� d� oksel�

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser van dit moment!

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

pakt uit voor
Moederdag

Speciaal voor Moederdag,
elke 4e persoon gratis!*

Geef een
tafelbrunch

cadeau!

€ 15,-
p.p.

* Actie is alleen geldig op 8 mei op 
reservering. Kinderen tot 8 jaar 50% korting.

Onbeperkt koffi e, thee, melk, appel-en 
sinaasappelsap. Ruime keuze aan broodjes, 
diverse kaas en vleeswaren, zoetigheid, roerei 
en ragout. En dat allemaal bij u op tafel!

Uniek cadeau voor Moederdag
gratis verzending binnen Bernheze

In een fraaie geschenkverpak-
king; een uniek cadeau van ei-
gen bodem. In de doos zit een 
flesje walnootolie, een pak wal-
nootkoekjes, een zakje tussen-
schotjes voor thee, een zakje 
walnoten en een zakje walnoot-

meel. Natuurlijk zijn de produc-
ten ook los te bestellen.
Onze spiksplinternieuwe website 
is inmiddels ook gereed. Daar 
vindt u ook recepten en tips wat 
je met sommige producten kunt 
doen. Zoals champignonsoep op 

basis van walnootmeel en asper-
ges met walnootolie. Of mocht 
u meer tips of info willen dan 
kunt u altijd contact opnemen 
via info@tokonoot.nl.

www.tokonoot.nl

heeswIjk-DINther – Met Moederdag voor de deur hebben we een speciale actie. Stuur uw bestelling 
naar info@tokonoot.nl en het wordt binnen Bernheze gratis thuisbezorgd! Bijvoorbeeld ons Nootrant-
soen met alle producten er in. 
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MOEDERDAGQ 
begint bij Bakkerij van' 0oorn "., -

AARDBEIENVLAAI 
6-8 personen

� Bakkerï Wvan Doorn 
- Gewoon lekker! 

MOEDERDAG 
Verrassings 
ontbijtpakket 

Ç)--

Winkels in Schijndel I Boxtel I Sint-Michielsgestel I Heeswijk-Dinther 
NIEUW! Graafseweg 181-183 's-Hertogenbosch 

Bestel gemakkelijk online in onze webshop 
www.bakkerijvandoorn.nl 

Moederdag: Zeg het met smulbloemen!
Speciaal om de liefste moeder te verwennen, 
hebben wij streekproducten-pakketen
samengesteld met mooie, pure producten 
van Streekvol. 

De pakketten zijn verkrijgbaar in de abdijwinkel van 
boekhandel Berne en bevatten verschillende producten: 
Mixen van de molen, appelkaneel jam in een leuk weckpotje, 
smulbloemen om zelf te zaaien en te oogsten, muesli en 
een biologische appelsap. Mooi ingepakt is het een 
feest om een (h)eerlijke streekpakket aan een moeder te 
geven (prijs afgebeeld pakket  € 19,99). U kunt natuurlijk ook 
een pakket zelf samenstellen, bijvoorbeeld met Berne Abdijbier 
of een boek. We adviseren u daarbij graag. Welkom!

Nieuw in het assortiment van boekhandel en 
abdijwinkel Berne: Streekproducten

Boekhandel Berne, Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk. Tel 0413-291394. www.berneboek.com

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

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

ZOMERBLOEIERS 
IN TERRASPOT 
14.99

9.99

HET MOOISTE 
MOEDERDAG CADEAU
bij Intratuin Veghel

Zomerbloeiers 
in terraspot.
Diverse kleuren, 
hoogte 40 cm, 
potmaat 29 cm. MOEDERDAG/

A.S. ZONDAG 

OPEN

Sint Servatiusstraat 9
5473 GA, Heeswijk-Dinther

maandag gesloten

www.thelmakados.nl

Paultje: de liefste mama / Brigitte Weninger 
met illustraties van Eve Tharlet 

Dit prentenboek uit de prentenboekenserie over het konijntje Paultje, past perfect bij 
Moederdag.
Paultje is af en toe een beetje ondeugend en met de manieren neemt hij het niet zo 
nauw. Wanneer hij Mama Konijn hierom hoort zuchten, bedenkt hij een plan: samen 
met zijn broertjes en zusjes besluit hij haar op ‘Liefste mama-dag’ te verrassen met vijf 
brave konijnenkinderen. Paultje richt meteen een konijnen opvoedschool op, waar ze 
zich goed leren wassen en oefenen op tafelmanieren. Zal het hen lukken om één dag 
alleen maar braaf te zijn?

De illustraties in het prentenboek zijn vertederend en grappig. Op elke pagina kan het kind op zoek 
gaan naar het knuffeltje van Paultje. Daarnaast geeft het boek een wijze les: cadeautjes hoeven niet 
altijd geld te kosten.

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

• Div. Groentenplanten
• Potgrond
• Tuindecoratie

HEMELVAARTSDAG, 
MOEDERDAG ZONDAG 8 MEI 
en ALLE ZONDAGEN in MEI 

geopend van 10.00 - 16.00 uur

OPRUIMING  OPRUIMING

Groenstraat 31 
5258 TH, Berlicum

(Nabij sportpark De Brand)

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

 

  OP HET GEHELE ASSORTIMENT
25% KORTING

• GERANIUMS, 
FUCHSIA’S, enz.

• DIV. HANGPLANTEN
• POTGROND

• TUINDECORATIE Groenstraat 31
5258 TH Berlicum

06-22381999
(Nabij sportpark De Brand)

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

Zondag 8 mei is het moederdag 

Een leuke cadeaukaart

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Openingstijden moederdag
Zondag 8 mei

Heesch  08:00 - 20:00 uur
Nistelrode  12:00 - 18:00 uur

je moederje moeder
In onze winkels kunt u terecht
voor het ideale moederdagcadeau!

Een leuke cadeaukaart

Openingstijden moederdagOpeningstijden moederdag

Een mooi
geschenkpakket

Een verse 
Bos bloemen
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praktische informatie

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

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

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

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

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

Gratis cursus 
‘Politiek Actief’
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, met 
elk een ander thema. ProDemos geeft de cursus 
in de avonduren. 
- Dinsdag 31 mei 2016, gemeentehuis Oss: 
 Introductie en kennismaking, algemene 

staatsinrichting
- Dinsdag 7 juni 2016, raadhuis Landerd: 
 De gemeente
- Dinsdag 14 juni 2016, Klooster Zijtaart: 
 De gemeenteraad
- Dinsdag 21 juni 2016, gemeentehuis Bernheze:

Lobbyen bij de gemeente
- Dinsdag 28 juni 2016, gemeentehuis Uden: 

Debatteren
- Raadsvergadering bijwonen in uw eigen 

gemeente
Aanmelden kan via raadsgriffie@oss.nl.

Meer informatie
ProDemos – Huis voor democratie, verzorgt de 
cursus. Meer informatie vindt u op 
www.prodemos.nl. 
U kunt ook bellen met de griffie van Bernheze, 
telefoon 14 0412.

GRATIS CURSUS 
POLITIEK ACTIEF 

VOOR 
ONZE INWONERS!

 

Denkt u wel eens: ik zou wel willen weten hoe de

politiek werkt? Of zou u meer invloed willen uit-

oefenen in uw gemeente? Meedoen in de lokale 

politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker 

dan u denkt! 

Op dinsdag 31 mei start voor de As50-gemeenten

Bernheze, Landerd, Oss, Uden, Veghel en Meijerijstad 

de cursus Politiek Actief.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE 

WEBSITE VAN UW GEMEENTE.
 KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE 

Aangepaste 
openingstijden
5 mei 2016 
Gemeentehuis gesloten

6 mei 2016 
Gemeentehuis gesloten
Milieustraat geopend

16 mei 2016 
Gemeentehuis gesloten

Weekmarkt 
Nistelrode 
In verband met de opbouw van 
de jaarlijkse kermis wordt de 
weekmarkt op vrijdag 13 mei 
2016 verplaatst naar de Krom-
straat in Nistelrode.

buurt WhatsApp

Een Buurt 
WhatsApp-groep starten
Het idee voor een WhatsApp-
groep komt uit de buurt zelf. Er 
zijn in Bernheze al bewoners die 
zelf de eerste stap hebben geno-
men om een Buurt WhatsApp-
groep te starten. Ook u kunt een 
Buurt WhatsApp-groep oprich-
ten. U kunt daarvoor een aan-
meldformulier op 
www.bernheze.org downloaden
en bij uw buurtgenoten in de 
brievenbus doen. Wilt u daar 
een folder bij doen, vraag die 
dan op bij de gemeente Bernhe-
ze, telefoon 14 0412 of e-mail 
buurtwhats-app@bernheze.org.

Meld de Buurt WhatsApp-groep 
bij de gemeente
Gemeente en politie nemen 

niet actief deel in de Buurt 
WhatsApp-groep. Wel houdt 
de gemeente het overzicht van 
groepen die actief zijn in de ge-
meente, zodat we met elkaar in 
contact kunnen blijven. De ge-
meente kan ook preventiebor-
den beschikbaar stellen, die u in 
uw buurt kunt ophangen.

Spelregels WhatsApp
- Deelnemers zijn minimaal 18 

jaar oud.
- Buurt WhatsApp is een 

burgerinitiatief. De politie 
komt alleen in actie wanneer 
er een melding bij 112 
gedaan wordt.

- Gebruik de WhatsApp 
volgens de SAAR afkorting: 
Signaleer - Alarmeer 112- 
App om je waarneming 

bekend te maken aan 
anderen - Reageer, door 
bijvoorbeeld allemaal een 
lamp aan te doen.

- Laat met een WhatsApp-
bericht aan elkaar weten dat 
112 al gebeld is.

- Let op uw taalgebruik.
- Speel niet voor eigen rechter 

en waarschuw bij heterdaad 
altijd de politie via 112.

- Overtreed geen regels en 
wetten.

- Gebruik de WhatsApp-groep 
alleen waar ze voor bedoeld 
is en niet voor onderling con-
tact/privéberichten.

- Stel minimaal 2 beheerders 
van de Buurt WhatsApp-
groep aan.

- Bepaal vooraf welk gebied er 
bij de Buurt WhatsApp-groep 
hoort. Laat de beheerder van 
andere Buurt WhatsApp-
groepen deelnemen, zodat 
de informatie tussen groepen 
kan worden uitgewisseld.

Politie
- Wim Kluessjen, wijkagent 

Heesch
- Michael van creij, wijkagent 

Nistelrode en Vorstenbosch
- Loek Snijders, wijkagent 

Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek 

Samen met uw buren kunt u een steentje bijdragen aan de veilig-
heid in uw wijk door een WhatsApp-groep met uw buren te starten. 
Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken 
op zaken die spelen in de buurt. Zo kunt u samen een oogje in het 
zeil houden en verdachte situaties melden bij de politie.

Jurgen de kok, bewoner Vleutloop 
richtte Buurt WhatsApp-groep op.

Werkzaamheden fietspaden en rotonde
De gemeente Bernheze start in 
mei met het extra asfaltonder-
houd. Deze werkzaamheden 
vinden plaats op fietspaden en 
aan de rotonde op de Cereslaan. 

Planning
2 t/m 3 mei 2016: 
onderhoud fietspad Hoog-/

Laag-Beugt Heeswijk-Dinther
18 t/m 19 mei 2016: 
onderhoud fietspad Gouver-
neursweg Heeswijk-Dinther
20 t/m 21 mei 2016: 
onderhoud rotonde cereslaan
20 t/m 25 mei 2016: 
onderhoud fietspad tussen Nis-
telrode en Vorstenbosch

26 t/m 37 mei 2016: 
onderhoud fietspad Udenseweg

Fietspaden
Het doorgaande fietsverkeer 
wordt omgeleid via een van de 
vrije fietspaden aan de overkant 
van de weg, door middel van ver-
keersborden en extra verkeersre-

gelaars bij oversteken. 

Rotonde Cereslaan
Het doorgaande verkeer ceres-
laan wordt omgeleid. Deze om-
leiding is te zien op 
www.haalmeeruitdeweg.nl.
Weersomstandigheden kunnen lei-
den tot wijzigingen in de planning.

Inzameling 
snoeihout 
Op 25 mei 2016 haalt de ge-
meente bernheze binnen de be-
bouwde kom snoeihout op. 

Als u daar gebruik van wilt ma-
ken, kunt u zich tot 20 mei 2016, 
12.00 uur aanmelden bij de ge-
meente, telefoon 14 0412 of via 
www.bernheze.org. De kosten 
zijn € 13,80. Bundel het snoei-
hout in pakketten van 100 x 50 x 
50 cm en leg het ’s morgens voor 
7.30 uur aan de voorkant van de 
woning. 

U mag maximaal 3 m3 per keer 
aanbieden. we halen het snoei-
hout voor 19.00 uur op. 
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ProceDUreS
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

De volgende raadscommissieverga-
deringen vinden binnenkort plaats. 
De raadscommissievergaderingen 
zijn openbaar en worden gehouden 
in het gemeentehuis, De misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.30 uur. bezoe-
kers hebben de mogelijkheid om mee 
te praten over onderwerpen die op de 
agenda staan. 

Raadscommissie bestuur 
en Strategie op 9 mei 2016
-  Stand van zaken regionale 

samenwerking
- Verlenging convenant regionale 

samenwerking Noordoost-
Brabant

- economische beleidsnota 2016-
2020

Raadscommissie maatschappelijke 
Zaken op 10 mei 2016
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

wmo/AwBZ en Participatiewet
- Subsidie Lokale omroep DTV 

Bernheze
- Regionaal arbeidsmarkt-

programma Agrifood capital 
werkt! 2016-2020 en 
werkbedrijf Noord-oost-Brabant

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken 
op 11 mei 2016
- Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders
- Vaststellen Duurzaam 

Mobiliteitsplan
- Begroting en beleidsplan 2017 

gemeenschappelijke regeling 
Heesch-west

- Delegatie exploitatieplannen
- Vaststellen bestemmingsplan De 

Hoef 2, fase 3B

Perspectiefnota
De gemeenteraad bespreekt op 2 
juni 2016 de perspectiefnota 2017-
2020. Daarin staat waar de gemeen-
te de komende jaren haar geld aan 
uitgeeft. Heeft u een mening over de 
perspectiefnota, dan kunt u tijdens 
een van de raadscommissieverga-
deringen meepraten. Neem van te-
voren contact op met de griffie via 
telefoon 14 0412 of e-mail 
griffie@bernheze.org.

GeMeeNTerAAD rAADScoMMISSIeVerGADerINGeN

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)

melding maken uitweg
e. Bezemer, De Kropaar 10, 5384 XV 
Heesch heeft in overeenstemming 
met artikel 2:12, lid 1 onder a, van de 
APV Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een uitweg 
naar de Achterste groes 4a in Heesch. 
De melding is op 28 april 2016 ge-
accepteerd. Verzenddatum: 28 april 
2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van toe-
passing.

wet ruimtelijke ordening 

vaststelling bestemmingsplan Peel-
straat-Rietdijk vorstenbosch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat in de 
gemeenteraadsvergadering van 21 
april 2016 het bestemmingsplan Peel-
straat-Rietdijk in Vorstenbosch onge-
wijzigd is vastgesteld.
inhoud: Het plan betreft de realisatie 
van 16 woningen, waarvan 5 ruim-
te-voor-ruimtekavels aan de Peel-
straat-Rietdijk in Vorstenbosch.
inzage: Het bestemmingsplan ligt met 
ingang van 5 mei 2016 zes weken op 
afspraak ter inzage in het gemeen-
tehuis in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar via www.ruimtelijke-
plannen.nl (NL.IMRO.1721.BPRietd-
kPeelstr-vg01).
beroepsmogelijkheid: Binnen de ter-
mijn van inzage kunnen uitsluitend 
belanghebbenden beroep instellen 
die tijdig hun zienswijzen op het ont-
werp 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-gra-
venhage. Degene die beroep heeft 
ingesteld kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van genoemde afdeling.
inwerkingtreding: Het vaststellings-
besluit en daarmee het bestemmings-
plan treedt de dag na afloop van de 
beroepstermijn in werking, tenzij bin-
nen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het be-
stemmingsplan niet in werking voor-
dat op dit verzoek is beslist.

Reparatiebesluit ex. artikel 6:19 
awb, bestemmingsplan berken-
venseweg 1-1a, ’t broek 1-3 en 
Nistelrodensedijk 14
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat in de 
gemeenteraadsvergadering van 21 
april 2016 het bestemmingsplan Ber-
kenvenseweg 1-1a, ’t Broek 1-3 en 
Nistelrodensedijk 14 opnieuw is vast-
gesteld met gebruikmaking van artikel 
6:19 Awb.
inhoud: De gemeenteraad heeft op 
12 maart 2015 het bestemmingsplan 
Berkenvenseweg 1-1a, ’t Broek 1-3 
en Nistelrodensedijk 14 vastgesteld. 
Dit betreft een reparatie van een deel 
van bestemmingsplan Buitengebied 
Bernheze, namelijk de uitbreiding van 
drie agrarische bedrijven. Tegen dit 
bestemmingsplan is door een aantal 
mensen beroep ingesteld.
Artikel 6:19 van de Algemene wet be-
stuursrecht biedt de mogelijkheid om 
hangende het beroep gebreken uit het 

oorspronkelijke vaststellingsbesluit te 
herstellen in de vorm van het nemen 
van een zogenaamd ‘reparatiebesluit’.
Op 12 maart 2015 heeft de gemeen-
teraad van Bernheze het bestem-
mingsplan Berkenvenseweg 1-1a, 
‘t Broek 1-3 en Nistelrodensedijk 14 
vastgesteld. Het plan is bedoeld om 
drie veehouderijbedrijven onder voor-
waarden uit te laten breiden. Hier-
voor is door gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant (gS) ontheffing 
verleend. Vanwege de voorwaarden 
die conform de ontheffing zijn op-
genomen in het bestemmingsplan, is 
het voor de ondernemers vrijwel on-
mogelijk om de gewenste uitbreiding 
binnen het toegekende bouwvlak te 
realiseren. Zij hebben daarom beroep 
ingesteld bij de Raad van State te-
gen het bestemmingsplan. Daarnaast 
heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen om te onderzoeken of 
er met gebruikmaking van de Veror-
dening ruimte 2014 toch een oplos-
sing kan worden geboden voor de on-
dernemers. De oplossing is gelegen in 
het toestaan dat de landschappelijke 
inpassing buiten het bouwvlak mag 
plaatsvinden in ruil voor milieuwinst 
dan wel andere winst, zoals een ro-
buustere landschappelijke inpassing. 
In dit reparatiebesluit is deze oplos-
sing vastgelegd zodat de gewenste 
uitbreidingen wel mogelijk worden.
inzage: Het bestemmingsplan ligt met 
ingang van 5 mei 2016 zes weken op 
afspraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch en is te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPBuitengebiedI-
VH-vg02).
beroepsmogelijkheid: Belanghebben-
den kunnen tegen het nieuwe vast-

stellingsbesluit binnen de termijn van 
terinzagelegging beroep instellen bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 eA Den Haag. 
Het beroep kan alleen worden ge-
richt tegen de inhoud van het repa-
ratiebesluit. Degene die beroep heeft 
ingesteld kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van genoemde afdeling.

wet milieubeheer 

algemene maatregelen van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in 
artikel 8.40 van de wet milieubeheer 
(melding Activiteitenbesluit) zijn inge-
komen:
- garage van der Pas heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van de in-
richting op het adres Broekkant 1, 
5476 KS Vorstenbosch.

Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
-  Het college van burgemeester en 

wethouders heeft besloten om met 
betrekking tot de inrichting garage 
van der Pas op het adres Broekkant 
1, 5476 KS Vorstenbosch maat-
werkvoorschriften op te stellen. 

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
-  De Streepen 36
 Bouwen overdekt terras en fiet-

senstalling
 Datum ontvangst: 25-04-2016
-  Jonker Speelmanstraat 6
 Verbouwen woning
 Datum ontvangst: 26-04-2016
-  Langenbergsestraat 9
 Bouwen loods wijziging
 Datum ontvangst: 26-04-2016
-  Mgr. Van Oorschotstraat 32
 Verbouw bijgebouw
 Datum ontvangst: 28-04-2016
Heesch
- De wisboom 3
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 26-04-2016
-  De wisboom 1
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 26-04-2016
-  Boonakker 14
 Vervangen 2 dakkapellen (wijzi-

ging)
 Datum ontvangst: 28-04-2016
-  Nistelrodeseweg 63
 Verplaatsen uitrit
 Datum ontvangst: 28-04-2016
Procedure 6 is van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergunnin-
gen zijn verleend. Deze besluiten 
treden daags na verzending van het 
besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Kilsdonkseweg 9
 Realiseren Bed & Breakfast
 Verzenddatum: 28-04-2016
vorstenbosch
-  watersteeg 8a
 Bouwen kantoor
 Verzenddatum: 02-05-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van toe-
passing.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
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Al 15 jaar 
uw vertrouwde 

registeraccountant 
in Nistelrode

Onze dienstverlening:
• (loon)administratie
• Jaarrekeningen
• Aangiften (IB BTW VPB etc)
• Subsidieverklaringen
• Wettelijke controles

Voor een persoonlijk 
advies op maat

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Overhevelingen die vaak met 
de nodige trammelant verlopen/
verliepen, maar uiteindelijk toch 
geklaard worden/werden. Vaak 
ook samen met gemeenten in 
de regio. Decentralisatie zou van 
ons een uitvoerende dienst van 
de Haagsche ambtenaren ge-

maakt hebben. De gemeente zou 
zo als een Bermudadriehoek voor 
de democratie fungeren. 

Zo voelt het in elk geval niet! 
De soms pittige taken zijn wel-
licht lastig, maar zorgen wél 
voor meer betrokkenheid tussen 

inwoners en politiek. Die be-
trokkenheid hebben we nodig 
om als zelfstandige gemeente te 
overleven. Dáár liggen onze kan-
sen. Als we weer eens over ons 
bestaansrecht twijfelen, moeten 
we de bovenstaande opsomming 
maar eens voor de dag halen.

Lokaal: bermudadriehoek in bernheze?

BERNHEZE - Onlangs las ik een artikel over taken die de rijksoverheid in de 
loop der jaren naar gemeenten heeft gedelegeerd. Vaak in combinatie met 
forse bezuinigingen. Het was nogal een opsomming. Het begon ooit met 
welzijn, zo´n dertig jaar geleden. Vanaf begin deze eeuw ging het snel, met 
maatschappelijke zorg, jeugdzorg, zorg voor langdurig zieken en bejaarden, 
Wajong uitkeringen, arbeidsbureaus, re-integratie en wat al niet meer. Voor-
lopig als laatste, de participatiewet. 

John van den Akker 

We hebben in Bernheze ver-
schillende politieke partijen, met 
elk hun eigen standpunten en 
idealen. Met behulp van de ide-
alen kun je iedere keer je stand-
punt bepalen. De kunst is om 
zo dicht mogelijk bij je idealen 
te blijven, in de wetenschap dat 
je altijd meerdere partijen nodig 
hebt om een meerderheid in de 
raad te behalen. Wie met zijn 
hart politiek bedrijft blijft dicht 

bij zijn idealen, maar moet uiter-
aard niet vergeten om ook zijn 
verstand te gebruiken. Helaas 
komt het in de politiek ook voor 
dat partijen nogal eens wisselen 
van standpunt, of er behoorlijk 
omheen draaien. Dat maakt dat 
politiek voor mensen soms niet 
te volgen is of als onbetrouwbaar 
wordt gezien. En dat is jammer. 
Politieke Partij Blanco wil altijd zo 
helder mogelijk zijn. Daar horen 

ook duidelijke keuzes bij. Niet 
altijd makkelijk, maar wel nood-
zakelijk. Onze idealen helpen ons 
om iedere keer weer duidelijk 
stelling te nemen. Niet wegkijken 
of om de hete brei heen draaien. 
Duidelijke keuzes maken en daar 
ook verantwoording over afleg-
gen.
Hou jij ook van duidelijke poli-
tiek? Doe met ons mee: 
blanco.bernheze@gmail.com.

Blanco: Idealen en politiek

BERNHEZE - De gemeenteraad is er om besluiten te nemen. Soms is dat een-
voudig. Dan is er bijvoorbeeld een plan dat niet helemaal voldoet aan de 
geldende regels, maar iedereen vindt het wel een goed plan. De gemeente-
raad kan dan de regels aanpassen, zodat het plan uitgevoerd kan worden. 
Maar soms ligt het een stuk ingewikkelder, maar ook dan moet er een besluit 
genomen worden.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Het stationsplein in Heesch, de 
traverse in Heeswijk-Dinther, 
het centrum van Nistelrode. De 
meeste van deze investeringen 
zijn broodnodig. De centra van 
Heeswijk-Dinther & Nistelrode 
zijn investeringen waar Progres-
sief Bernheze zich al jarenlang 
hard voor maakt, net als de ver-
betering van de fietspaden in 
onze gemeente. Al is dat in dit 
geval niet meer dan achterstallig 
onderhoud.
Dat maakt nog niet dat Pro-
gressief Bernheze staat te sprin-
gen om de keuzes die gemaakt 
worden in deze perspectiefnota. 
Een perspectiefnota is een stuk, 
gericht op de toekomst en wij 
missen een goede visie van het 
college op die toekomst. Met het 
enkel vernieuwen van klinkers 

is de leefbaarheid van een dorp 
namelijk nog niet gegarandeerd. 
Een goede opknapbeurt zal ma-
ken dat mensen nog liever in één 
van onze dorpen willen wonen. 
Maar dan moeten er wel passen-
de huizen voor die mensen zijn. 
Woningen in het duurdere seg-
ment hebben we, waar blijven 
de starters? Progressief Bernheze 
vindt het hoog tijd dat het col-
lege ruimte maakt om grondprij-
zen te verlagen, zodat projecten 
voor betaalbare woningen van 
de grond kunnen komen. Wat 
meer diversiteit in soorten wo-
ningbouw, is de basis voor toe-
komstbestendige verenigingen 
en de zorg van morgen.

Reageren? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: 
Investeren in de toekomst

BERNHEZE - De komende jaren gaat de 
gemeente Bernheze flink investeren in de 
dorpen, dat is de boodschap waarmee het 
college van burgemeester en wethouders 
de nieuwste perspectiefnota presenteerde. 
En daar is geen woord aan gelogen. Voor 
de komende jaren gaat er flink geïnves-
teerd worden in klinkers voor de dorpen.

Jesse Jansen, commissielid Progressief 
Bernheze

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 LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Uitbreiding zweefvliegveld Nistelrode 

Aeroclub Nistelrode 
Dit alternatief is gevonden in de 
Aeroclub Nistelrode. De provin-
cie heeft uitgesproken dat het 
zweefvliegveld in Nistelrode 
het primaire provinciale zweef-
vliegterrein is en zal daarom de 
uitbreiding in oppervlakte en 
upgrading van het terrein facili-
teren. Naast zweefvliegen wordt 
er ook aan parasailing gedaan 
op het terrein. Het terrein wordt 
aan de noordzijde 12 meter bre-
der en aan de zuidzijde 9 meter. 

Verklaring noodzakelijk 
De uitbreiding in oppervlakte 
is nodig voor de groei van het 
aantal leden, maar ook voor 

het afgeven van een verklaring 
‘Veilig gebruik luchthaven’ door 
de inspectie Leefomgeving en 
Transport van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Deze 
verklaring kan nu nog niet wor-
den afgegeven, omdat de hui-
dige afmetingen niet voldoende 
zijn voor alle (zweef)vliegactivi-
teiten. 
De Aeroclub wil de daarvoor 
noodzakelijke maatregelen voor 
het verkrijgen van de verklaring 
Veilig gebruik luchthaven com-
bineren met een upgrading van 
het zweefvliegveld: uitbreiding 
van stalling (hangaar) en het 
verbeteren van de ontsluiting en 
het parkeren. 

Horeca 
De gemeente wil de noodzakelij-
ke maatregelen benutten om de 
toeristisch recreatieve meerwaar-
de van het zweefvliegveld te kun-
nen vergroten, door in het plan 
de vestiging van een recreatief 
horecasteunpunt met terras en 
extra parkeervoorzieningen voor 
passanten mogelijk te maken. 
De ligging van het vliegveld ten 
opzichte van de Maashorst zorgt 
voor ‘crossovers’ van recreanten, 
fietsers en wandelaars. Het ont-
werpbestemmingsplan ligt vanaf 
12 mei voor zes weken ter inzage.

NISTELRODE - Door de groei van de burgerluchtvaart op Eindhoven 
Airport is de zweefvliegclub die daar was gevestigd, opgeheven. 
Hierop heeft de provincie Noord-Brabant de verantwoordelijkheid 
op zich genomen om voor (een deel van) de leden van deze club een 
alternatief te zoeken.

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Foto: Evert Tjepkema
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informatie voor de kernen

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Kom nu 
langs

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Taken gemeente
In de Jeugdwet heeft de ge-
meente Bernheze na 1-1-2015 
de verantwoordelijkheid voor alle 
preventie en jeugdhulp, maar 
ook voor kinderbescherming en 
jeugdreclassering. 

De jeugdhulp is inclusief specia-
listische hulp, zoals bijvoorbeeld 
de geestelijke gezondheidszorg 
voor kinderen en jongeren, de 
zorg voor jeugd met een licht 
verstandelijke beperking en de 
gesloten jeugdhulp. 

De verantwoordelijkheid van de 
gemeente bestaat onder meer 
uit: het versterken van het op-
voedkundige klimaat in gezin-
nen, wijken, buurten, scholen 
en kinderopvang; het voorzien 
in een kwalitatief en kwantitatief 
toereikend aanbod van jeugd-
hulp; het adviseren over en het 
bepalen en inzetten van de aan-
gewezen vorm van jeugdhulp; 
het adviseren van professionals 
met zorgen over een kind; het 
adviseren van kinderen en jon-
geren met vragen en problemen; 

het doen van een verzoek tot on-
derzoek bij de Raad voor de Kin-
derbescherming als een kinder-
beschermingsmaatregel nodig 
is; het compenseren van beper-
kingen in de zelfredzaamheid en 
de maatschappelijke participatie 
van kinderen en jongeren; het 
voorzien in een toereikend aan-
bod van gecertificeerde instellin-
gen; het voorzien in maatregelen 
om kindermishandeling te voor-
komen. Zaken die Bernheze op 
orde heeft.

Sp: bernheze zorgt goed voor de jeugd 

BERNHEZE - De nieuwe Jeugdwet is per 2015 in werking getreden. De Jeugd-
wet verving niet alleen de ‘Wet op de jeugdzorg’, maar ook verschillende 
andere onderdelen van de jeugdzorg. Deze vielen tot 31-12-2014 onder de 
Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Al-
gemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte 
jeugd). Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maakten er onder-
deel van uit.

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

Steeds meer huurders komen 
namelijk in de financiële proble-
men. De woningbouwcorpora-
ties hebben dan ook aangegeven 
de huurverhoging dit jaar te zul-
len beperken. Bovendien wordt 
huren, door de enorme huurstij-
gingen, een steeds minder aan-
trekkelijke optie. 

Huren wordt steeds duurder, 
terwijl kopen veel goedkoper is 

geworden. Alleen is het voor be-
paalde mensen niet mogelijk om 
aan een hypotheek te komen.

Sociale huurwoningen
Daarom zal cDA Bernheze zich 
inzetten voor het realiseren van 
sociale huurwoningen in elke 
kern. Wij roepen het college 
daartoe op. Nu de woningbouw 
in Bernheze zich in een opwaart-
se spiraal beweegt, is dit ook 

gunstig voor huurders en kopers. 
Wij doelen daarbij dan bijzonder 
op jongeren, maar zeker ook de 
ouderen. Mensen met een laag 
inkomen moeten gebruik kunnen 
maken van deze nieuwe ontwik-
kelingen. 
Nu het verkopen van je eigen 
huis als je ouder bent mogelijk 
lijkt, is het belangrijk dat er huur-
woningen beschikbaar zijn voor 
hen die dat willen.

CDA: betaalbare huurwoningen voor 
jong en oud

BERNHEZE - CDA Bernheze heeft al meerdere malen te kennen gegeven een 
groot voorstander te zijn van voldoende en geschikte sociale huurwoningen, 
die ook nog betaalbaar en duurzaam zijn. Met ingang van 1 juli vinden de 
jaarlijkse huurverhogingen weer plaats. De laatste jaren zijn de huren gigan-
tisch gestegen. Er heeft sinds 2013 een ware huurexplosie plaatsgevonden, 
met dank aan het huurbeleid van dit kabinet. De verwachting is dat er nu 
langzaam maar zeker een eind komt aan deze gigantische huurstijgingen. Het 
besef begint langzaam door te dringen dat het zo niet langer kan. 

CDA Bernheze, actief en betrokken, Jan Sengers, burgerlid

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

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

Een ‘gratis’ telefoon bij je smartphone abonnement 
scheelt al gauw 7000,- euro minder hypotheek.
Die zogenaamde ‘gratis’ telefoons worden namelijk 
nu als lening gezien. En je weet, alle leningen  
worden bij elkaar opgeteld.
En laten wij daar nu alles over weten…

Be smart
met je telefoon

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

Ze zijn er weer:
 geraniums, perkgoed, hang- en kuipplanten

• In mei op zondag geopend van 11.00 – 16.00 uur

• Outlet bloembakken en terraspotten 
voor zeer scherpe prijzen

• Zeer ruime keuze in vaste planten, heesters, 
siergrassen, kruiden, klimplanten, 

bomen, fruit en haagplanten

‘DeMooiBernhezeKrant: Een helpende hand 
in je zoektocht naar specialisme’
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R O B L G I G A I J G H O E O U  
S G N M P A R N E B V F N R E O  
R D G H S F E S A N S N O E E E  
E E S X R H E P N M A A E N B R  
T C I W X T R E D E O M S P E E  
R T H C I D E G A D R E D E O M  
S K O F R E M E N K F E K J N H  
Z I J G N I N E K E T T D N T X  
M N F P V Z M M J C R G E N B J  
D U O T A S E S E W M M A E I F  
W Q D O S R I O W Z E L S P J K  
N E N M X P F V E O L C R P T R  
N S Z Y A E Z U L N A R S E C P  
H P G R G N P B M D C U P E N E  
Q N J R E R B E T A O D A K S B  
G D A T N E Z G F G O H S S T I  

  
Zoek de volgende woorden: mOEDER, mOEDERDaG, ZONDaG, 

bLOEmEN, PaRfUm, ONTbijT, kaDO, DaNkjEwEL, kiNDEREN, GEDicHT, 

TEkENiNG

WoorDZoeKer

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Jeanine van de 
Giessen-v.d. Doelen

uit Heesch

winnaar:
Nicolet Vos

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

mooiBernhezertjes

gevraagd

oude/kapotte 
mobieltjes voor 
stg. opkikker
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

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

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.

authentieke militaire 
spullen uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
Tegen vergoeding! 
Voor informatie: 
06 - 4198 9670.

een commerciële 
duizendpoot voor
meer maashorst
Wil jij graag, samen met ons, 
het maandblad Meer Maashorst 
aan alle ondernemers van Uden, 
Oss, Landerd en Bernheze laten 
zien? Ongeveer 16 uur in de 
week, per direct.
Interesse? Mail je cv en waarom 
we jou uit moeten nodigen naar: 
info@meermaashorst.nl.
Info: www.meermaashorst.nl.

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

pedicure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

kapteijns partYverhuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

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

ontdek Welke kleuren 
jou nog mooier maken 
deze lente
Laat mij een kleurenanalyse 
maken en laat je verbazen door 
het resultaat. Ook leuk voor een 
vriendinnenavond of om kado 
te geven. Bel voor een afspraak 
Hannie Heesakkers 

06-51110053 of mail
colorenta@ziggo.nl.

heb je autisme en/
of adhd en zin in een 
nieuWe sport?
Kom kennismaken met 
kanovaren.
Meer info/contact via
www.wavebegeleiding.nl of 
06-25302651.

te huur

Woonhuis in 
buitengebied heesch
06-53659317.

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

te koop

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

lage instap damesfiets
Merk: Aldo, kleur blauw, in zeer 
goede staat. Bieden vanaf  
€ 150,- mogelijk tot 30 april.
Opbrengst voor Zonnebloem 
Nistelrode.
Informatie: 06-12998386 na 
18.00 uur.

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

BEN JIJ DIE SLECHTE 
WIFI OOK ZO BEU?

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!

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   1 05-01-16   13:19

Wizel
Hallo, ik ben Wizel. Een bijzonder manneke van zeker 15 jaar 

oud. Ik ben zwaar verwaarloosd op straat gevonden. Ik had 
een ernstig ontstoken bekkie en een anaalkliertumor. Inmid-
dels heb ik een gebitssanering gehad en ben ik gecastreerd. 
De tumor moet nu vanzelf verdwijnen. Ik ben een enorme 
knuffelkont. Ik spring zo op schoot en als het kon, kroop ik 
in je. Daarom (en omdat ik af en toe de weg een beetje kwijt 
ben (zal de leeftijd zijn), mag ik lekker in de kantine wonen. 
Er zit beagle in mij. Echt waar! Als je me niet gelooft, wil ik 

het je wel laten horen hoor. Want ik kan best goed huilen :-). 
Heb je een heel groot dierenhart? Mag ik dan alstublieft bij je 

wonen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com en 
www.facebook.com/hokazo! 

Dierenopvangcentrum HoKaZo - Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden
tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl.

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

Pim Langens
M 06 525 448 08
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9.99
v   van 12.99

4.99
  650 G

1.99
  500 G

0.49
  2 STUKS

3.49
  600 G

0.99
  500 G

6 - 15 stelen

2.29
  Per bos

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GELDIG VAN 6 T/M 8 MEI

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG!

    

Champagne

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

MINI KOMKOMMERS
VARKENSSCHNITZEL
AMERICANA*

MOEDERDAG-
VLAAI*

WITTE DRUIVEN HOLLANDSE
AARDBEIEN*

Inleverpunten 
Schoenreparatie:
Kops&Shoes
Dr. Heijmanstraat 14 
Heeswijk-Dinther              

Dio The Readshop 
Sparkling
Parkstraat 8
Nistelrode

Schoenreparatie aan 
huis in Nistelrode 
Bel 06-15933482 of 
0413-293919

In het kader van het Jaar van het Boek 2016 vertelt 
een keer per maand een medewerker van de Bernhezer 
bibliotheken over haar werk in de bieb. Deze keer vertelt 
Sjannie Waalen van bibliotheek Heeswijk-Dinther haar 
verhaal.

“Ik werk nu vijf jaar met heel veel plezier bij de bibliotheek 
en voel me helemaal thuis tussen de boeken en de mensen 
die daar komen. Ik vind het leuk om op een creatieve ma-
nier bezig te zijn met boeken; bijvoorbeeld met het maken 
van een presentatie, met daarbij een bijzondere eyecatcher. 

Met een aantal bibliotheekbezoekers bouw je een bijzon-
der contact op. Ze komen speciaal even een praatje maken 
en vertellen je wat over hun leven. Door dit soort gesprek-
ken kom je in aanraking met personen die je graag een 
podium biedt om hun verhaal te delen met anderen. Zo 
was er onlangs een indrukwekkende KennisMaker-lezing 
door transgender Milan Hendriks. 

Steeds vaker weten de mensen ook zelf de weg naar de bibliotheek te vinden voor speciale ac-
tiviteiten. Zo vond ik het prachtig om een activiteit van de Brabantse Dorpen Derby onderdak te 
mogen bieden en het werk van de onlangs overleden Louis van Paridon, een bekend fotograaf in 
de jaren ‘50, in huis te mogen hebben.

Heb je veel kennis over een bepaald onderwerp of 
heb je een bijzondere hobby die je met meer men-
sen wilt delen? Meld je dan vooral aan als Kennis-
Maker bij mij of bij een van mijn collega’s in de lo-
kale bibliotheken. Tot gauw!”

COLUMN EEN KIJKJE IN DE BIEB

Sjannie Waalen

Gouden bruidspaar van 
roosmalen - van Kessel
NISTELRODE - Afgelopen vrij-
dag 50 jaar geleden, hebben Piet 
van Roosmalen (75) en Marietje 
van Roosmalen-van Kessel (74) 
elkaar het jawoord gegeven!

Marietje werd in 1942 geboren 
in Overlangel. Piet is in 1940 in 
Nistelrode geboren.
Ze ontmoetten elkaar op de ker-
mis in Herpen. Na vijf jaar ver-
kering, zijn ze op 29 april 1966 
getrouwd. Op Weijen in Nis-
telrode bouwden ze hun eigen 
huis, waar ze nu nog steeds met 
plezier wonen. Ze kregen twee 
kinderen: zoon Edwin en dochter 
Mieke. Ook zijn ze opa en oma 
geworden van drie kleinkinde-
ren. Isa, Fleur en Sjoerd.
Piet heeft ruim 42 jaar gewerkt 
bij Philips te Oss. Hij zat in het 
bestuur van de FNV en heeft als 
vrijwilliger voor tafeltje-dekje 
maaltijden rondgebracht. Sinds 
zijn pensioen heeft Piet als hob-
by het meewerken in het me-
taalbedrijf van zijn zoon.
Marietje heeft tot haar huwelijk 
in het atelier in Overlangel ge-
werkt. Daarna nam zij de zorg 

voor het gezin op haar schou-
ders. Ook begon zij als vrijwil-
ligster bij De Zonnebloem en bij 
Laarstede. Marietje houdt dat 
nog steeds vol, bij Laarstede al-
weer ruim 28 jaar!
Ze hebben samen veel op de 
kleinkinderen gepast. Nu de 
kleinkinderen wat groter zijn, 

komen ze nog graag bij opa en 
oma logeren.
Een hobby van Piet en Marietje 
samen is hun tuin, de vijver en 
de moestuin. En wandelen met 
de hond Lucky.
We hopen dat ze samen nog ja-
ren van alle mooie dingen kun-
nen genieten!

BernhezefamilieBerichten

Ons enthousiaste backoffice team 
dient op korte termijn te worden  
uitgebreid met een:

Receptioniste / 
Administratief mdw

Functie
*  Alle voorkomende administratieve  

werkzaamheden op een makelaarskantoor 
* 37,5 uur per week
    
Profiel 
* Enthousiaste, representatieve collega
* Havo werk- en denkniveau
* Werkervaring is geen vereiste
* Het betreft een juniorfunctie

Interesse?
*  Mail dan binnen 2 weken je  

sollicitatie en cv met pasfoto naar  
info@brouwershonselaar.nl

BrouwersHonselaarMakelaars 
bestaat ruim 40 jaar en is 
gevestigd in het centrum 
van Berlicum. Het kantoor 
telt 4 medewerkers en is 
gespecialiseerd in de aan- en 
verkoop van onroerende zaken 
en het uitbrengen van taxaties.

BrouwersHonselaarMakelaars 
Kerkwijk 1 
5258 KA Berlicum
(073) 503 20 62
info@brouwersmakelaars.nl
www.brouwershonselaar.nl 

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Honden uitlaten in bernheze
BERNHEZE - Honden zijn populaire huisdieren, ook in Bernheze. Een hond zorgt voor gezelligheid in huis, maar een hond moet ook uitgelaten worden en graag geeft de 
gemeente Bernheze hier duidelijkheid over en zijn in 2010 de regels aangepast. Zo zijn er kaarten van iedere kern waarop de hondenuitlaat- en losloopgebieden te zien zijn. 
Zowel de hondenuitlaat- als losloopvelden worden door de gemeente schoongemaakt. Buiten deze gebieden verwacht de gemeente dat hondenbezitters de poep van hun hond 
zelf opruimen. Op sportvelden en in speeltuintjes zijn honden niet welkom.

de regels in het kort:
• Honden mogen buiten de bebouwdekom altijd loslopen, binnen de bebouwde kom alleen op de omheinde losloopvelden.
• Je mag je hond aangelijnd uitlaten op de uitlaatroutes, alleen aan de kant van de weg waar de bordjes staan. 
• De gemeente maakt alle velden en routes regelmatig schoon.
• Buiten de losloopvelden en de uitlaatgebieden moet je de poep van je hond zelf opruimen. 
• Sportvelden en speelterreinen zijn verboden voor je hond

Heb je verbeterpunten voor de gemeente inzake uitlaten van de honden en de uitlaatvelden? 
Stuur dan een mail naar: gemeente@bernheze.org

Mario van der Giessen en Tomoko - Nistelrode
duitse staande hond zoë

“Tomoko laat altijd de hond uit”, zegt Mario. “We wonen dicht bij 
Natuurgebied De Maashorst, dus het uitlaten van de hond is geen 
probleem. Vroeger gingen we naar het uitlaatveldje in de buurt, maar 
volgens mij werd dat niet schoongemaakt. We nemen altijd zakjes 
mee om de poep op te ruimen. In de regen wil de hond liever niet 
naar buiten. Dan had ik beter een zeehond kunnen nemen, haha!”

Ester van Uden - Dierenartsenpraktijk Bernheze - Heesch 

Uitlaatveldjes voor honden zijn niet de goede oplossing. Poep rui-
men hondenbezitters daar immers niet op; dat doet de gemeente. 
Ester van Uden van dierenartsenpraktijk Bernheze vergelijkt het met 
een toilet voor mensen waar toiletbezoekers niet doorspoelen. “Het 
zou beter zijn als hondenbezitters de poep van hun hond tijdens het 
uitlaten opruimen. Ik ben echt pro-opruimen. De poep laten liggen is 
niet hygiënisch en zorgt ervoor dat honden elkaar ziek maken. Meer 
plekken met zakjes voor het opruimen en routes waar de hond los 
mag, zou ook goed zijn.”
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Astrid Burg en Monique Rijsemus - Heeswijk-Dinther
mechelaar asta en berner sennenhond sammY

“We hebben een luxe hier met het uitlaten”, zegt Astrid, woonachtig 
in Heeswijk-Dinther in de buurt van de Kilsdonkse molen. Het uitla-
ten van de honden is er erg gemakkelijk en niemand heeft er in het 
buitengebied last van. Zakjes voor het opruimen van de poep heb-
ben Astrid en Monique altijd bij zich. Uitlaatveldjes gebruiken ze niet. 
“Maar ze zijn wel handig omdat de hond daar los mag.”

William Verkuijlen - Vorstenbosch
labrapoedel boa

“’s Ochtends voor het werk loop ik kort een rondje met de hond en 
‘s avonds wat langer. Soms loop ik langs de Leygraaf, ik vind het niet 
erg om met de hond te gaan wandelen. Vooral in het voorjaar is het 
leuk en gezellig. Een hond is toch een soort familielid.”

Joost van Daal - Loosbroek
teckels buddY en binkY

“Ik laat de honden altijd drie keer per dag uit. In de wijk zijn de hon-
den aan de lijn en bij het hondenuitlaatveldje laat ik ze los. Soms ga 
ik wat langer met ze wandelen, bijvoorbeeld bij Bedaf, de Heeswijkse 
bossen of Kasteel Heeswijk. Zakjes neem ik niet mee, maar als ze bij 
iemand in de tuin poepen ruim ik dat wel op.”
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Coop Heeswijk Dinther
Plein 1969 - 13

coop Heeswijk 
DintHer feest 
nog even Door!

coop Heeswijk 
er feest 

nog even Door!
er feest 

oor!oor!nog even nog even 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 2 mei t/m zondag 8 mei 2016 bij Coop Heeswijk Dinther.

Oké 
Appelmoes
potjes 375 ml 2.49

tray à 12 stuks

4.682.05
4.10

Markant 
keukenpapier

Oké 2.052.052.
1+1 gratis

Bananen 
per kilo 0.99

1.89 0.
kilo

vers uit eigen oven

1.99
3.99Appeltaartje

per stuk 1.991.991.3.993.993.Appeltaartje
per stuk
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duurzaam bouwen

Door een advertentie over de oprichting van de Bernhezer Energie Coöperatie een paar jaar geleden is 
Robert Wijdeveld (55) vanaf het begin bij BECO betrokken. Interesse voor duurzame ontwikkelingen en 
technologie was er altijd al. “Als er dan zo dicht bij huis zoiets als BECO is, dan doe je daar graag aan 
mee.” Robert woont met zijn vrouw Willemien sinds 2001 in Heeswijk-Dinther en is nu actief als lid van 
het bestuur van de coöperatie.

Met drie kinderen van 11 tot 18 
jaar thuis, moet energie wel een 
onderwerp zijn waar over gespro-
ken wordt. Het gaat dan ook re-
gelmatig over lichten uit doen en 
niet te lang douchen. “Maar ook 
over de toekomst, over klimaat-
verandering en dat er maatrege-
len genomen moeten worden, 
anders gaat de aarde eraan”, zegt 
Robert. 
De familie Wijdeveld heeft al veel 
maatregelen genomen. Sinds en-
kele jaren hebben ze stroom van 
eigen zonnepanelen, overal zuini-
ge led verlichting en een elektri-

sche auto. De energie die ze no-
dig hebben, is duurzame energie 
die van BEcO komt. En dit jaar 
wordt de verwarming nog ver-
vangen door een warmtepomp. 
Inmiddels heeft Robert ook met 
zijn werk als marketing manager 
bij SolarEdge dagelijks met duur-
zaamheid te maken. 

Waarom eigenlijk groene stroom/
energie van BEcO is de vraag. 
Robert is daar meteen duidelijk 
in, “BEcO garandeert eerlijke, 
echte duurzame energie, geen 
zogenaamde groene stroom, 

‘sjoemel energie’ met certificaten 
uit Noorwegen. Bovendien staat 
de energie die BEcO levert via 
De Unie bovenaan de lijst in Ne-
derland van de meest duurzaam 
opgewekte energie. Dat blijkt uit 
onderzoek onder andere door de 
consumentenbond, Greenpeace, 
Natuur & Milieu en het Wereld 
Natuur Fonds. 

Dat vinden wij belangrijk en het 
gaat tenslotte over de leefom-
standigheden nu en in de toe-
komst voor onze kinderen”, zo 
sluit Robert af.

‘BECO levert goede service en echt 
betrouwbare duurzame energie’

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Robert, Willemien en hun trouwe viervoeter Foto: Jan Gabriëls

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

34

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

ACTIES HEMELVAARTSDAG 
& TWEEDE PINKSTERDAG 

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

..............................................................................................................................................................................................
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Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019

info@jvai.nl - www.jvai.nl

“
”

Van schetsontwerp 
tot uitwerking van 
het hele project

Specialisten in overvloed in Mooi Bernheze. We leren de bedrijven 
kennen door de vele redactionele stukken in deze themapagina’s. 
Mond tot mond reclame heet dit. De redactie vroeg zich ook af: 
‘Wat is het favoriete gereedschap/werktuig of onderdeel van hun 
werkmateriaal en wie zijn de mensen achter de advertentie’.
Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroegen het de 
professionals zelf. Deze week:

EDWIN VERKUĲ LEN & 
MAARTEN JANSSEN:
Goede samenwerking versnelt het bouwproces

BEDRIJFSNAAM: Janssen & Verkuijlen Architecten & Ingenieurs

ADRES: Maxend 35, Nistelrode

HOELANG HEBBEN JULLIE HET BEDRIJF? Sinds 1 juli 2015 
officieel samen, maar we werken wel al 20 jaar samen.

WAT DOET HET BEDRIJF? Wij zijn een Architectenburo: 
ontwerpen, uittekenen en bouwbegeleiding, van A tot Z.

DORPSGENOTEN KUNNEN ONS KENNEN VAN: 
Edwin: Carnaval in Nisseroi (prins carnaval) en van mijn eigen 
bedrijf: Tekenburo Verkuijlen.
Maarten: Van ons bedrijf. Niet van het dorp… ik ben namelijk 
geboren in Oss en woon al heel lang in Amsterdam.
Medewerkers: Wij tweeën.
Zelf opgestart of overgenomen: Samen gestart.

WAT IS JULLIE FAVORIETE OPDRACHT? 
Edwin: De woningbouw is echt mijn favoriet en ik doe 
dat via mijn eigen bedrijf, namelijk Tekenburo Verkuijlen.                 
Maarten: Mijn favoriete opdrachten zijn grotere projecten, ben 
nu bezig met een medisch centrum en dat doe ik dan via mijn 
eigen bedrijf. We hebben namelijk allebei ons eigen bedrijf en 
ook samen Janssen & Verkuijlen Architecten & Ingenieurs.

WAT VINDEN JULLIE DAT JULLIE HET BESTE KUNNEN: 
Goed samenwerken, we versterken elkaar in het totale 
bouwproces.

APARTE OPDRACHT? 
We zijn bezig een project in Afrika te realiseren. Het wordt 
gemaakt in een klein land genaamd; Equatoriaal Guinea, in het 
westen van Afrika. Het is de bedoeling dat het straks een hele 
nieuwe hoofdstad gaat worden, maar nu is het nog midden in 
de wildernis. De verdeling van onze samenwerking is als volgt: 
Edwin als ingenieur, Maarten als architect en Gerard de Veer uit 
Nistelrode als bouwmanager. Regelmatig vliegen we naar Afrika 
toe om te kijken hoe de bouw vordert.

ONS MOTTO LUIDT: KLEIN BLIJVEN – GROOT DENKEN!
Maarten 06-21824814
Edwin 06-54760019
www.jvai.nl.

Bouwmensen

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

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

bernheze BOUWT

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Samen st erker 
bouwen
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Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

1986-2016 

30 
JAAR

GRATIS 
AANDRIJVING

BIJ CRAWFORD GARAGEDEUR

T/M 31 JULI

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

www.gedekeukens.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

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

Marcel van den Akker

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

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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

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

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Update sloop John f. Kennedylaan 

HEEScH – In de John F. Kenne-
dylaan worden huizen gesloopt 
in het kader van het Plan Hilde-
brandstraat en omgeving. Eerst 
werd de asbest verwijderd. Het 
terrein werd gemarkeerd als ge-
vaarlijk gebied en  mannen met 
imponerende witte pakken en 
maskers gingen op zoek naar 
mogelijke asbestvervuiling. 

 Foto’s: Ad Ploegmakers
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aan het werk

Lokale ritrijder 
gezocht!

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

Wat staat er tegenover:
• een 4-wekelijkse vergoeding van ca. € 800,-;
• startpremie € 150,-;
• gratis de krant lezen.

Interesse? Mail naar: liet@ziggo.nl

omg. Loosbroek

bezorger met auto

De minimumleeftijd is 18 jaar.

€ 150,-
         

startpremie

www.krantenbezorgen.nl

Help, ik moet een sollicitatiebrief schrijven!

Als je solliciteert omdat een func-
tie en organisatie bij je passen, is 
het de kunst dit over te brengen 
op je potentiële werkgever. Je wilt 
dat ze nieuwsgierig zijn naar jou 
en naar je verhaal, zodat je uitge-
nodigd wordt voor een gesprek. 
Het is dus belangrijk om te laten 
zien waarom ze jou moeten heb-
ben! 

De huidige werkplek, de eerdere 
werkervaring, goede eigenschap-
pen en een motivatie waarom jij 
die baan wilt hebben. Daaruit be-
staan veel sollicitatiebrieven die ik 

zie. Jammer, want heel veel is te 
lezen in je cV. Je geeft dus twee-
maal dezelfde informatie. 

Hoe pak je het aan? 
Probeer je in de lezer van de brief 
te verplaatsen. Deze heeft een 
probleem en zoekt naar de idea-
le kandidaat om dit probleem op 
te lossen. In mijn vorige column 
heb ik tips gegeven over het 
analyseren van een vacature. Na 
een grondige analyse sta je volle-
dig achter je verhaal. En weet je 
voor jezelf waarom jij de meest 
geschikte persoon bent voor die 
functie. Als je daarvan overtuigd 
bent, straal je dat ook uit in je mo-
tivatiebrief. 

Dit betekent dat je voor elke sol-
licitatie een nieuwe brief schrijft. 
Een brief die enthousiasme en po-
sitiviteit uitstraalt. Dus geen stan-
daardzinnen, maar gebruik je ei-
gen taal en woorden. En maak de 
zinnen niet te lang en te complex. 
Probeer maximaal 20 woorden 
per zin te gebruiken, dan leest je 
brief prettig. 

In je brief speel je in op wat er 
voor de organisatie en de func-
tie echt belangrijk is. Ook schrijf 
je waarom jij juist bij die organi-
satie wilt werken. En als er meer 
gevraagd wordt dan wat je hebt, 
dan beschrijf je hoe je dit onder-
vangt. 
Door op deze manier te schrijven, 
maak je het bedrijf nieuwsgierig 
naar jou. 
Als laatste misschien een dood-
doener: zorg dat er in je brief geen 
stijl- en spelfouten te vinden zijn. 
Laat je brief daarom altijd nog 
door minstens één andere lezen. 

Volgende maand lees je in mijn 
column meer over het opstellen 
van je curriculum Vitae. 

info@influsso.nl
www.influsso.nl
06-23669373

BERNHEZE - Je wilt heel graag een (andere) baan. Om dat te realiseren solliciteer je op elke vaca-
ture die voorbij komt en die mogelijk bij je past. Mijn ervaring is dat dit niet het resultaat oplevert 
wat je voor ogen hebt. Namelijk die baan! 

Column
Jacqueline

Meisjes gezocht
bij HVcH

HEEScH - Wij zoeken bij voetbalvereniging HVcH nog meisjes in 
de leeftijd van 15 en 16 jaar. Ben je sportief, hou je van een balletje 
trappen, mail dan naar: coordinatorenmeisjes@hvch.nl.

Tornado Mix 1 
zoekt dame(s)

NISTELRODE - Wij, een volleybalteam van Tornado, zoeken enke-
le dames die ons team kunnen komen versterken.
Als mix team trainen we elke donderdag. Daarbij hebben we een 
competitie van ongeveer acht zondagen in het seizoen. Op deze 
zondagen spelen we dan twee wedstrijden op competitief niveau 
in de regio. In ons team vinden we het belangrijk dat we plezier in 
ons spel kunnen hebben. Maar het resultaat telt ook. 
Kun je volleyballen en denk je dat het iets voor je is, mail dan naar: 
h-soetekouw@home.nl. Ook voor meer informatie kun je hier te-
recht.

The Duke is een exclusieve Business Club met een 18-holes golfbaan die zich 
richt op de zakelijke markt. Onze doelstelling is voor de, bij The Duke aangesloten 
ondernemers, de meest optimale ambiance te creëren voor relatiemanagement. 
Van onze medewerkers verwachten wij dan ook volledige commitment wat betreft 
onze doelstelling alsmede een zeer gastgerichte instelling.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar

HH-DIENST MEDEWERKER m/v 
20 uur per week

HH-DIENST MEDEWERKER WEEKEND 
4 uur per ochtend

MEDEWERKER BEDIENING m/v 
oproep

Bent u gemotiveerd, flexibel én gepassioneerd, 
stuur dan uw sollicitatiebrief met uitgebreide cv naar:

The Duke  
t.a.v. de heer M. Arts 
Slotenseweg 11 - 5388 RC NISTELRODE 
Telefoon: 0412-611992
receptie@thedukegolf.nl

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)-
coach en eigenaar van Infl usso in 
Heesch
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Dintherse cultuur om trots op te zijn

Om half 10 verzamelden het Sint 
Barbara gilde en de harmonie 
Sint Servaes zich in het gildehuis, 

ter voorbereiding van de optocht 
met versierde fietsjes. Bij deze 
gelegenheid werd op het terrein 

van het gilde spontaan een sta-
tiefoto gemaakt, met op de ach-
tergrond de Sint Servatiuskerk 

van Dinther. Een mooi stukje cul-
tureel erfgoed van Dinther op de 
gevoelige plaat vastgelegd!

En zo trokken we samen in op-
tocht naar Plein 1969, om daar 
de aubade te verzorgen ter ge-
legenheid van de verjaardag van 

onze koning. Een aubade om niet 
snel te vergeten, vanwege het 
bijzondere weer, dat ons noopte 
even in de tent te schuilen, maar 
zeker ook vanwege de verbin-
dende start bij het gildehuis in 
Dinther. 

HEESWIJK-DINTHER - Koningsdag 2016 kende een andere start dan gebruikelijk. Sinds vorig jaar wordt 
de gebedsdienst bij de start van Koningsdag niet meer in beide kerken van Heeswijk en Dinther ge-
houden, maar om en om. Dit jaar startte de Koningsdagviering met een gebedsdienst in de Heeswijkse 
Willibrorduskerk. 

Het Sint Barbara gilde en harmonie Sint Servaes met op de achtergrond de Sint Servatiuskerk van Dinther

Gildebroeder rien van 
berkom; onze stille kracht

Uit de toespraak van de burge-
meester, die vooraf ging aan het 
opspelden van de onderschei-
ding, bleek hoeveel en gevari-
eerd zijn hulp aan de gemeen-
schap was en is. Rien was naast 
zijn dagelijks werk als subhoofd 
van het ziekenhuis in Oss, een 
tiental jaren correspondent van 
de krant, waarin hij steeds nauw-
gezet verslag gaf van het wel en 
wee in Nistelrode. Ook was hij 
jarenlang redacteur van HAAL 
OVER.

Ruim 36 jaar was hij vrijwilliger 
van onze parochie. Heeft er het 
hele archief uitgespit en geor-
dend. Een monnikenwerk. Van-
wege het jubileumjaar van de 
parochie in 1992, heeft hij het 
lijvige boek geschreven ‘Zeven 
eeuwen parochie, 150 jaar Wa-
terstaatkerk’.

Recent werd onder zijn leiding 
het verworven fraaie altaar uit 
de St. Jacobskerk te ’s-Hertogen-
bosch in elkaar gezet. Daarnaast 
heeft Rien succesvol geijverd 
voor de komst van ons gildeal-
taar. Rien was medeoprichter 
van de heemkundekring ‘Nistel-
vorst” in 1983 en van het gilde 
St. Antonius Abt–St. catharina 
in 1991. Zijn grote hobby was 
het onderzoeken van veldnamen 
in Nistelrode. De resultaten heeft 
hij in 1988 in het boek ‘Veldna-
men’ vastgelegd.

Als oud-deken schrijver en archi-
varis van ons gilde, heeft Rien 
belangrijke bijdragen geleverd 
aan de kennis over de geschie-
denis van Nistelrode. Bijdragen 
in diverse publicaties zijn van zijn 
hand. Zijn parate kennis over tal 
van wetenswaardigheden zijn 
een waardevolle toevoeging aan 
de Nistelrodese gildehistorie.

Voor zijn gilde-inzet werd Rien in 
de rang van officier bij de Nobe-
le Orde van de Papegay opge-
nomen, een hoge internationale 
gildeonderscheiding.

Ook van het St. Antonius Abt-
St. catharina krijgt Rien loftuitin-
gen en een verdiende ereplaats .

NISTELRODE - Bescheiden, bedachtzaam, nooit op de voorgrond tredend, maar altijd bereid de mede-
mens te helpen. Zo is Rien van Berkom. Voor zijn tientallen jaren inzet aan de gemeenschap, werd Rien 
tijdens de afgelopen lintjesregen koninklijk onderscheiden. Een complete verrassing voor hem. Pas toen 
hij zijn voordeur opendeed en de burgemeester tegenover zich zag staan, viel het kwartje.

Rien voor het gildealtaar in de parochiekerk St. Lambertus We hadden drie pages in ons 
midden, waarvan Sam Habraken 
en Iris van Zutphen voor de eer-
ste keer meeliepen, Wessel van 
den Hurk was de bekende derde. 
Samen met het Sint-Willebror-
dusgilde, werd de vendelhulde 
gebracht. Een zware klus voor 
de vendeliers met hun kletsnatte 
vendels. Burgemeester Marieke 
Moorman dankte allen die, on-
danks het slechte weer, toch 

naar dit officiële gedeelte van de 
Koningsdag waren gekomen.

‘s Middags gaven beide gilden 
uit Heeswijk-Dinther een de-
monstratie in vendelen, trom-
men en bazuinblazen. 
Speciaal voor de jeugdigen, die 
dit zelf mochten proberen. Ook 
dit viel voor een groot deel let-
terlijk in het water.

Koningsdag met winters 
weer in de lente

HEESWIJK-DINTHER – Op Koningsdag dit jaar was er geen dank-
dienst in de Sint-Servatiuskerk en vertrokken we - samen met de 
Harmonie - vanaf het St. Barbara gildehuis naar de Torenstraat. Hier 
haakten de kinderen met hun versierde fietsjes aan. Het was onder-
weg nog droog, maar aangekomen op Plein 1969, kwam de hagel 
met bakken uit de lucht. Dat werd schuilen in de tent. Na enige tijd 
wachten kon het defilé beginnen. 

De jeugd mocht zelf proberen hoe het is 
om te trommen, bazuinblazen en vendelen
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Tafeltennisvereniging Net over ’t Netje

“De kunst van het tafeltennissen 
is om de bal natuurlijk net over 
het netje te spelen. Daar komt 
de naam ook vandaan”, vertelt 
voorzitter Ed Wonders. “Of je er 

nu goed in bent of niet, iedereen 
kan tafeltennissen”, vindt Ed uit 
Loosbroek. “Iedereen kan het le-
ren. Daarom vinden wij het ook 
belangrijk dat iedereen zich bij 

ons thuis voelt. Gezelligheid en 
lol maken, vinden wij het allerbe-
langrijkste. Wij hoeven niet per-
se bovenaan in de competitie te 
staan. Ook omdat niet iedereen 

bij ons meespeelt in de compe-
titie. Als iedereen het maar naar 
zijn zin heeft.” De kleine club, 
opgericht in 1978, heeft op dit 
moment achttien leden en traint 
elke maandagavond om 20.30 
uur in de sportzaal van Gymnasi-
um Bernrode. Maar ondanks hun 

kleine omvang, is het volgens se-
cretaris Piet van Uden, toch altijd 
een actieve avond: “Iedereen is 
constant bezig. We rouleren veel 
tijdens zo’n training, waardoor je 
eigenlijk constant aan het spelen 
bent.”

Tafeltennis is dan ook een veel 
intensievere sport dan je zou ver-
wachten, aldus Wonders. “Na 
zo’n anderhalf uur trainen ben je 
echt kapot. Mensen onderschat-
ten dat vaak.” Maria de Vet, een 
van de bestuursleden, vult aan: 
“Mensen denken toch al snel aan 
vakantie of de camping als je het 
hebt over tafeltennis. Maar als je 
het echt als sport gaat spelen, is 
het toch heel anders.” Daarnaast 

is het goed voor je: “Het is goed 
voor je conditie en je krijgt er 
een goede hand-oog-coördinatie 
van.”

Sinds het afbranden van hun 
clubhuis in 1998 heeft de club 
geen échte, eigen ruimte meer 

gehad. Tot op de dag van van-
daag is dat nog hun grote droom, 
vertelt Wonders. “Het is natuur-
lijk fijn dat we bij Bernrode terecht 
kunnen, maar een eigen clubhuis 
met een eigen trainingsruim-
te, zou toch nog wel fantastisch 
zijn.” Maria en Piet zijn het daar 
helemaal mee eens. “Dan zijn we 
gewoon alleen afhankelijk van 
ons eigen schema en kunnen we 
veel vaker in de week spelen.” 

Maar voor nu zouden ze het ook 
al leuk vinden, als er meer jeugd 
mee zou doen. “Niet alleen 
jeugd, maar alle leeftijden zijn 
hartstikke welkom. We hebben 
voor iedereen plek aan onze ta-
feltennistafel.”

HEESWIJK-DINTHER - Elke maand zet DeMooiBernhezeKrant een min of meer onbekende club en vereniging in het zonnetje. 
Deze keer is het de beurt aan tafeltennisvereniging Net over ’t Netje uit Heeswijk-Dinther. 

UiTgelicht

De leden van Net over ’t Netje in actie tijdens hun training op de maandagavond Tekst en foto: Sanne Sleutjes

‘een eigen clubhuis, ja dat zou 
fantastich zijn’

berNheze sporTief

hCVh verliest koppositie na gelijkspel

HVCH speelde een uitstekende 
eerste helft met prima combi-
natievoetbal, maar verzuimde 
zichzelf te belonen met meer 
doelpunten. In de 12e minuut 
kon verdediger Vince Minten uit 

een corner de 1-0 aantekenen 
en leek HVCH de score verder 
uit te bouwen. Goede mogelijk-
heden werden echter niet benut 
en geheel tegen de verhouding 
in, schoot Moerse Boys in de 

blessuretijd van het eerste be-
drijf de 1-1 op het scorebord. 
Na rust ging HVCH op jacht 
naar de volle winst en dat leek 
te gebeuren toen Roy Vissers in 
de 69e minuut beheerst de 2-1 
scoorde, op keurig aangeven 
van linkerspits Samuel Eleono-
ra. Moerse Boys is echter meer 
dan eens een taaie tegenstander 
gebleken. Slechts drie minuten 
later was de stand alweer gelijk, 
toen Mark Foesenek de bal plots 
voor zijn schoen zag vallen en hij 
maar meteen afdrukte: 2-2. 

Dit was tevens de eindstand, die 
door Moerse Boys werd gevierd 
als een overwinning, doordat 
met deze uitslag het klasse-be-
houd werd veiliggesteld. Voor 
HVCH was dit zeker een domper 
toen bekend werd dat Nuenen 
had gewonnen en nu de nieuwe 
koploper is. 
Komende zondag speelt HVCH 
in Waalwijk tegen WSC en 
Tweede Pinksterdag thuis tegen 
vv Roosendaal.

HEESCH - HVCH is de koppositie in de 1e klasse kwijtgeraakt aan 
Nuenen. Door in de thuiswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen 
het Zundertse Moerse Boys, moeten de Heeschenaren weer in de 
achtervolging, met nog twee wedstrijden te gaan. 

voetbal

Meerstraat 32

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

Veevoer
Honden- en kattenvoer
Dierenbenodigdheden
Meststoffen
Zaai- en pootgoed
Tuingereedschap

U vindt ons op de 
Meerstraat 32 in Heeswijk
0413 291 403  
www.cvanlieshout.nl

Het adres voorNu weer groenteplantjes te koop.

Nieuw:  Kiala afhaal- 
en verzendpunt.

De F3 komt uit in de 1e klasse en 
is in deze competitie met negen 
wedstrijden en drie punten op 
de laatste plaats geëindigd. Dit 
biedt ruimte voor verbetering 
en met nog twee toernooien in 
mei in het vooruitzicht, kunnen 
er mogelijk nog prijzen gepakt 
worden. Wij wensen de spelers 
succes! 

Rogeco Dakbedekkingen
Rogeco is een dakdekkersbedrijf, 
gespecialiseerd op het gebied 
van bitumineuze daken. Rogeco 
is werkzaam vanuit het indus-
trieterrein van Heesch en streeft 
ernaar om voor de klanten met 
hoogwaardige producten tegen 
goede prijzen een kwalitatief 
perfect dak af te leveren. 

Ruud van Nistelrooy Academy
Er leven in Nederland duizenden 

kinderen die het op school moei-
lijk hebben. Daarom is de Aca-
demy gestart om deze kinderen 
te helpen. 
De coaches van de Academy 
houden van hun werk, begrij-
pen de emoties van de kinderen. 
Met engelengeduld, veel liefde 
en toewijding, maken zij samen 
grote stappen in het leven van 
deze kinderen. 

Langzaam stellen de kinderen 
zich open, winnen vertrouwen 
en bloeien op. De Ruud van Nis-
telrooy Academy is dé plek voor 
kinderen om te groeien.

Wij danken Rogeco en Ruud 
van Nistelrooy Academy voor 
hun betrokkenheid bij onze club 
en de spelers zullen er alles aan 
doen om de sponsors waardig en 
sportief uit te dragen. 

Twee sponsoren hVCh f3

HEESCH - HVCH F3 heeft twee enthousiaste en betrokken sponso-
ren en is daar erg blij mee! Rogeco Dakbedekkingen en Ruud van 
Nistelrooy Academy sponsoren de tenues en trainingspakken. 
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Kampioenen in bernheze

Vorstenbossche

boys mini 3

Avesteyn B2 

Avesteyn - 
E4

Avesteyn 
- F1

HVCH F10

HVCH MA1

75 jaar Avesteyn: feestmaand is goed gestart
HEESWIJK-DINTHER - En dan was het gisteren zover; R.K.S.V. Avesteyn bestond op 1 mei exact 75 jaar. 
Als aftrap van deze feestmaand was er zondag een ontbijt/brunch georganiseerd. Met jong en oud, met 
klein en groot, met actief en heel actief gezamenlijk aan een lange ontbijttafel genieten van de voet-
balspijzen. De broodjes gingen als zoete koek over de toonbank en ook eieren vonden gretig aftrek. De 
broodmanden werden meerde malen aangevuld met krentenbrood. 

En op tafel stonden verse aardbeien. Kinderen stonden in de rij voor knakworstjes, terwijl op de achter-
grond achter de tent een potje voetbal werd gespeeld. Op het kunstgras stonden weer andere leden een 
appel weg te happen, terwijl ze naar een wedstrijd van de senioren stonden te kijken. Met een 400-tal 
goed gevulde magen, kijken we, als voetbalvereniging Avesteyn, terug op een mooie warming-up voor 
deze meimaand-feestmaand. Avesteyn hartelijk gefeliciteerd!
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Europees kampioenschap
S-HERTOGENBOSCH/NISTELRODE - Drie jaar voorbereiding ging vooraf aan het organiseren van Eurodance 2016, hopende op een succesvol 
evenement; sportief, organisatorisch en financieel. De organisatie kreeg de nodige complimenten over de organisatie en ook Edwin Verkuijlen, 
de penningmeester, is tevreden. De ruim 3500 bezoekers en 90 deelnemende verenigingen met 259 dansen waren in drie dagen getuige hoe 
de presentatoren Melanie Klein en Gertjan Hermes er een feest van maakten. Sportief gezien bracht het Europees kampioenschap DV Dancing 
Kids; 4x goud, 2x zilver en 1x brons op het erepodium. De organisatie bestempelt het weekend als: “Een bijzonder succesvol event op alle 
fronten.”

Inspiration 

Touch

Untouched

Diamonds

Paar Lieke van de Ven en Jordi Noijen

Emeralds

Euphoria

Vera Oomen Guusje van Thiel Demi Gabriël

Gwen Opstal

Miracle

Sascha van MunsterLindsey Wassenberg

Op jacht naar de miljoenen

Spirit

Europeeskampioen

Europeeskampioen

Europees

kampioen

Europeeskampioen

Zilver

Zilver

Brons
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAGACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

We hebben echt wel kriebels in 
onze buik. Want wat gaat er alle-
maal gebeuren? Hoe is het weer, 
hoe gaat de route, hoe is het om 
met minimale rust een toppres-
tatie neer te zetten? Het blijft 
uiteindelijk toch 521 km die we 
moeten overbruggen. Gelukkig 
hebben we een fantastisch team, 
met teamleden die zich allemaal 
goed hebben voorbereid. En 
als we zien hoe sommige door-
komstgemeentes er een groot 
feest van maken, dan moet ons 
dat op dat moment ook vleugels 
geven. Dus daar kan het allemaal 
niet aan liggen. We gaan er voor. 
We gaan voor de finish!
Op maandag 16 mei om 12.47 
uur is onze verwachte aankomst-
tijd. 47 uur hardlopen in estafet-
te vorm hebben we er dan op-
zitten. Een dikke glimlach, met 
waarschijnlijk nog dikkere tranen 
op onze gezichten. Tranen van 
vermoeidheid, tranen van alle 
indrukken, maar vooral tranen 
van trots. Trots op wat we heb-
ben bereikt. Op sportief gebied 
en op moreel gebied, in de vorm 

van onze bijdrage aan stichting 
Roparun Palliatieve zorg. 

Als je wilt kun je ons tijdens de 
Roparun volgen. Roparun heeft 
speciaal voor alle belangstellen-
den een (gratis) app ontwikkeld 
waarbij je ons team (team 181, 
Running Team Bernheze) kunt 
volgen. Zo zie je precies waar we 
zijn tijdens het Pinksterweekend 
en we proberen tussendoor ook 
foto’s toe te voegen.

Wil je ons verder nog steunen? 
Je kunt nog steeds een SMS stu-
ren naar 3553 onder vermelding 
van RTB. Of je kunt een finan-
ciële bijdrage storten via de site 
van Roparun rechtstreeks aan 
ons team. Maar weet je waar we 
ook blij mee zijn? Dat jullie vol-
gend weekend aan ons denken. 
Gewoon tussendoor. Tijdens het 
eten, voor het slapen gaan of 
tijdens de Pinksterfeesten in Nis-
telrode. Dus sta je daar met een 
drankje in je hand? Proost dan 
even op ons. Dat brengt zeker 
geluk. 

Kom maar op!
BERNHEZE - Over 10 dagen gaat de Roparun beginnen. Na 6 maanden voor-
bereidingen, trainingen, mailen, vergaderingen, activiteiten en nog meer 
trainingen is het dan echt zover. Op zaterdag 14 mei om 13.47 uur mag ons 
team gaan starten in Parijs.

Foto: Petra van Teeffelen

In de eerste manche werd de rij-
der uit Heesch opgehouden in de 
eerste bocht en moest van ach-
ter uit het veld naar voren zien te 
komen. Met een goede snelheid 
kwam hij nog terug naar een 
tiende plaats. In de tweede man-

che raakte hij in de beginfase be-
trokken bij een valpartij en ver-
loor hierbij veel tijd. Toch kwam 
coldenhoff nog terug naar een 
vijftiende plaats en scoorde hier-
mee belangrijke punten voor het 
wereldkampioenschap.

Glenn coldenhoff: goede 
snelheid niet beloond in 
resultaten in Letland

LETLAND/HEEScH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM fac-
tory team heeft in de zesde wedstrijd om het wereldkampioenschap 
MXGP in het Letse Kegums een moeilijke dag gehad. 

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Prinses Irene blijft in de race voor de titel

Vorige week werd met 0-3 ver-
loren van Erp, maar het team 

herstelde zich prima van die, 
wat geflatteerde, zeperd. De 1-5 

kwam tot stand door twee doel-
punten van Tim van den Brand, 
die ook een belangrijk aandeel 
had bij de 4e en 5e goal. In de 
eerste 20 minuten zag het er niet 
naar uit dat Prinses Irene met 
zo’n grote zege aan de haal zou 
gaan. 
Tot dat moment was ODc de 
bovenliggende partij en had ook 
een paar aardige kansen. Doel-
man Stef van Venrooij was ech-
ter steeds paraat. In de 23e mi-
nuut tastte doelman Roelofs mis 
op een als voorzet bedoelde bal 
van Tim van den Brand; 0-1. 

In de 2e helft was het weer Van 
den Brand die met een geweldi-
ge uithaal de bal in de kruising 
schoot. Uiteindelijk werd het een 
geflatteerde 1-5 overwinning. 
Prinses Irene scoorde nog via 
Van Vught en Van Rooij. ODc 
hielp een handje door de 1-5 in 
eigen doel te schieten.

BOXTEL/NISTELRODE - De mannen van Van Tilburg Mode en Sport 
wonnen zondag met maar liefst 1-5 van ODC uit Boxtel. De Nistel-
rodenaren blijven daarmee in de race voor een nacompetitieplaats 
en zelfs voor de titel in de 2e klasse H.

voetbal

Foto: T. Bevers

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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de oplossingStal Het Kantje

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

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
Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode - info@stalhetkantje.nl - 06-10509094

www.stalhetkantje.nl

Door deze nieuwe zege blijft 
de kans op een prijs in stand. 
Volgende week komt Venhorst 
op bezoek en deze ploeg strijdt 
momenteel met succes tegen 

degradatie. Het is aan Heeswijk 
om het hoofd koel te houden en 
de lopende zegereeks verder uit 
te breiden.

Heeswijk 
verslaat ook Sparta’25

HEESWIJK-DINTHER - Het Heeswijk van trainer Marc v.d. Ven heeft 
voor de derde keer op rij een driepunter behaald. Dit keer onder-
vond Sparta ’25 uit Beek en Donk de dadendrang van de blauw-wit-
ten om nog iets van dit seizoen te maken. Wouter van Dijke met het 
hoofd en Camiel van Doorn met een poeier vanaf 18 meter, zorgden 
voor de doelpunten. Vlak voor tijd scoorde Niels van Lieshout nog 
tegen, 2-1.

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

Na de succesvolle start van dit 
internationale toernooi in 1999, 
destijds gestart in het kader van 
het 600-jarig bestaan van de 
stad Oss, zijn wij dit jaar alweer 
toe aan de 18e editie. Gelukkig 
is het complex bij sv Top zo goed 
als klaar en kunnen we gebruik-
maken van uitstekende accom-
modaties.
De deelnemers komen dit jaar 
uit zes verschillende landen. 
De buitenlandse teams zijn af-
komstig uit België, Duitsland, 
Denemarken, Polen en Frank-
rijk. Natuurlijk wordt het deel-
nemersveld gecompleteerd met 
diverse teams uit Nederland.
Al met al staat er dus wederom 

een zeer internationaal gezel-
schap aan de start op vrijdag 6 
en zaterdag 7 mei op de velden 
van TOP, cITO, Prinses Irene 
Ruwaard en Fc Schadewijk.
In totaal zullen er door circa 
2000 deelnemers, in maar liefst 
zeven verschillende categorieën, 
ruim 400 wedstrijden gespeeld 
worden. Daarnaast zal er voor 
de jongste leeftijdscategorie-
en ook nog een penalty bokaal 
plaatsvinden. Nieuw is een ne-
gen tegen negen categorie. 
Deze is vooral in onze omliggen-
de landen zeer in trek.
Voor meer informatie kun je te-
recht op onze website 
www.toposscup.nl.

ToP * oSS * cUP 2016
OSS/NISTELRODE - Het internationale voetbaltoernooi om de  
TOP * OSS * CUP zal van 5 tot 8 mei voor de 18e keer gehouden 
worden. De organisatie is in handen van de stichting TOP * OSS 
* CUP. In samenwerking met de jeugdafdelingen van TOP, CITO, 
Prinses Irene, Ruwaard en FC Schadewijk.

Prinses Irene vrouwen 
verliezen, maar spelen wel nacompetitie

Voor de tegenstander was het 
de laatste kans om rechtstreek-
se degradatie te ontlopen en 
de thuisploeg liet zien, dat ze 
dat begrepen had. Prinses Irene 
werd afgetroefd op inzet, bele-
ving en duelkracht. 
Er waren in deze wedstrijd weer 
de nodige kansen voor Prinses 
Irene, maar Fc Gelre liet zien 
hoe je met een kans om moet 
gaan en scoorde in de 10e mi-
nuut 1-0. Verder dan een schot 
uit de tweede lijn, dat goed 

werd gepareerd door doelvrouw 
Eileen Rengers (foto), kwam de 
thuisploeg niet.

Ook in de tweede helft drong 
Prinses Irene wel aan, maar 
bleef de thuisploeg vrij makke-
lijk overeind. Het enige moment 
van opwinding was, toen Sanne 
van den Boom in de zestienme-
ter werd neergehaald, maar de 
scheidsrechter zag er geen pe-
nalty in. In blessuretijd wist de 
thuisploeg nog meer zout in de 

wonden te strooien, door via een 
counter de 2-0 binnen te schie-
ten.

WEHL/NISTELRODE - Op een hoofdklasse onwaardig speelveld 
verloor Prinses Irene voornamelijk van zichzelf. Staartploeg FC Gelre 
won met 2-0 van een ongeïnspireerde Nistelrodese ploeg. Ondanks 
dat resultaat, gaat de ploeg toch via een periodekampioenschap de 
nacompetitie in voor promotie naar de topklasse, het hoogste ama-
teurvoetbalniveau van Nederland.

voetbal

Binnen tien minuten stond 
Avesteyn met 2-0 achter, wat 
direct ook een onoverbrugbare 
achterstand bleek. Persoonlijke 
fouten en andere onhandighe-
den maakten dat deze stand 
ontstond. Er mag gevoeglijk van 
uitgegaan worden dat dit past 
bij een team dat tegen degra-

datie vecht. Het zelfvertrouwen 
slinkt, er worden onnodige fou-
ten gemaakt, wat maakt dat een 
dergelijke ploeg ‘aangeschoten 
wild’ wordt. De jonge Dintherse 
ploeg moet hier doorheen. Na-
tuurlijk is het extra zuur dat de 
eindstand maar liefst 5-0 wordt, 
maar dat past in bovenstaand 

relaas. Feitelijke degradatie is 
nog geen feit, maar het is haast 
onvermijdelijk. In theorie kan di-
recte degradatie nog ontlopen 
worden, maar dan moet er een 
klein wondertje gebeuren en of 
dat reëel is, is maar de vraag. 

Met nog twee wedstrijden te 
gaan, wordt het een ingewikkel-
de klus. De kunst is om moge-
lijkheden te blijven zien die een 
bijdragen kunnen leveren aan de 
ontwikkeling van het team voor 
het volgende seizoen. 

Avesteyn hard onderuit tegen boekel Sport
BOEKEL/HEESWIJK-DINTHER - Zondag, exact op de 75-ste verjaar-
dag van Avesteyn, stond de uitwedstrijd tegen Boekel Sport op het 
programma. Dat Avesteyn niet in goeden doen is, is al langer dui-
delijk, maar dat ze zichzelf daarbij extra in de problemen brengen, 
was deze dag een feit. 

voetbal

Ook in de tweede manche reed 
hij aan de leiding, totdat zijn ket-
ting knapte, waardoor hij nood-
gedwongen de wedstrijd moest 
verlaten. Voor van Grinsven was 
dit een flinke domper, omdat hij 

hiermee de winst in zijn thuis-
wedstrijd in rook op zag gaan. 
In het dagklassement eindigde 
Mike op een negende plaats in 
St. Isidorushoeve. Over twee we-
ken staat de volgende wedstrijd 

om het Europees kampioen-
schap quads op het programma 
in Moorgrund, Duitsland.

Gebroken ketting kost Mike 
van Grinsven dagzege 

quadrijden

ST. iSIDORUSHOEVE/HEEScH - Mike van Grinsven van WSP Racing 
heeft het geluk niet aan zijn zijde gehad tijdens de derde wedstrijd 
om het Europees kampioenschap quads in St. Isidorushoeve. De rijder 
uit Heesch wist de eerste manche met ruime voorsprong te winnen. 

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

VOORJAARSACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  60 cm
 van 369,- nu 299,-

HS 45  45 cm
 van 349,- nu 279,-
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Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435
www.autobedrijfhurkmans.nl

Renault Megane cabrio 2.0 aut. 2007 43.000 km € 10.900,-
Renault Twingo 1.2 16v Airco 2012 26.873 km € 6.995,-
Kia Carens 1.6 Navi- 7 pers. 2013 49.669 km € 19.425,-
Kia Rio 1.2 Plus pack Navi 2013 78.277 km € 13.945,-
Kia Picanto Dynamicline 2016 10 km € 13.333,-
Kia Sportage 2.0 X-ecut. Plus pack 2013 50.464 km € 24.250,-
Opel Agila Airco  2012 77.000 km € 6.925,-
Skoda octavia bussinesline 2013 79.800 km € 17.900,-
Hyundai IX35 2.0 full options 2011 93.000 km € 15.795,-
Ford Ka 1.3 Airco  2008 72.000 km € 3.895,-
BMW 1 serie sport full options 2014 30.600 km  € 21.925,-

    Een greep uit onze voorraad occasions:

Toernooi met een missie
Natuurlijk staat tennis centraal. 
Maar in en rondom de feeste-
lijk versierde kantine van T.V. de 
Broekhoek valt meer te beleven. 
Zoals massages, voetreflex- en 
visagiedemonstraties. Voor een 
kleine vrijwillige bijdrage voor 
de CliniClowns kun je deelne-
men aan deze activiteiten. De 
keukendienst zorgt voor heerlij-
ke broodjes en gebak. En als af-
sluiting van het toernooi vindt er 
een grote loterij plaats met heel 
veel mooie prijzen. En dat alles 
met één hoofddoel: zoveel mo-
gelijk geld inzamelen voor het 
goede doel.

Net zoals voorgaande jaren 
wordt het toernooi overdag ge-
pland. Je moet van dinsdag tot 
en met donderdag minimaal 
twee keer kunnen tennissen. 
Daarnaast is het belangrijk dat 
je de vrijdag vrijhoudt, op deze 
dag worden namelijk de finales 
gespeeld. 

Geweldige bijdrage
Vorig jaar hebben we maar liefst 
€ 3.750,- kunnen schenken aan 
de CliniClowns. Dit dankzij alle 

sponsoren, de fanatieke deel-
nemers en de vrijwilligers die 
tijdens deze sportieve week hun 
beste beentje voor hebben ge-
zet. Dit jaar willen we dat bedrag 
graag overtreffen en dat kunnen 
we natuurlijk niet zonder jouw 
deelname. Dus hopelijk kunnen 
wij je verwelkomen tijdens het 
CliniClowns Tennistoernooi!

Doe mee
Inschrijven kan t/m 29 mei via 
www.toernooi.nl. Iedereen kan 
zich inschrijven, ook als je niet 
aangesloten bent bij een ten-
nisvereniging. En heb je geen 
tennispartner? Geen nood, dan 
zoekt de organisatie er een voor 
je. 

Vragen? Mail naar 
cliniclowns@tvdebroekhoek.nl 
of bel/app met Ilse: 
06-38895752.

Aan de slag voor een lach bij 
TV de Broekhoek
HEESCH - Aan de slag voor een lach. Ook dit jaar wordt bij ten-
nisvereniging de Broekhoek in Heesch het leukste 25+ damesdub-
beltoernooi gehouden: het CliniClowns Tennistoernooi. Van 7 tot 
en met 10 juni wordt er getennist, gekletst, gegeten, gemasseerd, 
opgemaakt en niet te vergeten: geld ingezameld voor CliniClowns 
Nederland. 

Brocks Techniek & Rovers Montage 
sponsoren E1-jeugd Dos’80

HEESCH - Rovers Montage & Brocks Techniek hebben nieuwe trainingsjacks gesponsord aan de E-jeugd.
Brocks Techniek houdt zich vooral bezig met montage van loodgieters- en cv werkzaamheden.
Rovers Montage is daarentegen een klus- en montagebedrijf. DOS’80 bedankt Brocks Techniek & Rovers 
Montage voor deze sponsoring.

Pinksterloop Nistelrode

Voor jongens en meisjes tot en 
met 9 jaar wordt een wedstrijd 
georganiseerd over 1.100 meter 
en voor 10- tot en met 12-ja-
rigen is er een wedstrijd over 
1.650 meter. 
De jeugdloop start om 18.15 
uur. De 5 en de 10 km starten 
om 19.00 uur. Inschrijven kan 
vanaf 17.15 uur bij Van Tilburg 
Mode, Laar 8 in Nistelrode. De 
kosten voor deelname bedragen 
€ 4,-.
Meer informatie over de Pink-
sterloop en het Maasland Run 
Classic circuit 2016 is te vinden 
op www.maaslandrunclassic.nl 
en op www.avoss78.nl. Op die 
websites zijn ook alle uitslagen, 
foto’s en het tussenklassement 
te vinden.

NISTELRODE - Tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode vindt op zaterdag 14 mei de Pinksterloop plaats. 
De Pinksterloop wordt georganiseerd in samenwerking met AV Oss ’78 en maakt deel uit van het 
Maasland Run Classic circuit 2016. Naast de gebruikelijke 5 en 10 kilometer, is er een jeugdloop, speci-
aal voor de jongere hardlopers. 

Hardwerkend WHV verliest nipt

De gastheren moesten nog wen-
nen aan de vele aanpassingen in 
het team en FC Schadewijk be-
paalde het spelbeeld door hoge 
druk te zetten. Het was wachten 
op de eerste goal en deze viel in 
de 17e minuut. Nico Schlomo 
nam een vrije trap snel en deze 
belandde ongelukkig, via de arm 
van Daan van der Wielen, voor 
de voeten van spits Tom Vos, 
die daar wel raad mee wist, 0-1. 
WHV kon hier weinig tegen-

overstellen, maar eenmaal was 
men dicht bij de gelijkmaker. Een 
vlot lopende aanval belandde 
over drie schijven bij de centra-
le middenvelder, die oog in oog 
met doelman Martin Roelofs 
maar net over het doel schoot. 
FC Schadewijk kreeg ook nog 
enkele kansen, maar tot aan de 
rust bleef het 0–1.

Na rust werd het een echte wed-
strijd. WHV gooide alle schroom 

van zich af en de ploeg rechtte 
de rug en dat hadden de Osse-
naren niet verwacht. Zij dachten 
dat het een rustige middag zou 
worden, maar daar was in de 
tweede helft geen sprake van. 
WHV kreeg enkele goede kan-
sen via Thijs en Roel Lunenburg 
en Tim Buunen, maar wist, mede 
door adequaat keeperswerk van 
Roelofs, niet tot scoren te ko-
men. 

Tot de laatste minuut werd er 
door WHV keihard geknokt voor 
een punt, wat er gezien het spel-
beeld in de tweede helft zeker 
in had gezeten, maar het mocht 
niet baten.

LOOSBROEK – Een sterk gewijzigde thuisploeg, door een tweetal 
schorsingen en een viertal blessures, heeft het de nummer twee van 
de ranglijst toch nog erg moeilijk gemaakt. De wedstrijd eindigde in 
0-1. In de eerste helft leken de bezoekers een gemakkelijke middag 
te krijgen. 

voetbal

Raivo 
Dankers scoort EK-punt
HEESCH - Raivo Dankers van het 
HSF Logistics Motorsport team 
heeft in de eerste wedstrijd om 
het Europees kampioenschap 
125cc in het Letse Kegums zijn 
eerste EK-punt weten te scoren.

In de eerste manche kwam hij na 
een valpartij niet tot scoren, maar 
in de tweede manche pakte hij 
een goede start en deed hij goed mee in het zware geweld. Raivo 
zette goed door en wist er een twintigste plaats uit te halen, waar-
mee hij het laatste EK punt pakte.

motorcross
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 5 MEI

Hemelvaart
 
Bevers steencentrum open
Canadabaan 10 Nistelrode

Expeditie de Schellen
Sportpark De Schellen 
Nistelrode

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 7

Gemeentehuis gesloten
Bernheze 

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

VRIJDAG 6 MEI

Expositie evenement: 
Groeten uit Vorstenbosch
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 7

Gemeentehuis gesloten
Bernheze

Voettocht naar de Sint-Jan
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond bij 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

ZATERDAG 7 MEI

Kermis
Vorstenbosch
PAGINA 7

Lezing/inspiratiemiddag: 
Vrouwe Wijsheid
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Centrum Samarpana: 
Leren je eigen angst 
los te laten
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

ZONDAG 8 MEI

Moederdag
PAGINA 16, 17, 18

Expositie evenement: 
Het snoepje van de week
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Vorstenbosch pakt uit 
en kermis
Vorstenbosch 
PAGINA 7

Verwen je moeder 
met taartdag
Ontmoetingsplek De Nistel 
Nistelrode

Foto-expositie 
FC Bernheze
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 1

Moederdag haaitie
Hullie Uden

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Moederdag Koffieconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 9 MEI

Sterrenwacht Halley: 
Mercuriusovergang
Halleyweg 1 Heesch

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 6

Zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch

Centrum Samarpana: 
Raad van Wijzen
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

Film - Mia Madre
Filmhuis De Pas Heesch

DINSDAG 10 MEI

Herhalingsles reanimatie 
AED
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 10

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Dag van de Beroerte
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Graafsebaan 38 Heesch

OV Nistelrode: 
Ondernemerscafé
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film - Mia Madre
Filmhuis De Pas Heesch

WOENSDAG 11 MEI

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

Cursus studievaardigheden
Klasse RT Nistelrode

I-Meet: Spelletjes
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Centrum Samarpana: 
Intuïtief Klanken & 
Klank-lig-ontspanning
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

5a Helma van de Rakt: 
Bosavontuur
St. Annastraat Schaijk

Lezing Rimpelkes
Maxend 3 Nistelrode
PAGINA 8

DONDERDAG 12 MEI

Moederdag workshop
‘t Sfeerhuys Uden

Inloopochtend (ex)
borstkankerpatiënten
Ziekenhuis Bernhoven Uden

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Lezing: De Hollandse 
Waterlinie 
Raadhuisplein 21b 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

VRIJDAG 13 MEI

Bloesem kijken en 
met je cappuccino prijken
Ontmoetingsplek De Nistel 
Nistelrode

Echte Mannen Avond
CC De Pas Heesch

Lezing: Komt ons eten uit 
het paradijs?
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 14 MEI

Pinksterloop
Nistelrode
PAGINA 39

75 jaar Avesteyn: 
Happy Camping
Avesteyn terrein 
Heeswijk-Dinther

Kermis
Nistelrode

Pinksteractie
Kerken Heeswijk-Dinther 
& Loosbroek
PAGINA 6

ZONDAG 15 MEI

Pinksteren
 
Pinksterfeesten & Kermis
Nistelrode
 
Pinksteractie
Kerken Heeswijk-Dinther 
& Loosbroek
PAGINA 6

Kapellenfestijn
Nistelrode

Expositie Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 16 MEI

Pinksteren 

Dorpszeskamp HDL
Sportpark De Balledonk 
Heeswijk-Dinther

Pinksterfeesten & Kermis
Nistelrode
 
Voettocht naar de Sint-Jan
Start: Kerkplein St. 
Servatiuskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

Gebedsviering in de 
parochietuin
Kerkstraat 2 Heesch

Pinksterfeesten 
Kapellenfestijn
Nistelrode

Dag van het Kasteel
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

DINSDAG 17 MEI

5a Helma van de Rakt: 
Bijzondere Aandacht 
Avond
Gagelstraat 5 Schaijk

Kermis
Nistelrode

Peutermiddag BS Delta
Herderstraat 2 Heesch

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Graafsebaan 38 Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 18 MEI

5a Helma van de Rakt: 
Frisse Neus wandeling
Parkeerplaats Bomenpark 
Heesch

Liederentafel
CC De Pas Heesch

Lezing: op verhaal komen
Bibliotheek Heesch

DONDERDAG 19 MEI

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

Moederdag workshop
‘t Sfeerhuys Uden

Centrum Maia: Basiscursus 
Dierencommunicatie 
Palmenweg 5 Nistelrode

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch


