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Jen Blommers;
cowboy en kastelein

‘Tot ik omval sta ik hier achter de toog’
een kwartier een ‘vatje’ leeg”,
weet hij nog, om toe te voegen:
“Er is hier ook wel eens gevochten. Ik ben niet zo groot, maar
wel sterk. We werkten die vechtersbazen zo buiten.” Jen geniet
intussen van zijn pensioen. Hij
moet niets meer. Dat zit echter
niet in zijn aard. “Ik kan wel op
de bank gaan liggen, maar het
is beter om doende te blijven”,
claimt hij. Dat is dan ook precies
wat hij doet.

‘ De verhalen
aan de bar
maken het leuk’

Jen vindt het gezellig om iets te drinken en te buurten met iedereen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER - Betontegels maken, vrachtwagenchauffeur, tuinier en ‘aan’ de schop. Het is een
greep uit wat Jan Blommers, beter bekend als Jen, in zijn arbeidzame leven allemaal deed. Als rode
draad mogen daarbij zijn kunsten als kastelein bij café Stanserhorn niet ongenoemd blijven. Een liefhebberij die de ruim 84-jarige tot de dag van vandaag uitoefent. Dat hij dat niet onverdienstelijk doet
blijkt uit de sticker achter de toog die ‘Iedereen is fan van Jen’ laat lezen en de ‘harde kern klanten’ die
er voor hem, nog wekelijks hun pilsje komen drinken.
Zijn acht jaar durende Canadese
emigratieavontuur in de jaren
‘50 deed zijn naam verbasteren
naar Jen en zo laat Jan Blommers
zich tot op de dag van vandaag
ook het liefste noemen. “Ik was
een cowboy”, lacht hij. Dat
werd hij overigens pas na een
negendaagse bootreis en een

een beetje gezien had, kwam hij
in 1965 terug om ook hier weer
gewoon aan de slag te gaan. “Ik
heb onder andere betontegels
gemaakt, jaren op een bulkwagen gereden en nog langer met
een schop in mijn handen gestaan”, zegt Jen.
In Canada voelde Jen zich een cowboy
en dat bleef hij ook in Nederland

zijn Canadese
emigratieavontuur
deed zijn naam
verbasteren
naar Jen

vierdaagse treinreis voor hij door
broer Cor opgevangen werd. Die
was al daar. “Vervolgens ben ik
aan de slag gegaan als vrachtwagenchauffeur. Ik heb er ook
getuinierd”, blikt Jen terug. Tot
op de dag van vandaag heeft hij
in Canada vrienden en kennissen. “Ik ben intussen al 22 keer
de oceaan overgestoken. Binnenkort ga ik weer”, meldt hij
trots. Nadat hij het allemaal wel
Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
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Als liefhebberij tapte hij in zijn
vrije uren een pilsje, bij om te
beginnen, Huub van Veghel
van café Stanserhorn. Later nemen Tonnie van Veghel en haar
toenmalige echtgenoot Broer
Blommers, een broer van Jen,
de zaak over. Jen voelt er zich
als een vis in het water en verhaalt met liefde over alles wat
hij er meemaakte. “Broer deed
aan zijspan motorcrossen. Als
hij er niet was, sprong ik in. Ook
tijdens de hondensport was het
knetterdruk. Dan tapte ik zo in

Jen tuiniert graag en verbouwt
groenten. Verder heeft hij nog
steeds zijn plek achter de toog.
Het café is van donderdag tot en
met zondag geopend en Jen tapt
er nog steeds een pilsje. “Zo blijf
ik onder de mensen. De verhalen aan de bar maken het leuk.
Lekker ouwehoeren en bier drinken”, vertelt hij desgevraagd.
Hij voegt lachend toe: “Als mijn
klanten te hard praten, zet ik ze
af”, verwijzend naar zijn gehoorapparaten. Die klanten bestaan
uit passanten én vaste clientèle die er speciaal voor hem een
pilsje komen drinken. “Jen is de
baas. Als hij ziet dat je dronken
wordt, krijg je niks meer van
hem. Hij bepaalt de openingstijden. Als hij er genoeg van heeft,
moeten we ons glas leeg maken
en eruit”, lachen zij. Dan: “Hij
kent zijn pappenheimers. Als hij
bekenden ziet aankomen, staat
het drankje al klaar voor hij of zij
zit.” Ze vervolgen: “Hij teelt zoveel groenten dat hij wat hij over
heeft, hier uitdeelt aan de bar
en op het terras. Krijgen we een
drankje en een grote komkommer of een tros tomaten erbij.”
Jen tot slot: “Ik heb een goed
leven en tot ik omval sta ik hier
achter de toog.”
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eindvoorstellingen van
Theaterhuis joris
HEESCH – De eindvoorstellingen van Theaterhuis Joris zijn in aantocht! En dat mag uiteraard niet gemist worden! Op zondag 9 april
opende Theaterhuis Joris haar deuren op de nieuwe locatie aan de la
Sallestraat 3. Het was een feestelijke middag met een open podium
waar kinderen hun talent konden laten zien en waar tegelijkertijd de
nieuwe theaterzaal door alle aanwezigen bewonderd kon worden.
Tijdens de lessen van Theaterhuis Joris kunnen de kinderen
hun plezier beleven in zang,
dans en spel. Uiteindelijk werken
ze naar een mooie voorstelling
toe waarin alle disciplines aan
bod komen. De kinderen bedenken hun eigen personages, heb-

‘i, Daniel Blake’
Een weekje eerder dan je van ons
gewend bent, dit in verband met
Hemelvaartsdag, verschijnt op
18 mei op het witte doek de film
‘I, Daniel Blake’.
De 59-jarige Daniel Blake heeft
estemeubelbijna zijn hele levenzoNals
rlé
dicht ,
bij.
K
om,noordoosmaker gewerkt in het
& ont geniet
m
ten van Engeland.
oet!
Na een ziekte heeft WWW.neSTerle.nl
hij voor het eerst in zijn leven hulp nodig van
de staat. Hij kruist het pad van de alleenstaande moeder Katie en
haar twee jonge kinderen, Daisy en Dylan. Katie’s enige kans om te
ontsnappen aan een hostel voor daklozen, is door een flat te accepteren zo’n 450 kilometer verderop. Daniel en Katie bevinden zich in
niemandsland, gevangen in de bureaucratische rompslomp van het
hedendaagse Groot-Brittannië.

ontdeKKen Wat
ze zelF ecHt leuK
vinden
ben inbreng in de muziekkeuze
en ook het verhaal komt tot
stand door zelfbedachte onderwerpen en fantasieën. Hierdoor
geeft Theaterhuis Joris kinderen
de vrijheid om te ontdekken wat
ze zelf echt leuk vinden en zich
daarin te ontplooien.
Je kan nog kaarten bestellen
via pmtheaterhuisjoris@gmail.nl
voor de voorstellingen van dit
seizoen die op 18, 19 en 20 mei

te zien zullen zijn! Natuurlijk is
het ook mogelijk om aan de kassa een kaartje te kopen.
Voor meer informatie kijk op
www.theaterhuisjoris.nl

kooktip
Avocado sneller rijp laten worden
Wist je dat je met een hele simpele tip je avocado’s sneller kunt
laten rijpen?

Heerlijk

Met een banaan
Om een avocado snel te laten rijpen doe je de avocado samen met
een banaan in een (papieren) zak. Let wel op, want dit kan best
wel snel gaan. Het schijnt met een appel of tomaat ook te werken.

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

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

Koelkast
Heb je de avocado al open
gesneden? Sprenkel dan wat
citroensap over de avocado zodat hij niet bruin wordt- en
leg beide helften weer terug op
elkaar. Pak de avocado in met
plastic folie, leg hem daarna in
de koelkast en je zult zien dat ie
binnen een mum van tijd goed
genoeg is om te eten!

Deze dramafilm, geregisseerd door Ken Loach, is de winnaar van de
Gouden Palm tijdens het filmfestival van Cannes.
Elke laatste donderdag van de maand kunnen liefhebbers genieten
van een bijzondere film die met zorg is uitgekozen.
Wie tijdig achtergrondinformatie wil ontvangen over de film die op
het witte doek zal verschijnen, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief op www.nesterle.nl.
Na afloop van de film is er gelegenheid om, onder het genot van
een drankje, de film na te bespreken in de sfeervolle foyer. Tijdens de
nazit worden twee vrijkaartjes voor een volgende filmavond verloot.
De filmavond begint om 20.15 uur.
Kaartjes à € 5,- zijn voor aanvang,
vanaf 19.30 uur, aan de kassa verkrijgbaar.

Ben je al komen kijken naar
onze vernieuwde Brasserie?

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
De zomeryoga door Gerry en Lea
is in volle gang. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Verdere data:
de maandagen 22 mei, 29 mei, 12
juni en 19 juni. Zie de website.
Donderdag 18 mei Avond mantra
zingen met de Quajonges Hans
van Nuland en Paul Libregts. De
nadruk zal vooral liggen op het
naar binnen gaan en verstillen:
“Door de herhaling in het zingen stop je bijna als vanzelf met
denken en kom je op een rustige,
vredige en stille plek in jezelf.”

Verder geeft het veel vreugde en
verbondenheid, zo leert de ervaring. Van 20.00 tot 22.00 uur,
kosten € 5,-. www.quajonges.nl.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

van bijvoorbeeld een moeder of
grootvader van de persoon, die
de opstelling heeft aangevraagd.
Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen tel 06-82350099 of
mailmargarethbloemen@home.nl.

Zaterdag 20 mei de laatste dag
met Familieopstellingen door
Juno Welter. Kosten € 90,- voor
het inbrengen van een hulpvraag,
€ 25,- voor een representant.
Een representant is een persoon,
die voor de tijd dat de opstelling
duurt, in de schoenen gaat staan

©MargarethBloemen

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

Van dinsdag t/m zondag geopend vanaf 10.30 uur.

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

www.ouderaadhuisheesch.nl
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Column
Marieke Moorman

pauselijke onderscheiding
voor ria van Hemmen

Burgemeester Bernheze

Hoop

HEESWIJK-DINTHER - Moederdag was voor Ria van Hemmenvan der Heijden meer dan een
gewone Moederdag.

Stilstaan bij kanker en samen het leven vieren. Dat doen we
op 10 en 11 juni tijdens de Samenloop voor Hoop in Heesch.
Het centrum van het dorp verandert in een wandelparcours
waar ruim 2.450 deelnemers 24 uur lang wandelen voor
kankeronderzoek. Kunt u niet meewandelen? Kom dan vooral
genieten van het omlijstende programma, zoals de braderie en
het kinderplein achter het gemeentehuis.

Haar kinderen en kleinkinderen
zaten in de kerk en... aan het
eind van de kerkdienst mocht
zij van pastoor Joost Jansen
o.praem een pauselijke onderscheiding in ontvangst nemen;
de Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn, Voor Kerk en Paus). Een onderscheiding voor bijzondere inzet voor de kerk en samenleving
in lokaal verband.
Hiermee werd ze geprezen voor
haar voortdurende inzet in besturen en werkgroepen van de
parochie. Maar misschien belangrijker is dat ze een luisterend
oor en goede raad heeft voor
iedereen, vanuit morele en religieuze overtuiging. Ze oordeelt
daarbij niet en laat iedereen zichzelf zijn.

Stilstaan bij kanker en het leven vieren

Joost Jansen o.praem. feliciteert Ria van Hemmen

De voorbereidingen werden in
het geheim getroffen en dus
werden Ria en haar man Jo totaal verrast. Na de mis volgde er
een serenade van de Harmonie,
en thuis werd dit nog gevierd

onder het genot van een hapje
en drankje. Willie van der Steijn
sprak daar nog namens de KBO
en dankte haar ook voor haar inzet buiten de parochie. Terechte
felicitaties dus voor Ria!

podium raddreijers gaat over
naar Stichting pallet

V.l.n.r.: Piet, Ingrid en Henk

Foto: DMBK

LOOSBROEK - Nadat vorig jaar blaaskapel De Raddreijers hun 25-jarig jubileum gevierd hebben is de
blaaskapel intussen opgeheven. Sinds 2010 had de blaaskapel een eigen podium dat ze gebruikten voor
optredens maar ook voor verhuur.

Al bijna twee jaar is een gemotiveerde groep vrijwilligers
bezig met de voorbereidingen. Ik heb gezien en ervaren hoe
een simpele eerste aankondiging (‘We gaan een Samenloop
organiseren’) is uitgegroeid tot een beweging die z’n weerga niet
kent. Het lijkt wel of iedereen in Heesch - en ook daarbuiten op de één of andere manier verbonden is met dit betekenisvolle
evenement. Maar liefst 135 teams wandelen mee en zijn
enthousiast bezig om geld op te halen voor het goede doel.
De inzamelingsacties tonen veel creativiteit: er is gewandeld,
gefietst, gebakken, gekookt, gefeest. Er zijn lege flessen
opgehaald, rommelmarkten georganiseerd, auto’s gewassen.
Er is geknutseld, er zijn veilingen gehouden en gadgets verkocht.
En dan ben ik verre van compleet. Het belooft dus een mooie
opbrengst te worden.
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving
die kanker heeft of heeft gehad. De impact
van de ziekte is groot, voor degene die
het direct treft en voor zijn omgeving.
De opbrengst is voor onderzoek om
deze vreselijke ziekte een halt toe te
roepen. Maar vooral ook om met elkaar
dierbaren te gedenken die zijn
overleden aan de ziekte en mensen
te steunen die zijn getroffen door
kanker. Stil staan bij kanker en het
leven vieren. Als we dat samen
doen, is er hoop.

RegioBank meest
klantgerichte en
klantvriendelijkste bank
Beste klanten,
hartelijk dank voor jullie waardering.

Van de opbrengst gingen de leden onder andere naar de wijnfeesten of kochten ze nieuwe
instrumenten. “Deze podiumwagen is zeven jaar geleden
mede mogelijk gemaakt door
Chris van Velzen Aanhangwagens en vele andere bedrijven die
hun steentje hieraan bijgedragen
hebben en hiervoor willen we ze
nogmaals hartelijk danken”, vertelt Piet van Dinther.
Nu de blaaskapel is opgeheven wilden ze de podiumwagen overdragen aan een andere stichting en Piet van Dinther
kwam met het idee om deze
over te dragen aan Stichting Pallet. Tijdens de ledenvergadering
is het idee goedgekeurd.
Een stichting die pallets verzamelt, verkoopt en met dit geld
sponsoring voor jeugddoelen
kan realiseren. Ook verzamelen
ze alle pallets die nodig zijn voor

Er werd door alle aanwezigen getoost

de kindervakantieweken in de
regio.
Afgelopen zaterdag hebben Piet
van Dinther en Henk van Haaren
de podiumwagen voor de laatste
keer opgebouwd, het afbreken
mocht stichting Pallet voor haar
rekening nemen. Er vond een officieel momentje plaats met de
overdracht van de sleutels en het

handboek. Het geld dat Stichting
Pallet met het verhuur van de
podiumwagen gaat verdienen,
wordt ook weer uitgegeven aan
de goede doelen voor de jeugd.
Vanaf heden kan iedereen die de
podiumwagen wil huren contact
opnemen met Ingrid Sigmans
van Stichting Pallet,
06-43242402 of
ingrid.sigmans@tele2.nl.

van grunsven
& Haerkens
Van Grunsven
& Haerkens
Hoofdstraat
100 A, 5473 AT0413-291980
Heeswijk - Dinther
Hoofdstraat 100A, 5473
AT Heeswijk-Dinther,
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Julianastraat 12, 5258
NB
Middelrode,
073-7820167
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
Heilig Hartplein 6A, 5275
BM
Den
073-7820106
T 073
- 782
01 Dungen,
67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

4

Gezondheid in baLans

ZORG EN HULP

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

uit”, werd er dan gezegd. Wisten wij veel.

In mijn jeugd – ja, ik realiseer
me dat het heel lang geleden is
– had de zon alleen maar voordelen. Toch? Zo lang mogelijk
in de zon liggen als je kon, dan
zou je vanzelf bruin worden. Of
beter gezegd eerst rood, knalrood. De pigmentcellen werden
natuurlijk gigantisch getriggerd.
Om daar nog een schepje bovenop te doen kwamen de zonnebanken in opmars. De fervente
zonaanbidders kochten er een
en bleven zo het hele jaar bruin.
Lelijk bruin, maar dat zagen we
toen niet. “Wat zie jij er gezond

Jaren later begonnen de problemen
met vroegtijdige
huidveroudering.
Verweerde,
rimpelige huiden. Pigmentverstoringen en
vlekken, de erfenis
van het aangetaste
DNA van onze cellen. Na
jaren van aanpassen zijn de
pigmentcellen de weg kwijtgeraakt, ze doen maar wat. Schilferende rode, bruine of jeukende
plekken. Voorlopers van huidkanker of echt huidkanker. Dat
was niet wat wij wilden, maar
wisten wij veel.
Het liep de spuigaten uit. Huidkanker heeft een enorme loop
genomen. Overdadig zonnen
moest worden uitgebannen.

We werden voorzichtiger, gingen smeren. Factor 30-50, iedere
twee uur. En ja, daar worden
we gewoon bruin mee.
De beste anti-aging
die je je kunt bedenken.
Maar
toen was het al
te laat. Wisten
wij veel.

Wisten
wij veel

Kort
geleden
kwam in een zoveelste
onderzoek
naar buiten dat de opname van vitamine D te laag zou
zijn, omdat we ons te goed beschermen. We zouden beter wat
meer onbeschermd de zon in
kunnen gaan, zodat ons lichaam
die broodnodige vitaminen kan
aanmaken. Het zou zelfs beter
zijn om meer vitamine D aan te
maken met risico op huidkanker
dan andersom, want huidkanker
zou dan behandeld kunnen worden. Maar is dat niet weer de

aanpak van gevolg?
Alleen bij zonnestraling tussen
11.00 en 14.00 uur maakt het lichaam vitamine D aan, en dan
moet de zon loodrecht boven
je staan. Je schaduw mag niet
langer zijn dan je eigen lichaamslengte. Stel andere delen van je
lichaam ook bloot aan de zon en
bescherm je gezicht, handen en
decolleté. Die krijgen toch al een
overvloed en vertonen de meeste verouderingsverschijnselen.
Eet vooral ook heel veel vitaminen, dat zijn de beste beschermers van binnenuit. Het is de
manier waarop ook planten zich
beschermen. Met goede voeding en supplementen, met een
aanvulling van vitamine D in
de winter. Voor als de zon niet
schijnt. Inmiddels weten wij gelukkig beter.

Een zonnige zomergroet,

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

Opbrengst fuif 17
Tafelronde 73 voor Voedselbank Oss en Omstreken

voor de mooiste
gordijnen, de
leukste stoffen
en het
beste advies

06 308 76 141
INFO@BIESHEESCH.NL
STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

OSS/BERNHEZE - De Voedselbank voor Oss en Omstreken
werd woensdagmiddag 10 mei
blij verrast door een delegatie
van de Tafelronde 73.
De vreugde werd extra verhoogd
door een cheque, ter waarde van
€ 4.000,-, die de vertegenwoor-

digers van de Tafelronde bij zich
hadden. Voorzitter Piet Coolegem was uiteraard zeer content.
“Met dit soort acties wordt het
voortbestaan van de Voedselbank gegarandeerd. En kunnen
we voedselpakketten blijven verstrekken aan de armsten in Oss
en omgeving.”

Gratis
zuurstofbehandelinG
van Guinot bij het inplannen van
uw gezichtsbehandeling.

De zuurstofbehandeling zorgt voor
betere opname van werkstoffen en
bevordert de microbloedsomloop
voor een mooie uitstraling van de
huid.
Vermeld bij het inplannen van een afspraak
dat u gebruik wilt maken van deze aanbieding
Geldig tot en met 10 juni 2017

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
Wilhelminalaan 41 - 5384 KP Heesch - 0412-647777
info@beautysalonlavida.nl - www.beautysalonlavida.nl
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Bernhezer Seniorenorkest en Seniorenorkest Tilburg muzikaal verenigd
‘We zijn één muzikale familie’
(de repetities) er voor de wedstrijd (de optredens) zijn.
Die worden dan ook met regelmaat lokaal en regionaal verzorgd. Daar wordt aansluitend
ook kennis gemaakt met collegamuziekgroepen. Met één van
hen zijn de handen ineengeslagen voor het verzorgen van een
concert voor iedereen die zin
heeft in een gezellige en gevarieerde muzikale middag.

De muzikanten van het Bernhezer Seniorenorkest delen graag hun liefde voor muziek met een zo groot mogelijk
publiek
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Het gros maakt al decennia lang muziek en heeft daar ontzettend veel plezier in.
Dat genoegen, in combinatie met de vaardigheden die door de muzikanten in jaren opgebouwd zijn,
komen bij elkaar in het vermakelijke concert dat het Bernhezer Senioren Orkest samen met hun muzikale vrienden van Senioren Orkest Tilburg op zondag 21 mei vanaf 14.00 uur verzorgen in de aula van
gymnasium Bernrode. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Goede
muziek
zonder druk
op de ketel

Het Bernhezer Senioren Orkest
(BSO) dat zijn thuisbasis heeft in
Heeswijk-Dinther bestaat uit 35
vaardige muzikanten die onder
leiding van dirigent Leo Boeijen
wekelijks repeteren. “Wij zijn
één grote muzikale familie. Het
gros van de leden was vele jaren aangesloten bij een fanfare
of harmonie en er zijn er die nog
steeds daarbij aangesloten zijn”,
vertellen Sjaan en Piet Jacobs en
Mara Smulders. Zij vormen het
bestuur. Ze vervolgen: “Bij een
muziekvereniging lag het tempo

Zondag 21 mei wordt de aula van
gymnasium Bernrode (ingang
Zijlstraat) een middag het decor
van het BSO en Seniorenorkest
Tilburg. Laatstgenoemde telt 45
muzikanten en staat onder leiding van Jan Hermans. Beiden
hebben gezorgd voor een luchtig
en gevarieerd repertoire. “We
spelen semi-klassieke muziek,
lichte popmuziek, maar samengevat in ieder geval ‘lichte kost’
die iedereen smaakt”, zo laat het
bestuur weten.
De lijst met nummers laten titels zien als ‘Lord of the Dance’,

‘Klezmer Karnaval’, ‘Thank you
for the music’, maar ook ‘Saxophone
dreams’,
‘Consueleno
Ciscar’ en de ‘Rainer Marsch’.
Laatstgenoemde is een meezinger. “Daar hebben we zelf tekst
op gemaakt die door iedereen
meegezongen mag worden”, aldus het bestuur enthousiast. ‘Ge
voelt oe als herboren, bij ’t spelen
van een song.
Al zijn wij senioren, muziek die
houdt ons jong’, zo luiden de
laatste twee regels.
Dat daarmee geen woord teveel
gezegd is, kan iedereen op zondag 21 mei gaan horen en zien.
Het bestuur: “We gaan er voor
iedereen een gezellige middag
van maken en hopen dan ook
velen te mogen begroeten.”
www.bernhezerseniorenorkest.nl

voor de meesten van ons op enig
moment te hoog. Omdat met elkaar muziek maken zo ongeveer
het leukste is wat je kunt doen,
biedt het BSO dan uitkomst. Bij
ons wordt goede muziek gemaakt zonder druk op de ketel.
Wij gaan niet meer op concours
en spelen niet meer voor de
hoofdprijs”, om lachend toe te
voegen: “Maar wel voor de eerste prijs.”
In deze geldt, zoals bij willekeurige sporten, dat de trainingen

ik ben vandaag
zo aardblij…
de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

www.debakkerslamers.nl
in Maren-Kessel,
Haren (bij Oss)
en onze winkels
in Oss en Heesch

n 2 broden

bij aankoop va

2 aardblijtjes

Een echte traktatie voor iedereen. Mini broodje gevuld met banketbakkersroom uit eigen bakkerij.
Én verse aardbeien. Zo lekker heeft u nog nooit ’n “puddingbroodje” gegeten.

1,

95

er zijn weer volop aardbeien dus wij gaan weer aardblijtjes maken…
normaal 2,30
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Op een persoonlijke manier afscheid nemen
in nieuw uitvaartcentrum Huîs van Troost
VEGHEL - Uitvaartvaartcentrum ‘Huîs van Troost’ opent
begin juni in Veghel. Je huurt een dagdeel en hoeft dus
niet meer op de tijd te letten, een persoonlijk afscheid
staat voorop. Marjan Danen-van de Groenendaal en
Chantal Terneusen van Levatio Uitvaartzorg werken
samen met Eethuis ‘De Reiger’ om zo een betrokken
uitvaartcentrum met horecaruimte te openen in Veghel.
De ervaring die Chantal en Marjan hebben is terug te zien bij
‘Huîs van Troost’. Ook komt er
een horecaruimte in het pand
aan het Prins Willem Alexander
Sportpark, waar voorheen een
sauna zat. Daar wordt nu gewerkt aan een uitvaartcentrum
waar een persoonlijke aanpak
voorop staat. Chantal en Marjan liepen aan tegen de deadlines van crematoria. ‘’Je huurt
de ruimte per uur en als het wat
uitloopt, krijg je een boete. Daar
zit de familie niet op te wachten,
om die reden hoef je bij Uitvaartcentrum ‘Huîs van Troost’ niet op
je horloge de tijd in de gaten te
houden. Je boekt een dagdeel,
voor of na de middag of in de
avond neem je afscheid van je
dierbare en je rekent niet af per

‘Mensen krijgen
zelf de sleutel
tot de ruimte
en kunnen zelf
bepalen wanneer
ze even langs
willen gaan’

uur. Afscheid nemen doe je niet
onder tijdsdruk.’’
Eén locatie
Daarnaast zagen Chantal en Marjan dat er in Veghel en omstreken
horecagelegenheden ontbreken.
Bij het ‘Huîs van Troost’ lopen de
genodigden vanuit de ceremonie
door naar de horecaruimte waar
Eethuis ‘De Reiger’ een koffietafel verzorgt. Na de koffietafel
gaat de familie met een besloten
kring naar het crematorium of
begraafplaats toe. ‘’Mensen hoeven straks niet meer van de ene
locatie naar de andere te reizen,
de horecaruimte zit gewoon bij
ons in het pand.’’
Mike Versantvoort van Eethuis
‘De Reiger’ vertelt dat alles mogelijk is tijdens een koffietafel:
‘’Je ziet steeds meer variatie tijdens koffietafels, laatst verzorgden we een buffet na een ceremonie, maar ook een high tea
of diner is mogelijk in plaats van
de traditionele koffietafel, het is
wat de dierbaren graag willen.’’.
Mede door de persoonlijke insteek van ‘De Reiger’ en ‘Levatio
Uitvaartzorg’ denkt Mike dat het
Huîs van Troost een succes zal
worden. ‘’Je kunt bij ons op je eigen manier afscheid nemen.’’
Ruim opgezet
Bij veel crematoria is het vaak
te klein, benadrukt Chantal. ‘’Je
ziet vaak dat een deel van de
genodigden niet meer in de aula
kan en vanuit de koffieruimte de

Alle stormen
in het leven
komen vroeg of laat
tot rust

V.l.n.r.: Chantal Terneusen, Marjan Danen, Anja Versantvoort, Joop Versantvoort en Mike Versantvoort

Foto: Kathy Douglas

dienst op televisieschermen moet
volgen, dat wil je niet. Er komt
een grote aula bij het ‘Huîs van
Troost’ met 152 zitplaatsen en

of koffie gedronken kan worden.
Mensen krijgen zelf de sleutel tot
de ruimte en kunnen zelf bepalen wanneer ze even langs willen

‘Belangstellenden kunnen op zaterdag 10 juni
en op zondag 11 juni terecht om rond te kijken
en te informeren naar de mogelijkheden’
daarnaast kunnen in de buitenkring nog ruim honderd mensen
staan, comfortabel door statafels.’’ Daarnaast is er ook voldoende parkeergelegenheid bij
het uitvaartcentrum.
‘Huîs van Troost’ is 24 uur per
dag geopend. ‘’Het overlijden
van mensen gebeurt ook niet
binnen kantoortijden’’, zegt Marjan. ‘’Bij ons kun je terecht, ook
midden in de nacht.’’ Daarnaast
is er een familiesuite aanwezig in
het uitvaartcentrum. ‘’Het is wat
ruimer opgezet en er is ook ruimte waar kinderen kunnen spelen

gaan. Dierbaren mogen in hun
eigen tijd afscheid nemen, wanneer het hen schikt. Ze kunnen
hier een kopje koffie drinken en
de ruimte wat persoonlijker maken door muziek af te spelen of
foto’s te tonen.’’ Tevens is er een
kleinere 24-uurs kamer waar de
naasten ook een sleutel van ontvangen.
Verzorgingsruimte
Naast de familiesuite is er een
verzorgingsruimte, de verzorging
vindt hier plaats. ‘’Mensen mogen bij ons ook zelf de verzorging doen of gewoon aanwezig

zijn, totaal afhankelijk van wat ze
zelf fijn vinden’’, vertelt Marjan.
‘’Het concept is erg laagdrempelig, toegankelijk en niet zo klinisch. Het protocol moet je naleven, maar het mocht van ons wat
vriendelijker. Bij ons zul je geen
tl-lampen tegenkomen.’’
Open dag
Het ‘Huîs van Troost’ opent
op maandag 12 juni, maar het
weekend daarvoor zijn er open
dagen. Belangstellenden kunnen
op zaterdag 10 juni tussen 11.00
en 16.00 uur en op zondag 11
juni tussen 11.00 en 16.00 uur
terecht om rond te kijken en te
informeren naar de mogelijkheden.

Huîs van Troost

Prins Willem Alexander
Sportpark 1
Veghel
085-330 10 05
www.huisvantroost.nl

Ontmoetingsdag voor de vormelingen van de parochie H. Augustinus
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De jaarlijkse abdijdag, voor alle vormelingen van de parochie
heilige Augustinus, vond zaterdag 13 mei plaats. Vanuit de vier geloofsgemeenschappen van Berlicum-Middelrode, Loosbroek, Heeswijk en Dinther kwamen de jongeren bij elkaar op het terrein van de
abdij in Heeswijk.
In de verschillende ruimtes in en
om de Muziekfabriek ontmoetten ze niet alleen elkaar maar
ook verschillende gasten. Tijdens
de gesprekken, die afgewisseld
werden met spelletjes, kwamen
belangrijke vragen naar boven,
zoals: hoe is je leven en wat
kun je allemaal nog doen als je
in een rolstoel zit? Waarom vind
je het belangrijk om mensen te
gaan helpen die in de schulden
zitten of afhankelijk zijn van de
voedselbank en wat betekent dat
voor hen? Wat betekent het om
in een kleine cel in de gevangenis
je dagen door te moeten bren-

gen en waarom kies je ervoor om
deze gevangenen te begeleiden?
Waarom wil je als vrijwilliger
mensen opvangen en begeleiden
die naar ons land zijn gevlucht
en wat maak je dan mee? Ook
dit jaar weer wisten de gasten
met hun verhalen de jongeren
te boeien, te laten nadenken
en te inspireren. Daarnaast wisselden de vormelingen ook hun
eigen ervaringen uit met de verschillende vrijwilligersactiviteiten
waaraan ze dit jaar zelf hebben
meegedaan in onder andere Laverhof en Vivent Berlerode.
Aan het einde van de middag

nam de groep deel aan de viering in de abdijkerk samen met
de Norbertijnen: samen zingen,
samen bidden en samen even
stil zijn. Als afsluiting van deze
dag werd er met elkaar nog een
broodje gegeten.
Met de hulp van ouders en de
leden van de werkgroepen is er
weer een mooie middag van gemaakt.
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fysiotherapeut
Wim raaijmakers weet
hoe belangrijk het is te
blijven bewegen

Aanbiedingen
geldig
van
1818
t/m
2424
juli
2014
Aanbiedingen
geldig
van
t/m
mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

ONLANGS SLOOT WIM ZIJN 45-JARIG DIENSTVERBAND BIJ MARIAOORD
IN ROSMALEN AF OM TE GAAN GENIETEN VAN ZIJN WELVERDIEND

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

PENSIOEN. WIM WIL ZIJN VERTREK GRAAG ZINVOL INVULLEN.

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

komkommer per stuk € 0.49
ijsbergsla per stuk € 0.49
nectarina’s 10 stuks € 2.95

Groot assortiment rauwkost salades.
Lekker voor bij de BBQ
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Groentequiche
gevuld met heerlijke
verse groenten

4,95

Nu

Wim Raaijmakers bij de duofiets

Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Vijfenveertig jaar lang trapte Wim dagelijks op en neer tussen Nistelrode en Rosmalen.
Jaarlijks maakte hij zo’n 8.000 kilometer per fiets. Wim heeft zich op Mariaoord vooral toegelegd op
bewegingsgerichte zorg. Wim: “Het is zó belangrijk om in beweging te blijven. De impact daarvan is
groot, mensen blijven langer mobiel en fit als ze regelmatig bewegen. Ik heb dat dan ook altijd gestimuleerd. En nu ik wegga vind ik het fijn om mijn steentje hieraan nog bij te kunnen dragen. Ik wil de
bewoners van Mariaoord graag een tweede duofiets schenken. We hebben er één, maar er is zoveel
behoefte aan en zo’n fiets doet zóveel. De zo noodzakelijke beweging, maar ook het feit dat mensen
er even uit zijn. Even zorgeloos bewegen en tegelijkertijd genieten van de omgeving en van de natuur.
Frisse lucht inademen en nieuwe energie opdoen. Dat is goud waard.”
UITDAGING
Wim gaat de
uitdaging
Wim Raa ij ma
kers aan om van
Nistelrode
is klaar voor
naar SanSantiago de
tiago
de
Compostella
Compostella te fietsen,
zo’n 2.600 kilometer in totaal.
Op dinsdag 30 mei
staat het vertrek gepland. Die
eerste week fietst echtgenote Jo
met hem mee, tot aan Chartres,
onder Parijs.

en natuurlijk
hoopt Wim
die nieuwe
duofiets
te kunnen
schenken

Op zondag 4 juni wordt Jo afgelost door een collega van Wim,
die de volgende 400 kilometer
mee zal fietsen, en vanaf Angoulème fietst weer een andere
collega de volgende 400 kilometer mee. Vanaf 16 juni sluit zwager René Klomp de gelederen,
om samen met Wim de laatste
1.000 kilometer te volbrengen.
Op 2 juli staat de aankomst in
Santiago gepland. Dan heeft

Wim nog een paar dagen om
naar huis terug te keren, voordat
op 6 juli zijn afscheidsreceptie
plaatsvindt. En natuurlijk hoopt
Wim dan die nieuwe duofiets te
kunnen schenken!
DOE MEE!
Ook je steentje bijdragen aan dit
mooie initiatief? Ondernemers
kunnen voor € 100,- hun logo
op de shirts van de twee fietsers
laten drukken; een groter logo
op voor- en achterkant voor
€ 250,-. Giften zijn welkom,
en ook bedragen per kilometer
worden enthousiast ontvangen.
Doe ook mee!
Via de bank: NL14 RBRB 0939
8108 59 ten name van Wim
Raaijmakers, onder vermelding
van Santiago.

Tarwebollen

4+2

GRATIS

½ krenten/
rozijnenbrood
voor

1,50

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Runderspies
4+1 gratis
Gemarineerde
kipfilet b lokjes
100 gr.

€ 1,25

Achterham
100 gr.

€ 1,30

Volg Wim op zijn tocht via Facebook: Fietsen voor een duofiets.
Of via zijn blog:
wimraaijmakersfietst.waarbenjij.nu.

Volop parkeergelegenheid
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The Winning mood bestaat 40 jaar
KBO Bernheze
laddercompetitie
kBO Bridge

Peter van Marrewijk en
Willy Muytjens

HEESCH - Voor de derde keer
op rij heeft Ans van Zandwijk
deze competitie gewonnen. Zij
scoorde een gemiddelde van
59.853%. Van de twaalf keer was

ze negen keer aanwezig; er viel
dus maar een score af. Hetzelfde
gold voor Peter van Marrewijk en
Willy Muytjens. Zij werden twee
en drie met 59.168%. Ans had
geen recht meer op een attentie;
die kan slechts één keer per jaar
worden gegeven. Antoon van de
Kamp werd vierde met 58.969%
en Antoinette van Lokven en
Herman van Hal behaalden een
keurige vijfde en zesde plaats:
hun score was 58.067. Truus
Smits benaderde de 50.00% het
dichtst; ook voor haar was er een
attentie. Ook de dames die het
laatste waren geëindigd kregen
een kleingheidje. Voor iedereen
was er een consumptiebon en uiteraard een extra grote koek bij
de koffie.

NISTELRODE - Het duurt nog even maar het kan niet vroeg genoeg gezegd worden! Voor de leden van
ontspanningsvereniging The Winning Mood is er een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 16 december.
De bekende Nistelrodese vereniging bestaat dan namelijk maar liefst 40 jaar en de feestavond wordt
gehouden in zaal ‘t Maxend. Speciaal voor deze gelegenheid is er een feestcommissie in het leven geroepen die bestaat uit Joke de Wit-Geurts, Theo Verstraten, Harrie van Dijk en Marien de Wit. Er wordt
inmiddels al hard gewerkt aan het feestprogramma.
Tijdens de onlangs gehouden
jaarvergadering werden de bestuursleden Toon van Dijk, voorzitter, en Jan van Nuland, biljarten, herkozen. De uitslagen van
de kaart- en biljartwedstrijden
2016-2017 werden bekend gemaakt en luiden als volgt: Bij
het jokeren was de eerste plaats
voor Annie Smits, direct gevolgd
door Anneke van de Heijden en
Doortje van Rooij.
Bij het rikken was Jan van Nuland heer en meester. De tweede
en derde plaats waren respectievelijk voor Adriaan van Wanrooij
en Annie Verwijst.
Bij het biljarten werd Ton van

Grieken van de eerste plaats
verdrongen door Hans Zwaan
terwijl Jan Nelissen de derde
plaats voor zich opeiste. Bij het
bandstoten was de eerste prijs
weggelegd voor Hans Geurts,
goede tweede werd Piet Jacobs
die maar op het nippertje kon
winnen van Gerrit van Dijk! Bij
het regio-biljarten libre was de
vijfde plaats voor The Winning
Mood uit Nistelrode.
Voor de komende maanden zijn
er weer grote fietstochten uitgezet en het bestuur hoopt weer
op massale deelname.
De data zijn 5, 12, 19 en 26 juli
en 2 en 16 augustus. De grote

Bernheze-fietsdriedaagse wordt
gehouden op 8, 9 en 10 augustus en ook hieraan wordt deelgenomen door de leden van The
Winning Mood.
Tijdens de jaarvergadering bleek
dat het aantal leden van The
Winning Mood zich blijft bewegen rond de 60 personen.
Het bestuur vindt het erg fijn dat
steeds meer dames toetreden
tot deze ontspanningsvereniging. Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden bij Theo Verstraten,
secretaris, of een van de andere
bestuursleden.

mariaviering voor cliënten laarstede

Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Vanuit verzorgingshuis Laarstede worden verschillende activiteiten georganiseerd. Een van die activiteiten stond donderdag 11 mei in de belangstelling, namelijk de Mariaviering. Vanuit Laarstede bestaat er een werkgroep geestelijke zorg die actief is
voor het welbevinden van de cliënten.
Donderdag was het vijf jaar geleden dat er gestart is om met elkaar
de Mariaviering bij te wonen. De
cliënten gingen vanuit Laarstede

naar de Lambertuskerk. Omdat
er een speciale viering was, vanwege het 5-jarig bestaan, was er
een muzikaal optreden van Lia de

lions ‘meierij classic’
levert prachtig bedrag
op voor Slowcare
BERNHEZE – De Lions clubs
van Bernheze en Rosmalen organiseerden op zondag 7 mei
voor de vierde keer een unieke
toertocht wat resulteerde in een
cheque van € 20.000 voor het
goede doel.
De sportieve toertocht was met
een totaal van 70 ingeschreven
equipes, met klassieke en bijzondere auto’s, al vroegtijdig volgeboekt en wederom een groot
succes. Voor het eerst kan er
zelfs gesproken worden van een
evenement met internationale
allure door deelname van een
equipe uit Engeland.
De ontvangst en start bij Conferentiecentrum Ruwenberg in
Sint-Michielsgestel werd gevolgd door een ochtendroute
door het prachtige landschap
van de provincie Noord-Brabant en een lunch, belangeloos

Haas met assistentie van Henny
Korsten. Het was een mooie viering. Evenals andere jaren werd
Maria extra aandacht gegeven
door pastoor Ouwens.
Er werden door twee cliënten
weer bloemen bij Maria gezet
en iedereen die wilde mocht een
kaarsje opsteken.
Het was fijn om met de cliënten

van Laarstede een overstap naar
de kerk te maken, zodat zij de
kerk weer na een jaar van binnen
konden bekijken.
Terug op Laarstede kreeg iedereen een lekkere lunch aangeboden. Laarstede zet ook de deuren
open voor mensen van buiten.
Iedereen is welkom, de koffie
staat klaar en aan activiteiten kan

worden meegedaan. De verzorging is prima en de vele vrijwilligers staan voor je klaar. Kom gerust eens een kijkje nemen en als
er vragen zijn kan je altijd terecht
bij de receptie van Laarstede of
eventueel bij de klantenservice
van Brabant Zorg.
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

eerste keeztoernooi
cc Servaes succesvol
HEESWIJK-DINTHER - Het eerste keeztoernooi werd onlangs gehouden in CC Servaes. Het werd een
gezellige avond vrijdag 12 mei, onder vakkundige begeleiding van de mensen van SEM-events, met
spelers van binnen en buiten Heeswijk-Dinther. De hoofdprijs bleef binnen CC Servaes; Cor en Liesbeth
van Daal gingen met de eer strijken.
Voor de zomervakantie staat er
nog één keeztoernooi op het
programma op vrijdag 9 juni,
aanvang 19.30 uur(!).

verzorgd door Porsche Centrum
Eindhoven. Na de middagroute
en de finish bij Kasteel Maurick
in Vught werd onder het genot
van een afsluitingsborrel en een
uitmuntend diner, bijgewoond
door ruim 140 deelnemers, een
cheque van € 20.000 aan de
directie van SlowCare overhandigd. De opbrengst van de toertocht bestaande uit inschrijf- en
sponsorgelden komt volledig ten
goede aan het Elzeneindhuis van
SlowCare, een nieuw kleinschalig
zorginitiatief voor ernstig meervoudig gehandicapte mensen.

De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Wederom is de organisatie in
handen van SEM-events.
Hebben jij en je teamgenoot zin
in een gezellige keezavond met
kans op een leuke prijs? Schrijf je
dan snel in! Inschrijven als koppel doe je door te mailen naar
info@sem-events.nl.
Je ontvangt dan per mail een bevestiging met een betalingslink
voor het inschrijfgeld dat € 10,per koppel bedraagt.
Alle keezliefhebbers graag tot
ziens op 9 juni.

Cor en Liesbeth van Daal (winnaars) en daarachter Marc Santegoeds
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/Ŭ,ŽƵsĂŶƌĂďĂŶƚƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌƚŶŝĞƵǁĞƐƉĞůƐŚŽǁ͗“:ƵƐƚĞĂƚ/ƚ”͊

ik
Hou van Brabant presenteert nieuwe spelshow: ‘just Beat it’!
ĠƐƉĞůƐŚŽǁƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƉĂŬƚǁĞĞƌƵŝƚŵĞƚĞĞŶŶŝĞƵǁĞƐƉĞůƐŚŽǁǀŽŽƌĞůŬďĞĚƌŝũĨƐƵŝƚũĞ͕ĨĂŵŝůŝĞĚĂŐŽĨŐƌŽĞƉƐƵŝƚũĞ

Dé
spelshow specialist pakt weer uit met een nieuwe spelshow voor elk bedrijfsuitje, familiedag of groepsuitje

,ĞĞƐǁŝũŬͲŝŶƚŚĞƌ–ůƐŝŶĚƐϮϬϭϬĞŶƚĞƌƚĂŝŶƚDĂŶŽŶǀĂŶ^ĐŚŝũŶĚĞůŐƌŽĞƉĞŶǀĂŶũŽŶŐƚŽƚŽƵĚƚŝũĚĞŶƐďĞĚƌŝũĨƐƵŝƚũĞƐ͕ĨĂŵŝůŝĞĚĂŐĞŶĞŶŐƌŽĞƉƐƵŝƚũĞƐŽƉĞůŬĞ
ĚĞŶŬďĂƌĞůŽĐĂƚŝĞ͘KŵĚĂƚŝĞĚĞƌĞŐƌŽĞƉǁĞĞƌƵŶŝĞŬŝƐ͕ŚĞĞĨƚĞůŬĞƐŚŽǁǌŝũŶĞŝŐĞŶŬĂƌĂŬƚĞƌĞŶƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐĞŶŝŶŵŝĚĚĞůƐŚĞďďĞŶĚĞŐƌŽĞƉĞŶĞĞŶŬĞƵǌĞƵŝƚĞĞŶ
HEESWIJK-DINTHER – Al sinds 2010 entertaint Manon van Schijndel groepen van jong tot oud tijdens bedrijfsuitjes, familiedagen en groepsuitjes op elke denkbare locatie.
Omdat
iedere groep weer uniek is, heeft elke show zijn eigen karakter en uitstraling en inmiddels hebben de groepen een keuze uit een ruim aanbod van spelshows. Om een
ƌƵŝŵĂĂŶďŽĚǀĂŶƐƉĞůƐŚŽǁƐ͘KŵĞĞŶŶŽŐďƌĞĚĞƌƉƵďůŝĞŬƚĞŬƵŶŶĞŶďĞƌĞŝŬĞŶĞŶŽŵŵĞƚŝĞƚƐƚŽƚĂĂůŶŝĞƵǁƐƚĞŬŽŵĞŶǀŽŽƌŐƌŽĞƉĞŶĚŝĞĞĞƌĚĞƌĂůĞĞŶƐĞĞŶ
nog
breder
publiek te kunnen bereiken, en om met iets totaal nieuws te komen voor groepen die eerder al eens een spelshow gespeeld hebben, is deze maand de nieuwe
ƐƉĞůƐŚŽǁŐĞƐƉĞĞůĚŚĞďďĞŶ͕ŝƐĚĞǌĞŵĂĂŶĚĚĞŶŝĞƵǁĞƐƉĞůƐŚŽǁ“:ƵƐƚĞĂƚ/ƚ”ŐĞůĂŶĐĞĞƌĚ͊
spelshow
‘Just
Beat It’ gelanceerd!

ĞũƵŝƐƚĞĨůŽǁ
KŵĚĂƚĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶŚĞƚƚŽƚĂĂůƉůĂĂƚũĞǀĂŶƚŽƚĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶǀĂŶŚĞƚ/Ŭ,ŽƵ
De
juiste flow
sĂŶƌĂďĂŶƚƚĞĂŵǌŝũŶ͕ŐŝŶŐĞƌƌƵŝŵĞĞŶũĂĂƌǀŽŽƌĂĨĂĂŶĚĞůĂŶĐĞƌŝŶŐǀĂŶ“:ƵƐƚĞĂƚ/ƚ”͘ĞŶũĂĂƌ
Omdat
de kwaliteit en het totaalplaatje van A tot Z de belangrijkste kenmerken van het Ik Hou Van BraǁĂĂƌŝŶƌƵŝŵĚĞƚŝũĚŝƐŐĞŶŽŵĞŶŽŵƚĞŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶ͕ƐƉĞůůĞŶƚĞďĞĚĞŶŬĞŶĞŶŵĞƚŶĂŵĞĚĞũƵŝƐƚĞ
bant
team zijn, ging er ruim een jaar vooraf aan de lancering van ‘Just Beat It’. Een jaar waarin ruim de
tijd
is genomen om te inspireren, spellen te bedenken en met name de juiste flow te bepalen. Na twee
ĨůŽǁƚĞďĞƉĂůĞŶ͘EĂƚǁĞĞƚƌǇͲŽƵƚƐŝƐŚĞƚƚĞĂŵŵĞĞƌĚĂŶƚĞǀƌĞĚĞŶĞŶǀĞƌƚĞůƚDĂŶŽŶŵĞƚƚƌŽƚƐ
try-outs
is het team meer dan tevreden en vertelt Manon met trots dat de nieuwe show vanaf nu te
ĚĂƚĚĞŶŝĞƵǁĞƐŚŽǁǀĂŶĂĨŶƵƚĞďŽĞŬĞŶŝƐ͊
boeken is!

:ƵƐƚĞĂƚ/ƚ͊
Just
Beat It!
It’sshowtime
showtimemet
met‘Just
“Just
Beat
tĞĞƌĞĞŶƵŶŝĞŬĞƐƉĞůƐŚŽǁƵŝƚĚĞŬŽŬĞƌǀĂŶ/Ŭ,ŽƵsĂŶƌĂďĂŶƚ
It’s
Beat
It’!It!
Weer
een unieke spelshow uit de koker van Ik Hou Van Brabant die net
ĚŝĞŶĞƚǌŽŝŶƚĞƌĂĐƚŝĞĨ͕ŐĞǌĞůůŝŐĞŶǀĞƚŝƐĂůƐũĞĂůǀĂŶŚĞŶŐĞǁĞŶĚďĞŶƚ͘ĂŶĚĞĞŶĞŬĂŶƚĚƌĂĂŝƚ
zo
interactief, gezellig en vet is als je al van hen gewend bent. Aan de ene kant draait alles weer om de
strijd
met en tegen elkaar, maar aan de andere kant lijkt deze show op niets wat je van hen gewend bent.
ĂůůĞƐǁĞĞƌŽŵĚĞƐƚƌŝũĚŵĞƚĞŶƚĞŐĞŶĞůŬĂĂƌŵĂĂƌĂĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŬĂŶƚůŝũŬƚĚĞǌĞƐŚŽǁŽƉŶŝĞƚƐ
Geen
drukknoppen, geenbent.
logo’sGeen
en nee,
zelfs geen rad
deze
keer!en
Denee,
twee
presentatoren
zorgen
ervoor
ǁĂƚũĞǀĂŶŚĞŶgewend
drukknoppen,
geen
logo’s
zelfs
geen rad deze
keer!
dat
je
je
geen
seconde
zult
vervelen.
Iedereen
wordt
met
een
gekleurd
keycord
herkenbaar
in
een
team
ĞϮƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƌĞŶǌŽƌŐĞŶĞƌǀŽŽƌĚĂƚũĞũĞŐĞĞŶƐĞĐŽŶĚĞǌƵůƚǀĞƌǀĞůĞŶ͘/ĞĚĞƌĞĞŶǁŽƌĚƚŵĞƚĞĞŶ
ingedeeld. In een rap tempo wisselen de verschillende spelrondes elkaar af met opdrachten zoals ‘Just
ŐĞŬůĞƵƌĚŬĞǇĐŽƌĚŚĞƌŬĞŶďĂĂƌŝŶĞĞŶƚĞĂŵŝŶŐĞĚĞĞůĚ͘/ŶĞĞŶƌĂƉƚĞŵƉŽǁŝƐƐĞůĞŶĚĞ
Scream It’, ‘Just Shake It’ en ‘Just Stack It’.
verschillende spelrondes elkaar af met opdrachten zoals “Just Scream It”, “Just Shake It” en
“Just
Stack
Vanaf
nu teIt”.
boeken op elke denkbare locatie
 De Just Beat It spelshow is te boeken voor elk type uitje, of je nu op
zoek bent naar het leukste personeelsfeest ever of de blits wilt maken
sĂŶĂĨŶƵƚĞďŽĞŬĞŶŽƉĞůŬĞĚĞŶŬďĂƌĞůŽĐĂƚŝĞ
met jouw inbreng voor je familiedag, wij maken van elk uitje op elke
Ğ:ƵƐƚĞĂƚ/ƚƐƉĞůƐŚŽǁŝƐƚĞďŽĞŬĞŶǀŽŽƌĞůŬƚǇƉĞƵŝƚũĞ͕ŽĨũĞŶƵ
denkbare locatie een onvergetelijk feest!
ŽƉǌŽĞŬďĞŶƚŶĂĂƌŚĞƚůĞƵŬƐƚĞƉĞƌƐŽŶĞĞůƐĨĞĞƐƚĞǀĞƌŽĨĚĞďůŝƚƐ
ǁŝůƚŵĂŬĞŶŵĞƚũŽƵǁŝŶďƌĞŶŐǀŽŽƌũĞĨĂŵŝůŝĞĚĂŐ͕ǁŝũŵĂŬĞŶǀĂŶ
Kijk voor alle informatie en de mogelijkheden op
ĞůŬƵŝƚũĞŽƉĞůŬĞĚĞŶŬďĂƌĞůŽĐĂƚŝĞĞĞŶŽŶǀĞƌŐĞƚĞůŝũŬĨĞĞƐƚ͊
www.ikhouvanbrabant.nl of bel direct: 06 20 89 28 56.

<ŝũŬǀŽŽƌĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽƉ
ǁǁǁ͘ŝŬŚŽƵǀĂŶďƌĂďĂŶƚ͘ŶůŽĨďĞůĚŝƌĞĐƚ͗ϬϲϮϬϴϵϮϴϱϲ



Weer een unieke spelshow uit de koker van Ik Hou Van Brabant
die net zo interactief, gezellig en vet is als je al van hen gewend bent

ZATERDAG 20 MEI 17.30 - 01.00 UUR
ZONDAG 21 MEI 14.00 - 22.00 UUR
HEERLIJKE GERECHTEN | LIVE MUZIEK | KINDERACTIVITEITEN
HOOFDSPONSOR

PARTNERS

GOUD

ZILVER

DIAMANT

VAN DER SANGEN TUINHOUT
tuinhuizen

speeltoestellen

schuttingen

overkappingen

JOSINA
planten
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Open dag vernieuwd St. Barbara
Wijbosch. Ook in Parklaan zijn 48
bewoners gehuisvest. In St. Barbara wonen dementerende ouderen. Ouderen met een lichamelijke
beperking wonen in het Mgr. Bekkershuis. Daar kunnen ook mensen tijdelijk wonen om te revalideren of een appartement huren.
Een speciale commissie, waarin ook personeel en cliëntenraad
vertegenwoordigd waren, heeft
meegedacht over de verbouwing.
“Er is bewust gekozen voor kleinschaligheid”, zegt cliëntenraadvoorzitter Lambèr van Asseldonk.
“Elke vleugel telt zes groepen van
acht bewoners met ieder hun eigen kamer. Iedere groep heeft een
eigen huiskamer en keuken. Voorheen telde een woongroep tussen
twaalf en achttien bewoners. Dat
gaf meer drukte en daardoor onrust bij de bewoners. De sfeer is
ook huiselijker.”

V.l.n.r.: Hans Hooijmans, Marij de la Cousine en Lambèr van Asseldonk in de openbare binnentuin met op de
achtergrond de Hoflaan en Vijverhof
Tekst en foto: Jan van Alphen

SCHIJNDEL - Voor Laverhof zijn het drukke jaren geweest in Wijbosch. Nu de grondige verbouwing en
renovatie achter de rug is, is St. Barbara klaar voor de toekomst. Zaterdag 20 mei kan iedereen een kijkje
komen nemen.
Het verpleeghuis is grondig onderhanden genomen. Achter het
bestaande hoofdgebouw zijn de
nieuwe woonvleugels Vijverhof en
Parklaan verrezen.
Teammanagers Marij de la Cousine en Hans Hooijmans en Lambèr
van Asseldonk, voorzitter van de
cliëntenraad van Laverhof, kijken
terug op een intensieve periode.

Hans Hooijmans: “We hebben
ruim drie jaar van bouwen en
sjouwen achter de rug. Tijdens
de werkzaamheden is iedereen
hier blijven wonen en werken. Er
is intern dus heel wat geschoven
en verhuisd. Dat vereiste heel wat
planning en vroeg het nodige aanpassingsvermogen van bewoners
en personeel. Maar het resultaat
vergoedt alles.”

Hooijmans is teammanager van
de woonvleugel Vijverhof die het
eerst gereedkwam. Tweeënhalf
jaar geleden namen 48 bewoners
er hun intrek. Een jaar geleden
werd ook de tweede vleugel, Parklaan, opgeleverd. Samen met 28
nieuwe bewoners verhuisde Marij
de la Cousine, als nieuwe teammanager van Parklaan, van het
Mgr. Bekkershuis in Schijndel naar

In de intieme sfeer van Parklaan
en Vijverhof voelen de bewoners
zich duidelijk op hun gemak, stellen De la Cousine en Hooijmans
vast. Teams van woonzorgbegeleiders maken het leven zo aangenaam mogelijk, daarbij geholpen door de nieuwste technische
snufjes waarmee de nieuwbouw is
uitgerust. De la Cousine: “Met klimaatbeheersing, dynamische verlichting en tilliftsystemen in iedere
kamer zijn we toekomstproof.”

woners. Vanuit de binnentuin kijk
je door een glazen verbindingsgang, de Hoflaan, naar de belevingstuin tussen de twee nieuwe
vleugels. In de beschermde omgeving van de belevingstuin hebben
de bewoners alle bewegingsvrijheid. De tuinaanleg is bijna klaar.
Achter de belevingstuin zijn ook
de paden en priëlen van het openbare park met dorpsmoestuin en
dierenparkje onderhanden genomen.
Hooijmans, De la Cousine en
Van Asseldonk zijn zeer tevreden
over de verbouwing. “De afgelopen jaren waren heel druk, maar
achteraf is alles goed verlopen.
Nu breekt de tijd aan om op een
prachtige locatie fijn te wonen en
te werken.”
Op vrijdag 19 mei is de officiële opening voor genodigden. Op
zaterdag 20 mei houdt St. Barbara
open dag van 11.00 tot 15.00 uur.
Heeft u vragen? Een medewerker
van het cliëntservicebureau is deze
dag aanwezig.
Laverhof heeft diverse vacatures.
Kijk op www.laverhof.nl.

Het voorheen meer gesloten verpleeghuis heeft een heel open
karakter gekregen. De binnentuin
met jonge aanplant grenst direct
aan dorpshuis De Schakel en aan
de basisschool en is openbaar toegankelijk. Leerlingen ondernemen
regelmatig activiteiten met de be-

Hallo, ik ben Dubai; een bescheiden en rustige senior schildpadpoes van 12 jaar. Maar ik zie er nog patent uit hoor en ben zeker
nog kwiek. Oké, ik zal niet meer de hele dag door je hele huis
stormen, maar ik ben dol op aandacht en neem graag veel
aaitjes in ontvangst.

Van Schayk maakt
u wegwijs in
de wereld van
administratie en
belastingen
• Complete boekhouding
• Fiscaal advies
• Salaris- en personeelsadministratie

Meer weten over onze dienstverlening?

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

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

Als ik je zie kom ik meteen gelopen en hoop dan stiekem
ook dat je wat lekkers bij je hebt, want daar ben ik nogal verzot op, om eerlijk te zijn. Ik kom ook regelmatig op
schoot zitten en spin dan ook zachtjes. Borstelen vind ik
fijn en mijn vachtje wordt er erg mooi van. Heb je tijd en zin
om met mij te knuffelen en me te verwennen? 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

publieksavond bij Halley
HEESCH - Op vrijdagavond 19
mei is Sterrenwacht Halley voor
publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en
duurt ongeveer twee uur.
Het is leuk en interessant voor
alle leeftijden. Vooraf aanmelden
is niet nodig. In de avondschemering wordt de reuzenplaneet
Jupiter al zichtbaar. Hij is een
helder object in het sterrenbeeld

Maagd. Als je hem met een kijker ‘dichterbij’ haalt, zie je zijn
uitgerekte wolkenbanden en zijn
vier grootste manen. In de loop
van de schemering verschijnen
steeds meer sterren en als het
donker is, zijn sterrenbeelden
te herkennen. De telescopen
en verrekijkers worden gericht
op onder meer heldere sterren,
dubbelsterren en sterrenhopen.
Het moet wel onbewolkt zijn om

de sterrenhemel te kunnen bekijken. In het auditorium en het
planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond: € 5,en kinderen tot en met 12 jaar
betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412 45 49 99
www.sterrenwachthalley.nl.
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relatie tussen ogen en leerproblemen
infOrmaTieavOnD DinSDag 23 mei Bij SpOOr8 in niSTelrODe

volgens Mark, vaak door visuele en motorische beperkingen.
Bij visuele beperkingen gaat het
veelal om een verstoorde oogsamenwerking zoals Fixatie Disparatie (FD) en een instabiele focus.
Hierdoor wordt de leerstof moeilijk opgenomen. Kinderen met
FD houden niet van lezen, omdat
dit veel te veel energie kost. Deze
kinderen kijken vaak weg van

Mark van de Ven

Foto: DMBK

NISTELRODE – Heeft

uw kind dyslexie of andere leerproblemen? Of kan het zich
moeilijk concentreren? Lijkt het afwezig in de klas of juist heel druk? Is er sprake
van ADD, ADHD of misschien wel dyscalculie?
Mark van de Ven geeft vanuit
zijn visie als visueel trainer informatie over dit soort problemen.
Hij houdt op dinsdag 23 mei,
vanaf 19.30 uur, in Spoor8 (bij
LipsGroen) een gratis informatieavond over de relatie tussen

ogen en leerproblemen. Deelname is gratis, graag vooraf aanmelden bij AB Reflex via
info@abreflex.nl.
MARK VAN DE VEN
Mark van de Ven, visueel trai-

ner en ervaringsdeskundige, zal
op deze avond aan de hand van
een praktijkvoorbeeld ingaan op
hoe leerproblemen ontstaan en
hoe die met oogtraining kunnen
worden verholpen. Lees-, schrijfen spellingproblemen ontstaan,

Het Gouden Fiep Boek / Fiep Westendorp

relatie tussen
oGen en
leerproBlemen
hun werk en kunnen zich dan
moeilijk concentreren. Ze hebben
moeite met begrijpend lezen en
met de spelling en krijgen dan
ook vaak het stempel dyslexie.
Een oogsamenwerkingsprobleem
kan ook aanleiding geven tot
minder gewenst gedrag in de
klas, zoals ADD, ADHD, PDDnos,
en dergelijke. Hoe dat zit zal deze
avond uiteen gezet worden.

Boekweitstraat 12
Nistelrode
06-54790867
info@abreflex.nl
www.abreflex.nl

Een kinderbrein kent geen grenzen

In de serie Gouden Voorleesboeken is ter ere van 100 jaar Fiep
Westendorp Het Gouden Fiep Boek verschenen. Hierin staan veel
van de bekende personages die Fiep tijdens haar carrière heeft
geïllustreerd bij verhalen en versjes van Mies Bouhuys, Han G.
Hoekstra en Hans van der Voort. Voor elke gelegenheid is er wel
een passend versje of verhaaltje te vinden; zo staan er leuke rijmpjes over de seizoenen, komen de poezen Pim en Pom voorbij en
eindigt het boek met allerlei versjes over kinderfeesten.
Er staat ook één groot verhaal in het boek: ‘Het geheim van Toermalijn’.

Overname marvy’s
Speelwereld

Alles aan het boek ademt feestelijkheid; de mooie gouden rug, de
mooiste illustraties uit het oeuvre van Fiep en verhaaltjes en versjes van een hoog niveau. Een heerlijk dik boek, dat garant staat
voor vele uren voorleesplezier.

Margie is per 1 juni de nieuwe
eigenaresse en vindt uitdaging in
het verder exploiteren van Marvy’s Speelwereld én zal het horecagedeelte verder gaan optimaliseren. Mark van de Ven gaat
het gevelrenovatiebedrijf van
zijn schoonvader overnemen en
voortzetten.
Voor u als klant van Marvy’s
speelwereld zal er uiteraard niets
veranderen. Uw jaarkaart, vrijkaart of overige kaarten / acties,
blijven gewoon geldig.

actie adoptie op
basisschool ‘t palet
HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar is
het hoofddoel van Actie Adoptie
op basisschool ‘t Palet: VluchtelingenWerk Bernheze. Dinsdag
23 mei staat in het teken van
het ophalen van geld voor goede doelen.
Ook gaat er geld naar een aantal
vaste doelen, waar jaarlijks geld
voor wordt opgehaald. De gedachte hierachter is dat de leerlingen van ‘t Palet zich inzetten
voor andere kinderen, die dat
goed kunnen gebruiken. Voor
het inzamelen van het geld doen
de kinderen tijdens deze dag acti-

Bij motorische beperkingen verloopt de informatieverwerking
vertraagd. Dat is vooral lastig bij
onder andere het automatiseren
van spellingsregels en het leren
van de tafels. Bij dyslexie zien we
vaak dat zowel de informatieopname als de informatieverwerking niet optimaal zijn. Oogtraining bestaat uit oefeningen voor
de ogen, vooral kijk-, lees- en
coördinatieoefeningen.

HEESCH - Mark van de Ven
draagt binnenkort zijn indoorspeeltuin Marvy’s Speelwereld
aan de Graafsebaan 38 over aan
Margie Korsten uit Oss.

Houd de website,
www.marvys-speelwereld.nl,

Margie Korsten en Mark van de Ven

en de Facebook-pagina in de
gaten voor de laatste ontwikkelingen, informatie, acties en
nieuws.
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

viteiten. Er zijn sportieve activiteiten zoals wandelen, hardlopen,
skeeleren en andere sport- en
spelactiviteiten.
Ook krijgen de kinderen informatie over VluchtelingenWerk
Bernheze, zodat duidelijk wordt
waar hun inzet voor bestemd

is. ’s Avonds is er een gezellige
markt, waar iedereen welkom is.
De markt is van 18.30 tot 20.30
uur. Er zijn doe-activiteiten en
ook worden er allerlei spullen
verkocht; ook spulletjes die de
kinderen zelf gemaakt hebben!
De Wereldwinkel is tijdens deze
avond ook aanwezig.

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!
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Door moestuintjes weer een
geslaagde MATCH

HEESCH - Filmhuis de Pas wil ook haar steentje aan SamenLoop voor Hoop bijdragen. Dit doet zij door op maandag 29
mei de film 50/50 te vertonen.

BERNHEZE - Vrijwilligster Anneke (50): “Ik kreeg bij mijn
plaatselijke supermarkt van die
leuke kleine moestuintjes mee.
Die heb ik samen met mijn maatje
Casper (8) gezaaid. De eerste
groene stengels komen al omhoog. We zijn gekoppeld via
maatjesproject MATCH. Wekelijks geef ik hem de extra aan-

Samen een
moestuintje
aanleggen is
toch veel
leuker dan
alleen

Filmhuis de Pas: film 50/50
voor SamenLoop voor Hoop

dacht en ontspanning die hij zo
goed kan gebruiken. Hij geniet
zichtbaar van de ‘match’ en ik
ook. Laten we eerlijk zijn; samen
een moestuintje aanleggen is
toch veel leuker dan alleen?”
Vrijwilligersproject MATCH is
een maatjesproject voor jongeren tussen zes en achttien jaar.
MATCH koppelt een kind of
jongere, voor wie ontspanning
en plezier maken niet vanzelfsprekend is, aan een volwassen
vrijwilliger.
MATCH zorgt dat de koppels
goed bij elkaar passen door goed
te matchen op persoonlijkheid
en wederzijdse interesses.
Medewerkers van Oosterpoort
bieden vrijwilligers zorgvuldige
voorbereiding en begeleiding.
Ze zorgen ervoor dat een match-

vrijwilliger gesteund wordt waar
nodig en er niet alleen voor staat.
Informatiebijeenkomst
MATCH is dringend op zoek
naar meer enthousiaste volwassen vrijwilligers uit Bernheze en
omgeving die net als Anneke
een kind wat extra aandacht,
steun en gezelligheid kunnen
bieden.
Mensen die benieuwd zijn of
MATCH ook wat voor hen zou
kunnen zijn, zijn van harte welkom op de informatieavond op
maandag 22 mei van 19.30 tot
21.00 uur in de bibliotheek van
Veghel aan de Markt 1. Een matchbegeleider en een vrijwilliger
vertellen meer over dit bijzondere project.
Meer informatie?
Kijk op www.oosterpoort.org/
match of bel, 0412-465300.

50/50 is het levensverhaal van scenarist Will
Reiser, die op jonge leeftijd met een zeldzame vorm van kanker werd geconfronteerd. In
de film heet hij Adam Lerner (gespeeld door
Joseph-Gordon Levitt) en heeft hij een relatie
met een mooie vrouw, een leuke baan en een
goede vriendengroep. De schok is dan ook
groot als kanker bij hem wordt geconstateerd.
De film laat zien hoe Adam hiermee om probeert te gaan en geholpen wordt door zijn beste vriend Kyle en zijn erg jonge therapeute Katherine. Het emotionele hart van de film ligt bij
Joseph-Gordon Levitt, die hier de beste prestatie uit zijn nog jonge carrière levert.
In een moeilijke rol, die heel makkelijk de bocht
uit kan vliegen, zet hij zijn personage eerst
mooi rustig neer. Wie verwacht dan ook dat
een jonge man in de kracht van zijn leven kanker krijgt? Maar die initiële verbazing maakt
langzaam maar zeker plaats voor angst over
zijn toekomst en vooral of hij die wel heeft.
Met name in de scènes met zijn therapeute,
wordt dat mooi duidelijk.
50/50 is als film als uitermate geslaagd te bestempelen. Voor een film die
zo’n moeilijk onderwerp voor een groot publiek bespreekbaar maakt en
daar met vlag en wimpel in slaagt, moet de pet heel diep af.
De entree is € 6,- en dit komt volledig ten goede aan SamenLoop voor
Hoop. Abonnementen zijn voor deze film niet geldig.
De film begint om 20.00 uur.

BeleefTV voor Laverhof, locatie Cunera De Bongerd

gebruikt worden. De BeleefTV
is ontwikkeld voor mensen met
dementie. Samen met medewerkers of familie kunnen de bewoners verschillende spellen spelen

De feestelijke onthulling

Foto’s: DMBK

HEESWIJK-DINTHER – Een feestelijke bijeenkomst was het afgelopen donderdag bij zorginstelling
Laverhof, locatie Cunera De Bongerd, want koor Vivace trad op én de BeleefTV werd onthuld.
Een jaar geleden was er een
BeleefTV op proef bij Laverhof.
En zoals Fons Arts donderdagavond vertelde was toen al meteen bekend dat dit apparaat
aangeschaft moest worden. De
stichting vrienden van Cunera/
De Bongerd kwam in actie om
het geld, ruim € 8.000,- bij elkaar te krijgen. En het is ge-

lukt, met medewerking van de
Rabobank Clubkascampagne,
een persoonlijke donatie van
Joop van de Wetering, Toneelgroep Anders als anders, MC De
Wisperink, Lions Bernheze en
Stichting Het Geleer.
De onthulling werd gedaan door
een inwoner van Laverhof, Jo
Willems, én Hein van Hemmen

van drie jaar oud. Hiervoor was
gekozen omdat een jaar geleden, toen de BeleefTV op proef
was, die twee al spontaan een
spelletje memory op het apparaat gingen spelen.
De BeleefTV, met touchscreen,
heeft het formaat van een grote tv. Voor het gemak kan de tv
zowel horizontaal als verticaal

Ontwikkeld voor
mensen met
een dementie
en herinneringen ophalen met
de tv. In deze spellen staat plezier, beweging en vooral herkenning voorop. Ook foto’s, liedjes
en journaals van vroeger zijn
hierop terug te vinden. Door de
BeleefTV te gebruiken worden

de bewoners op een positieve
manier gestimuleerd.
Stichting vrienden van Cunera/
De Bongerd maakt alleen projecten mogelijk die niet betaald
kunnen worden uit de reguliere
exploitatie van Laverhof.
Meer foto’s vind je op
www.mooibernheze.nl.
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Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen

Bijeenkomst: Hoe kunnen we kwetsbare
oudere mensen het beste ondersteunen?
HEESWIJK-DINTHER - Je ziet het veel om je heen, oudere mensen die naarmate de leeftijd vordert toch
wat kwetsbaarder worden. En die je er dan voor wilt behoeden dat er iets mis gaat, een ongelukje gebeurt et cetera. Maar wat is dan slim om te doen? Hoe schat je een risico in? Wanneer doe je teveel of
juist te weinig? Op 6 juni organiseert Samen Sterk een informatiebijeenkomst om hierover met elkaar
in gesprek te gaan.

Retselseweg 5 | Heeswijk-Dinther
06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

bare (oudere) persoon, zoals
familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Al zijn natuurlijk ook
professionals van harte welkom!

Aan de hand van een presentatie door Phyllis den Brok, projectleider ‘Langer Zelfredzaam
in Heeswijk-Dinther’, komt aan
de orde op welke manier ondersteuning van kwetsbare ouderen
kan bijdragen aan hun zelfredzaamheid. Daarbij is er aandacht
voor veiligheid, eigen mogelijkheden en kwaliteit van leven.
Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor de informele kring
van mensen rondom een kwets-

Hier gaat het over:
Naarmate mensen ouder worden, zie je soms dat bijvoorbeeld
het evenwicht en de coördinatie
wat minder worden. Met als gevolg dat je als betrokken familielid, buur of vrijwilliger je zorgen
maakt dat er iets mis zal gaan. En
dit is dan vaak de aanleiding om
extra hulp te regelen, bijvoorbeeld bij schoonmaak van de
keuken of het klaarmaken van
het eten. Maar is dit wel slim?
Op het Japanse eiland Okinawa
wonen meer gezonde en actieve
honderdjarigen dan waar ook ter
wereld. En uit divers onderzoek
blijkt dat dat komt doordat ze
zelf actief blijven in hun dagelijkse leven. Dit zelf actief blijven in
het eigen huishouden - bijvoor-

beeld door zelf te koken, boodschappen te doen of de moestuin te onderhouden - blijkt één
van de belangrijkste aspecten
om gezond en fit oud te worden.

lanGer
zelF
redzaam
Maar wat is nu de balans? Kunnen deze kwetsbare mensen dat
wel en zijn er dan niet juist andere risico’s? Wanneer zou het
beter zijn dat iemand wat rustiger aan doet? En op welke manier kun je hier dan het beste als
familielid, vrijwilliger of buren in
ondersteunen?
Kom ook en praat hierover mee
op 6 juni!
Locatie: Aula gymnasium Bernrode, tijdstip 19.00-21.00 uur.

manege de Binckhorst viert
haar 10-jarig bestaan
ROSMALEN - Dit jaar bestaat manege de Binckhorst in Rosmalen tien jaar! Manege de Binckhorst is
een kleinschalige manege voor ruiters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Wekelijks
komen er 65 ruiters paardrijden uit Rosmalen, Den Bosch, Berlicum, Heesch, Empel, Geffen et cetera.
Ruiters rijden belevingsgericht,
ze voelen de beweging of ze krijgen paardrijles. Ook nemen ze
deel aan speciale G-wedstrijden
voor ruiters met een beperking.
De manege wordt bijgestaan
door een grote groep van 35
vrijwilligers die de lessen mogelijk maken.

35 vriJWilliGers
die de les
moGeliJK maKen
De manege is uitgegroeid tot
een professioneel bedrijf en is
aangesloten bij de Federatie
Paardrijden Gehandicapten.
Er is een samenwerking met speciaal onderwijs HUB uit Rosmalen.
Op deze school zitten kinderen
uit onder andere Bernheze en zij
krijgen kennismakingslessen met
het paardrijden.

Viert haar 10-jarig jubileum!!!
Datum: zaterdag 27 mei 2017
Tijd: 10.00u—17.00
Locatie: Manege de Binckhorst
Waterleidingstraat 2, Rosmalen

AFSLUITING:
RAD van
FORTUIN
ONTHULLING VAN
HET NIEUWE LOGO

Zaterdag 27 mei is er een open
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Er
zullen demonstraties zijn door
eigen ruiters en diverse activiteiten als springkussen, schminken
en een huifkartocht staan ook
op het programma. Rond de
klok van 15.00 uur is er een rad
van fortuin waar leuke prijzen te

winnen zijn. De opbrengst hiervan is voor de manege.
Graag tot ziens op 27 mei!
Manege Binckhorst
Waterleidingstraat 2
Rosmalen
www.manegedebinckhorst.nl.

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL
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aan Het werk
Wacht niet op jezelf, knal eruit (loesje)
BERNHEZE - Afgelopen week heb ik een workshop van Loesje gevolgd. Je kent haar wel, van de spreuken. Tijdens de workshop leerden we teksten schrijven. Ik was in de veronderstelling dat je in je eentje een pakkende
spreuk ging maken.

Column
Jacqueline

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

Maar daarin heb ik me vergist. Om
tot de spreuken te komen werd er
een creatief proces op gang gebracht. Een waarin je elkaar nodig
hebt. Elkaar aanvullen, voortborduren op andere ideeën en zelf weer

-

met nieuwe ideeën komen. Inspirerend om te zien wat een slap eerste idee voor een sterke spreuk kan
opleveren!
De workshop heeft me aan het
denken gezet. Vaak veronderstellen
we dat we zelf alles moeten weten
en kunnen.
Toch worden de beste resultaten
behaald door samen ideeën te bedenken, zonder oordelen of te bekritiseren.
Des te meer ideeën en gedachtes
de revue zijn gepasseerd, des te
beter is het eindresultaat. Dat geldt
ook voor alles rondom het solliciteren. Een CV, een brief, de voorbe-

Collega’s Gezocht:
Ervaren eerste monteur met APK2
Leerling automonteur

Zoek je afwisselend werk en wil je niet iedere dag hetzelfde?

reiding voor een sollicitatiegesprek;
ga met anderen in overleg, bekijk
andere ideeën en sta open voor
andere inzichten. Uiteindelijk ben jij
wel degene die besluit wat te doen.
Maar wel met een top resultaat.
Zoals Loesje zegt: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’

Wij bieden:
Een uitdagende baan met groeimogelijkheden in een gezond bedrijf
met grote betrokkenheid van de medewerkers naar elkaar en de
onderneming. Uiteraard een salaris in overeenstemming met de
zwaarte van de functie.
Je kunt je sollicitatie richten aan:
Vakgarage Boxtel, Havervelden 6, 5281PT Boxtel
e-mail: info@vakgarageboxtel.nl
Voor vragen over de functie kun je ons ook bellen : 06-53242512

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

Scholieren gezocht!
Op woensdag 28 juni om 9 uur opent de nieuwe
Jumbo in Heeswijk Dinther. Hiervoor zijn we nog
op zoek naar enthousiaste hulpkrachten voor
diverse afdelingen die ons team komen versterken.
We zoeken hulpkrachten voor de avonden, in het
weekend en in de vakantieperiode.
Op zaterdag 20 mei en 27 mei houden we een
inloopochtend van 10 tot 12 uur voor iedereen die
bij Jumbo Heeswijk Dinther wil werken. Meld je bij de
service balie in de winkel voor een sollicitatiegesprek.
Online aanmelden kan via Jumbowerkt.nl

‘Als jij denkt dat het nog beter kan,
dan zoeken we jou’
Jumbo, Heeswijk-Dinther, St. Servatiusstraat 39
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Jacqueline: ‘Elkaar aanvullen en voortborduren...’
vacature Trainer/coach vrouwen 1

HEESWIJK-DINTHER – Voetbalvereniging Heeswijk en RKSV
Avesteyn (Dinther) zijn van plan om in seizoen 2017/2018 de krachten te bundelen binnen de vrouwenafdeling. Dit houdt in dat de
beide vrouwenteams samengevoegd worden: een eerste elftal dat
prestatief speelt (vierde klasse) en een tweede elftal (vijfde klasse).
We zijn hiervoor op zoek naar een geschikte trainer/coach voor het
eerste elftal.
Naast de vrouwenteams werkt
de gehele meidenafdeling van

VV Heeswijk en RKSV Avesteyn
al samen. Dit biedt veel kansen

voor de toekomst. Heb jij de
ambitie om het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te
tillen, met een groep fanatieke
vrouwen die willen strijden om
het kampioenschap in de vierde klasse? Het team traint twee
keer in de week (dinsdag en
donderdag) en speelt op zondag. Vergoeding/salaris is op
basis van ervaring en diploma’s.
Daarnaast is er een mogelijkheid
om cursussen te volgen.
INTERESSE? We gaan graag met
je in gesprek. Neem contact op via
communicatie@vvheeswijk.nl.
Om organisatorische redenen
ontvangen we je reactie graag
zo snel mogelijk.

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
Gevraagd

Medewerker m/v
Parttime Montage hulp
Voor de fabricage en montage
van kunststof kozijnen.
ZZP bespreekbaar.
Meer informatie: 06-15103061
Schaapsdijk 15 - 5472 PD Loosbroek - 0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

www.vanpinxteren.nl

The Duke is een exclusieve Business Club met een
18-holes golfbaan die zich richt op de zakelijke
markt. Dit jaar vindt er een uitbreiding plaats met
een exclusief vijfsterren- Suite hotel, inclusief
conferentiezaal.
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.

SCHOONES CARAVANTRANSPORT BV TE OSS
Zoekt een

AVONTUURLIJKE CHAUFFEUR
Wie zijn wij?
Een klein familiebedrijf waar transport van chalets en het plaatsen daarvan, de
hoofdwerkzaamheden zijn. Dit gebeurt voor zowel bedrijven als particulieren.
Wat ga je doen?
Je hebt ervaring in het exceptioneel transport. Je laadt, lost en vervoert o.a.
chalets. Je rijdt in zowel binnen- als buitenland. De weekenden ben je vrij.
Je rijdt zowel alleen als met een collega. Inzicht is een pré gezien de diverse
werkzaamheden. Bij voorkeur kun je overweg met een tractor.

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

Heb je interesse of een vraag?
Neem dan contact met ons op via 06-53149977 of
info@schoonescaravantransport.nl www.schoonescaravantransport.nl

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar;

Bedieningsmedewerkers
voor 32 – 40 uur (m/v)

Voor deze functie zoeken wij representatieve, stressbestendige
personen, die met zijn/haar enthousiasme, gastgerichtheid en
glimlach inhoud kan geven aan deze functie. Voor deze functie zijn
tevens vereisten, minimaal MBO werk- en denkniveau en een goede
beheersing van de Nederlandse taal.

HH-diensT medewerker
voor 12 -16 uur (m/v)

Bent u gemotiveerd, flexibel (weekend- en feestdagen) 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
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Mei
maand

VOETENmaand

BLESSURE?

elk jaar meimaand voetenmaand
Dit jaar staan hielklachten centraal
BERNHEZE – Het hielbeen (calcaneus) is een groot en stevig bot dat een belangrijke functie heeft bij
het staan en bij het afwikkelen van je voet tijdens het lopen. Klachten en blessures aan de hiel komen
het meest voor op twee voorkeursplaatsen. Dit zijn pijn aan de achterzijde van de hiel en pijn aan de
onderzijde van hiel. Er zijn verschillende soorten klachten en blessures die op deze plaats gelokaliseerd
zijn en zowel bij jong als oud voorkomen. Hieronder zullen twee veelvoorkomende klachten besproken
worden.
Calcaneodynie
Onder de hak is er sprake van
een zogenaamd hielkussen dat
bestaat uit vetweefsel. Dit vetweefsel zorgt voor schokdemping tijdens het lopen. Bij het
lopen wordt de eerste druk dus
opgevangen door dit kussen.
Wanneer dit vetweefsel geïrriteerd is kan dit pijnklachten
geven ter hoogte van de onderkant van de hiel (calcaneodynie).
Oorzaken hiervan kunnen zijn:
- Leeftijd (op latere leeftijd
wordt dit hielkussen doorgaans dunner).
- Trauma (bijvoorbeeld na een

klap op de hiel).
- Afwijkende voetstand.
Aandoeningen aan de onderzijde van de hiel zijn soms lastig
van elkaar te onderscheiden.
Dit omdat ze zich op deze plek
voordoen en daarbij nagenoeg
dezelfde klachten geven. Door
middel van taping, oefeningen en zolen bij een afwijkende
voetstand kunnen wij mogelijk
de oplossing bieden.
Morbus Sever
Morbus Sever is de meest voorkomende oorzaak van hielpijn bij

kinderen. Tijdens de groeifase bij
kinderen moet het hielbeen in
verschillende richtingen groeien. Het bot is nog niet volledig
ontwikkeld tot ze veertien jaar of
ouder zijn.

Daarnaast komt het vaak voor
bij (actieve) kinderen tussen acht
en dertien jaar en meer bij jongens dan bij meisjes.

Wilt u een zo’n
spoedig
Naast groei en lichamelijke acTot die tijd wordt er nieuw bot tiviteiten kunnen overgewicht,
mogelijk
herstel?
gevormd
op de groeischijf
in de een trauma en een afwijkende
hak die zich aan de achterzijde
van de hiel bevindt. Pijnklachten
aan deze groeischijf bevinden
zich aan de achterkant en/of onderkant van de hiel tijdens het
lopen, aanrakingen en springen.
De aandoening kan voorkomen
in één of beide hielen.

voetstand een rol spelen bij het
ontstaan van de klachten.

Bezoek dan onze sportpodotherapeuten.
De behandeling van Morbus
bij behandeling
de podotherapeut zal
Zij zijn gespecialiseerdSever
in de
voornamelijk bestaan uit schoenvan (sport) blessures. advies en eventueel inlegzolen.

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk
a en
Ik ben bij The
ik heb
Eline want
likdoorn.
last van m’n
er.
Ben iets lat

Inloopspreekuur
Wanneer
: maandagmiddag
Tijd
: 17.00 tot 18.00 uur
Kosten
: gratis advies
Locatie
: Avantilaan in Schijndel.

Heeft jij last
van hielklachten?
T 073
547 00 19
Misschien kunnen wij iets voor je
info@makkelijklopen.nl
betekenen!
073-5470019
www.makkelijklopen.nl
info@makkelijklopen.nl

Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
‘s Hertogenbosch
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Vinkel

Kus Wim

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

In mei en juni ontvangt u
15% korting op een pedicure
& OPI gelcolor behandeling
Afspraak maken?
Dat kan heel gemakkelijk online
www.vivapodolux.nl

Op goede voet,
de zomer tegemoet
Beatrixstraat 18 - 5384 - 06-12509668
www.pedicuresalonmarlies.nl

VIVA PODOLUX
PEDICURE

Marisca v. Roosmalen
Viva podolux, pedicure

Vlasakker 17 - 5384 NN Heesch
06 13108955 of 0412 850549
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Je moet eerst leren lopen, voordat je kunt rennen

met het Sint Barbaragilde
naar Den Bosch
HEESWIJK-DINTHER - Kom naar het kerkplein van de Sint Servatiuskerk in Dinther voor een voettocht naar Den Bosch. Op donderdag
25 mei om precies 6.15 uur vertrekken verschillende gildebroeders
naar de Sint Jan, samen met een aantal Dintherse parochianen en
andere belangstellenden.
Op deze Hemelvaartsdag luistert
Gilde Sint Barbara uit Dinther om
10.00 uur de viering op. Ook dit
jaar wordt het aantreden van het
gilde weer gecombineerd met
een voettocht vanuit Dinther

naar Den Bosch.
Iedereen die er zich bij wil aansluiten is welkom. Heb je zin in
een mooie wandeling? Zorg er
dan voor om ruim op tijd aanwezig te zijn. Aanmelden hoeft

BLESSURE?

niet. Om fit in Den Bosch te arriveren krijgen de wandelaars
rond 8.00 uur, tijdens een korte tussentijdse stop bij de Dungense brug, koffie/thee/water/
broodje aangeboden. Daarnaast
zijn fietsers en automobilisten
van harte welkom om met Gilde
Sint Barbara en alle wandelaars
de viering bij te wonen.
Tot donderdag 25 mei!

Wilt u een zo’n spoedig
mogelijk herstel?

Er zijn van die dingen die je gewoon leuk vindt om
te weten of om door te vertellen.
Feiten over je voeten bijvoorbeeld!
1. Vrouwen hebben maar liefst vier keer zo vaak last van voetproblemen als mannen. Waarschijnlijk
komt dat door het te lang dragen van hoge hakken. Toch die hippe naaldhakjes maar eens vaker
verruilen voor comfortabele gympen!

2. Je voet bestaat uit maar liefst 26 beenderen, 33 gewrichten, 107 banden en 10 spieren of pezen.
3. Alle botjes in beide voeten vormen samen een kwart van alle beenderen in je lichaam.

Bezoek dan onze sportpodotherapeuten.
Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling
van (sport) blessures.

Inloopspreekuur
Wanneer
: maandagmiddag
Tijd
: 17.00 tot 18.00 uur
Kosten
: gratis advies
Locatie
: Avantilaan in Schijndel.

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

Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
‘s Hertogenbosch
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Vinkel

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.

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

6. Shoppen voor schoenen kun je het beste aan het eind van de dag doen. 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, likdoorns) maar niet te spreken.

Voetensalon
Rianne

7. Volgens verschillende geneeswijzen weerspiegelen je voeten je gezondheid.

De eerste symptomen van ziektes, zoals problemen met hart- en bloedvaten, zouden aan je
voeten te zien zijn...

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 afscheiden.

Stap stralend en kleurrijk
de zomer tegemoet...
uw voeten verdienen het !

bron: www.gezondheidsnet.nl.

De Klaver 7 - 5384 XK Heesch - 06-53473619

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.

Schimmelnagels?
Mooie voeten beginnen bij
mooie nagels. Mooie nagels
beginnen bij intense.

06 - 104 334 89
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

VOOR

Voor meer informatie kijkt u op
www.salonintense.nl

feel good — look amazing

2 MAANDEN

5 MAANDEN

9 MAANDEN

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.

Intense
Kromstraat 3
5388 ES Nistelrode
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DE KERMISSEN VAN
BERNHEZE KOMEN ER AAN:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heeswijk-Dinther
• Heesch
• Loosbroek
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Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie,
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag
een kermismunt t.w.v. €1,-.
(Kermismuntjes kunnen niet ingewisseld worden voor
geld.)

wij
doen
mee

www.vorstenbosch-paktuit.nl

H EZE

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

Van woensdag 24 tot en met zondag 28 mei

Kermis Vorstenbosch & Feest in de tent
Vorstenbosch Pakt Uit met een gezellige voorjaarsmarkt in het centrum. Naast de markt, die zich afspeelt tussen
11.00 en 16.00 uur, zijn er nog veel meer aantrekkelijke bezienswaardigheden te zien tijdens het evenement
Vorstenbosch Pakt Uit. De kermis draait op deze zondag op volle toeren, het parkeren is gratis en de toegang is ook gratis!

Woensdag 24 mei
FEEST IN DE TENT en op groot scherm live AJAX - MANCHESTER UNITED

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
WANDELEN VOOR BURO LIMA vanaf 7.00 uur. Afstanden 5-10-15-20-25 kilometer
Vanaf 11.00 uur KERMISBRUNCH; voor een klein prijsje heerlijk genieten van heel veel lekkers!
KERMIS en REPOP; twaalfkoppige coverband waarbij de toegang gratis is.

Vrijdag 26 mei
KERMIS EN DR. RUDE; toegang € 7,50 18+.

Zaterdag 27 mei
KERMIS EN KINK: toegang gratis.
KINDERKERMIS MATINEE vanaf 17.00 uur.
MICKEY EN MINNIE en een ballonnenwedstrijd.

Zondag 28 mei: VORSTENBOSCH PAKT UIT
KERMIS EN BRADERIE van 11.00 tot 16.00 uur.
Vanaf 16.00 uur afsluiting in en rondom de feesttent
met YELLOW PANTS

Kermisexploitanten:
Viskraam: C.L. de Raden
Autoscooter: Fam. van Tuijl-Verstappen
Draaimolen: Fam. van Tuijl-Verstappen
Suikerspin: H.P.L. Stroucken
Snoekraam: Paashuis-de Laat
Gebakkraam: T. Maasakkers
Dartgame: T.L. Chen
Schiettent: Verstappen Funfairs
Paradise Express: Verstappen Funfairs
Lucky Cranes: C. Overkamp en zonen
Lijntrek: VOF Verstappen
Lucky Duck: VOF Verstappen

Kink

Ben jij meer van een avontuurlijke zondag?
‘Looping Bikes’. Fiets met z’n tweeën zo hard mogelijk en al trappende maak je een looping,

oftewel fiets 360 graden in de rondte! Heb je een sterke maag, en ben jij degene die binnen een minuut
de meeste rondjes over de kop kan fietsen? Een waar spektakel, zowel voor de deelnemers als voor de
toeschouwers.

Klimwand. Meer spanning op de tien meter hoge klimwand. De klimwand stelt zelfs de ervaren
klimmers aardig op de proef. De wand is door zijn flinke hoogte een echte publiekstrekker. Met twee
personen tegelijk kun je tot grote hoogte klimmen, waarbij het bellen van de bel het eindpunt is.

Ponyrijden. Voor de jeugdige bezoekers is het mogelijk onder begeleiding een ritje te maken op

een van de aanwezige pony’s. Papa of mama zijn zeker bereid om hier een mooie foto van te maken.

Looping Bikes

J2 PhotoFactory. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en in het dagelijks leven

wordt er dan ook volop gebruik gemaakt van de camerafunctie. Veel mooie momenten worden gepost
op Social Media zoals Instagram of Twitter. Nu kan je deze mooie momenten ‘vangen’ met onze HashtagPrinter. Post met de hashtag #kfv2017 en deze worden opgepikt door de printer. Deze worden vervolgens
afgedrukt als een aandenken aan je bezoek aan de voorjaarsmarkt in Vorstenbosch. Per persoon kan je zo
twee afdrukken afhalen op de stand. Dit alles gebeurt nabij het kapellenfestival.

Kapellenfestijn. Bij twee podia kan je genieten van live muziek. Het jaarlijkse kapellenfestival bezet
een podium, vanaf 12.30 uur, georganiseerd door De Pierebloazers. En op het tweede podium is de gehele
middag live muziek van een coverband, waarbij twee zangeressen nog voor extra vuurwerk zorgen.
De jaarlijkse kermis draait op deze zondag nog op volle toeren, met aansluitend muziek in de feesttent;
vanaf 16.00 uur. Genoeg te doen om het weekend in Vorstenbosch te vertoeven.

Kapellenfestijn

Klimwand
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Topartiesten,
food & drinks
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Jumbo is
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en aankoop van actieproducten*
feestje.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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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 afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur
Formulierenbrigade
Ons Welzijn
De Misse 4b (2e verdieping)
Donderdag: 14.00-16.00 uur
Tel: 14 0413

Woensdag 17 mei 2017

Wilt u dat de gemeente uw
persoonsgegevens geheimhoudt?

aangepaste
openingstijden
gemeentehuis

Dien een ‘verzoek tot verstrekkingsbeperking’ in

Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). In bepaalde gevallen verstrekken we deze
gegevens aan derden (bijvoorbeeld aan instellingen, pensioenfondsen of aan de interkerkelijke ledenadministratie en alleen met uw
toestemming aan particulieren). U kunt de gemeente vragen om uw
persoonsgegevens geheim te houden en een zogenaamde ‘verstrekkingsbeperking’ indienen.
Privacy
Het is voor anderen niet mogelijk
zomaar uw persoonsgegevens
op te vragen bij de gemeente. Daar zijn regels voor. U hebt
recht op geheimhouding van uw
gegevens. De gemeente zal uw
verzoek om geheimhouding altijd inwilligen.

zaken van de gemeente of via
www.bernheze.org. Daar zijn
geen kosten aan verbonden. De

verstrekkingsbeperking blijft geldig tot u zelf bij de gemeente om
een wijziging vraagt.
Het verzoek om geheimhouding
kan alleen voor persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de
gemeente waar u het verzoek
indient. Als u wilt dat uw vorige
woongemeente ook geen gegevens verstrekt, moet u daar ook
een verzoek indienen.

Op de volgende data is het
gemeentehuis gesloten.
25 mei 2017
Hemelvaartsdag
26 mei 2017
Collectieve vrije dag
5 juni 2017
Tweede pinksterdag
De Milieustraat is op 26 mei
van 13.00 tot 18.00 uur open.

vragen aan de gemeente?

Verzoek indienen
Een verzoek tot geheimhouding
dient u in bij de afdeling Burger-

@bernheze_gem

gemeente haalt
nieuwe WOz-waarde voor uw woning
snoeihout binnen de Onlangs heeft u de nieuwe WOZ-waarde voor uw woning ontvangen.
bebouwde kom op
Als u eigenaar bent van de woning heeft u ook een aanslag OZB en Rioolheffing gekregen. Meer informatie op www.bernheze.org of bel 14 0412.

agenDa
23 juni 2017
Veteranendag
Vliegbasis Volkel
www.bernheze.org

NIET EENS MET
DE WOZ WAARDE?

naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Op 24 mei 2017 haalt de gemeente Bernheze
binnen de bebouwde kom snoeihout op. Als u
daar gebruik van wilt maken, kunt u zich tot
maandag 22 mei 2017, 12.00 uur aanmelden bij
de gemeente, telefoon 14 0412 of via
www.bernheze.org. De kosten zijn € 13,95.
Bundel het snoeihout 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 snoeihout voor 19.00 uur op.

raaDSvergaDering
Op woensdag 24 mei 2017 vindt er
een raadsvergadering plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis, De
Misse 6 in Heesch. De vergadering is
openbaar en begint om 19.30 uur.
Agenda
- Vaststellen Bomenbeleidsplan
2017-2027
- Vaststellen bestemmingsplan Raadhuisplein 16-19 in Heeswijk-Dinther
- Vaststellen bestemmingsplan Mgr.

Bel ons en
stel uw vraag,
telefoonnummer
14 0412.

Vul het reactieformulier in
op www.bernheze.org.
Onze taxateur belt binnen
de bezwaartermijn terug.

Ik leg u
uit hoe we tot
deze waarde
gekomen zijn

Afspraak maken?
Bel 14 0412, ons team
staat dagelijks voor
u klaar.
In mei en juni ook op
dinsdag- en donderdagavond
op afspraak.

U heeft gelijk,
we verlagen de
WOZ-waarde.

Van den Hurklaan 18-22 in Heesch
- Herschikken basisscholen in Heesch
Informatie
De agenda en bijbehorende stukken
vindt u op www.bernheze.org. Via
deze website kunt u de raadsvergadering live volgen en op een later tijdstip terugkijken. Met vragen over de
gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14
0412, e-mail griffie@bernheze.org.

Ok, ik
begrijp het.
Bedankt
voor de
uitleg.

TIP
Bellen is
sneller!

Dank u voor
uw uitleg,
maar ik maak
alsnog bezwaar.
Afhandelen
kost gemiddeld
13 weken.

WOZ WAARDE

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

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Sint Ambrosius voor het organiseren van een natuur- en
bijenmarkt op 11 juni 2017
van 10.00 tot 16.30 uur op
het Raadhuisplein, 5388 GM
Nistelrode. Tijdens het evenement wordt het Raadhuisplein
(vanaf het Laar tot Tramplein)
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De
beschikkingen zijn op 9 mei
2017 verzonden.
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren van
een Wandeldriedaagse op 12,
13 en 14 juni 2017 van 18.00
tot 21.00 uur in de omgeving
van Nistelrode. Op 14 juni
2017 van 18.00 tot 21.00 uur
wordt het Raadhuisplein, 5388
GM (vanaf Laar tot Tramplein)
Nistelrode afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn op
9 mei 2017 verzonden.
- BOBZ voor het organiseren van
een gala voor de jeugd van
groep 8 van de basisschool op
7 juli 2017 van 18.30 tot 22.30
uur op de locatie Loo, Hoogstraat, Kromstraat, Tramstraat
en Lindestraat, 5388 HK Nistelrode. Deze wegen worden
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers van
18.30 tot 19.30 uur. De beschikkingen zijn op 11 mei
2017 verzonden.
- Velomanagement BV voor
het organiseren van Brabants
Mooiste op 28 mei 2017 van
8.00 tot 18.00 uur bij Kasteel
Heeswijk, Kasteel 4, 5473 VA
Heeswijk-Dinther. De beschikkingen zijn verzonden op 15
mei 2017.
- Stichting Cultureel Centrum
de Pas voor het organiseren
van Heerlijk Heesch op 20 mei
2017 van 15.30 tot 1.00 uur en
op 21 mei 2017 van 14.00 tot
23.00 uur. De Misse is afgesloten voor alle verkeer behalve
voor voetgangers van 16 mei
t/m 22 mei 2017. De beschikkingen zijn verzonden op 16
mei 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel

2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Buurtvereniging Eikenhoek voor
het organiseren van het 40-jarig bestaan van buurtvereniging De Eikenhoek op 30 juni
en 1 en 2 juli 2017 op de locatie
Nobisweg 26, 5473 HD Heeswijk-Dinther. De toestemming
is verzonden op 11 mei 2017.
- De Toren Exploitatie BV voor
het organiseren van een particulier feest op 10 juni 2017 op
een terrein nabij de Koffiestraat
5, 5473 RP in Heeswijk-Dinther.
De toestemming is verzonden
op 11 mei 2017.
- Buurtvereniging Klein Rotterdam voor het organiseren van
een bbq op 24 juni 2017 van
11.00 tot 22.00 uur op het
schoolplein van de Emmausschool, dr. Saal van Zwanenberglaan 115, 5384 BV Heesch.
De toestemming is verzonden
op 11 mei 2017.
- F.J.P.M. van Weerdenburg voor
het organiseren van een huwelijksfeest op 20 mei 2017 op het
adres Nieuwstraat 10, 5384 TC
Heesch. De toestemming is verzonden op 11 mei 2017.
- H.A.P.M. van Houtum voor het
organiseren van een 12,5-jarig
huwelijksfeest op 24 juni 2017
op het adres Oude Veghelsedijk
24, 5476 KE Vorstenbosch. De
toestemming is verzonden op
11 mei 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpwijzigingsplan
Goorstraat ong. Heesch
Burgemeester en wethouders
maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan Goorstraat ong. Heesch
(artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het plan is te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met de code NL.IMRO.1721WPGoorstraatong-ow01.
Het plan betreft het bouwen van
twee woningen aan de Goorstraat ong. in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
Ontwerpbestemmingsplan
Eggerlaan 4 Vorstenbosch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend van
het
ontwerpbestemmingsplan

Eggerlaan 4 in Vorstenbosch, te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPEggerlaan-ow01.
Het betreft een nieuwe gymzaal/
maatschappelijke voorziening ter
plaatse van Eggerlaan 4 en maximaal 10 woningen op achtergelegen terrein.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
Ontwerpbestemmingsplan Heilarensestraat ong. (naast 51)
Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan Heilarensestraat ong. (naast
51) in Heeswijk-Dinther, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPHeilarense51-ow01.
Het bestemmingsplan maakt de
bouw van één woning ter plaatse
van Heilarensestraat ongenummerd mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Samen anders doen
met water en groen!
Groene daken, buurtmoestuinen, geveltuintjes, regenwater
opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels
in de straat...
Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen
die uw woonomgeving bestendiger maakt tegen
klimaatveranderingen. Ook maken deze maatregelen
uw buurt groener, mooier, prettiger én gezonder!
Gaat u samen met buurtbewoners aan de slag?
Dan helpen wij u graag! Kijk voor meer informatie,
de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden op
www.aaenmaas.nl/klimaat
of op de site van uw gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan Mgr.
Van den Hurklaan 11 Heesch
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
de ter-inzage-legging bekend
van het ontwerpbestemmingsplan Mgr. Van den Hurklaan
11 in Heesch, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.BPMgrvdHurklaan11-ow01.
Het bestemmingsplan maakt het
mogelijk de bestaande stenen
berging, carport en gedeelte van
de woning gelegen aan de Mgr.
Van den Hurklaan 11 in Heesch
planologisch te regelen. De betreffende bebouwing is bij de
opstelling van het bestemmingsplan De Kommen van Bernheze
onterecht buiten het bouwvlak
komen te liggen. Onder het oude
bestemmingsplan (dat van toepassing was voor De Kommen
van Bernheze) was de betreffende bebouwing daar namelijk wel
toegestaan.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van
bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Kalverhouderij Van der Valk
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor de
inrichting op het adres Grolderseweg 22, 5384 TN Heesch.
- Peters Aanhangwagens V.O.F.

De gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Landerd, Boekel
en Bernheze participeren in deze regeling.
U kunt voor meer informatie ook bij deze gemeenten terecht.
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heeft een melding ingediend
voor het veranderen van een
inrichting voort het onderhouden en verkopen van aanhangwagens op het adres Vismeerstraat 10, 5384 VL Heesch.
- Pennings PVC BV heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten van
een groothandel waar tevens
kunststof wordt verwerkt op
het adres Middelste Groes 28.
5384 VV Heesch.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 15
Wijzigen brandcompartimentenindeling bedrijfspand
Datum ontvangst: 08-05-2017
- Vorstenbosseweg 23a
Aanpassen dakconstructie
Datum ontvangst: 10-05-2017
Heesch
- Esperloop ong.kavel 18
Oprichten woning
Datum ontvangst: 08-05-2017
Loosbroek
- Schaapsdijk 1

Woensdag 17 mei 2017

Oprichten woning (wijziging
eerder verl. verg.)
Datum ontvangst: 10-05-2017
- Krommedelseweg 2d
Oprichten woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 10-05-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Meerkensloop ong.
Oprichten woning/handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 08-05-2017

- John F. Kennedystraat 99
Uitbreiden woonhuis
Verzenddatum: 09-05-2017
- ’t Dorp 1
Oprichten 21 appartementen
Verzenddatum: 16-05-2017
Loosbroek
- Heideweg 3
Oprichten bedrijfswoning
Verzenddatum: 10-05-2017
- Schaapsdijk 1
Oprichten woning (wijziging
eerder verl. verg.)
Verzenddatum: 15-05-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending

van het besluit in werking.
Heesch
- Kruishoekstraat 13
Uitbreiden kantoor en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 11-05-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke Vergunning
Heeswijk-Dinther
- Jan Habrakenstraat 11
Tijdelijk bewonen van een
woonunit
Verzenddatum: 10-05-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

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

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

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

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

WWW.BernHeze.Org

aurora con Brio ontmoet
eric vloeimans!
HEESCH - Aurora Con Brio ontmoet Eric Vloeimans tijdens hun concert op zaterdagavond 1 juli in CC
De Pas. Een Nederlandse topartiest die wereldberoemd is. Eric Vloeimans is een improviserend trompettist en componist die de term ‘jazz’ voor zijn muziek te beperkend vindt. Zijn werk wordt gekenmerkt
door melodische en lyrische kracht en een karakteristiek, individueel geluid dat in de meer ingetogen
stukken fluwelig of fluisterend wordt genoemd.
Begin jaren ’90 wordt Vloeimans
gerekend tot een generatie jonge musici die bebop combineert
met invloeden uit de rock en
vrije improvisatie, maar al snel
ontwikkelt hij zijn eigen onmiskenbare geluid en stijl.
Vanaf 2007 is Eric Vloeimans erg
actief met zijn elektrische band
Gatecrash, waarin funk- en rockelementen doorklinken. Daarnaast blijft hij andere projecten
ontplooien, zoals de groep Oliver’s Cinema met accordeonist
Tuur Florizoone. In 2011 komt
zijn CD ‘Live at the Concertgebouw’ uit.
Vanuit zijn brede belangstelling
heeft Vloeimans samengewerkt
met artiesten uit andere muzi-

HEESCH – Fanfare Aurora geeft
vele optredens in een jaar; een
rondwandeling op straat, een
serenade tijdens een feestje
in ’t Tunneke of een concert in
CC De Pas.
Ben je ook benieuwd naar de
muzikale prestaties van het Heesche blaasorkest maar heb je
geen zin om een hele avond in
een theaterstoel te zitten?

kale werelden, waaronder Armin
van Buuren.
Masterclass Eric Vloeimans
Voorafgaand aan het concert
zal Eric die zaterdagmiddag een
masterclass verzorgen waar je
deel van uit kunt maken. Het is
een unieke kans voor elke trompet- en bugelmuzikant om dit
mee te maken. Naast dat Eric
uitleg zal geven over zijn spel
wordt er ook geoefend en gespeeld.
Een Masterclass die leidt tot een
optreden met Eric op het podium! Wil jij ook de kunst leren
van het bijzondere spel van Eric,
heb je vragen of wil je hem gewoon ontmoeten, geef je dan
snel op. De duur van de master-

Huiskamerconcert
fanfare aurora

mooie inFormele
GeleGenHeid om
Kennis te maKen

class is een tot anderhalf uur en
is om 14.00/15.00 uur. De kosten zijn: € 20,-.

Kom dan op donderdag 18 mei
om 20.30 uur naar het huiskamerconcert van Fanfare Aurora
in het verenigingsgebouw van
Aurora aan ’t Dorp 138; de huiskamer van Aurora.
De toegang is gratis!
Onder leiding van dirigent Geert
Jacobs is het fanfareorkest van

Aurora in voorbereiding op deelname aan het Peeltoernooi op
zondag 18 juni in Meijel.
Tijdens het Peeltoernooi wordt
een drietal concertwerken gespeeld die beoordeeld worden
door een professionele jury. Als
try-out voor de deelname aan
het Peeltoernooi, organiseert
Aurora nu een huiskamerconcert
waar je van harte voor bent uitgenodigd. Een mooie informele
gelegenheid om kennis te maken
met het orkest, de leden en de
vereniging.
Het huiskamerconcert begint om
20.30 uur en vanaf 20.15 uur
staat de koffie voor je klaar!
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Gerard in gesprek met...
de voorzitter van Lokaal Bernheze
Nadat ik nagenoeg alle in maart 2014 benoemde raadsleden in de keuken van onze redactie heb gesproken, ga ik nu op zoek naar de mensen achter die raadsleden. Dan kom ik natuurlijk direct uit bij de
voorzitter van de partij. Mijn eerste bezoek was aan John van den Akker in Heesch en hij gunde
mij een blik in de keuken van zijn partij.

Profielschets:
Naam:
John van den Akker
Woonachtig: in Heesch

Oud raadslid Gerard
van Dijk gaat in gesprek
met de voorzitters van
de politieke partijen om
bij hen in de keuken te
kijken en geeft de lezer
zo een blik achter de
schermen.

Leeftijd: 53 jaar
Beroep: Directeur
Stichting Maasveren Lith

Gerard in gesprek met John van den Akker

Foto: DMBK

Leden krijgen inspraak in actieve
en betrokken lokale partij
John, stel je eens even voor
Ik ben John van den Akker, geboren en woonachtig in Heesch,
samenwonend met Anja. We
hebben drie kinderen en ook een
kleinkind.
Hoe kom je ertoe om
voorzitter van een politieke
partij te worden?
In een onbewust ogenblik heb ik
op een vergadering van Bernheze Solidair eens laten vallen dat
ik bestuurlijk wat zou willen doen
en dan ben je al gauw voorzitter.
In 2013 heb ik mee mogen werken aan de samenvoeging van

Hoeveel leden heeft je partij
en waar komen ze vandaan?
We hebben meer dan tachtig leden, hoofdzakelijk woonachtig
in Nistelrode en Heesch en een
kleiner aantal verspreid over de
overige kernen.
Wat bedraagt de contributie?
Die is maar € 10,- per jaar en
hieruit kunnen alleen de jaarlijkse kosten worden gedekt.
Daarnaast ontvangen we, zoals
iedere fractie, een bijdrage van
de gemeente en dragen onze
wethouder, raadsleden en burgercommissieleden naar rato van

ken bezet zijn en dat belangrijke
zaken binnen onze partij vooral
gezamenlijk worden besproken.
Heeft de fusie tot één partij
gebracht wat je ervan
verwacht hebt?
De uitslag bij de verkiezingen in
2014 viel tegen, maar waren de
drie partijen individueel doorgegaan, dan hadden ze niet kunnen bereiken wat Lokaal in deze
periode bereikt heeft. We kunnen meer voor onze individuele
kernen bereiken omdat we door
onze samenwerking voor een
breder draagvlak zorgen.

Samenvoeging B.S., ABB, OPG, een
moeilijk maar leerzaam proces
Bernheze Solidair, OPG en ABB.
Na dit moeilijke maar leerzame
proces te hebben afgerond, ben ik
voorzitter van Lokaal geworden.
Ik hoor en lees in de krant
over fractievoorzitters.
Wat is het verschil met jouw
functie?
De fractievoorzitter is raadslid en
is samen met de andere raadsleden van onze partij met politiek
inhoudelijke zaken bezig en met
de samenwerking met andere
fracties. Ik ben als voorzitter met
de gehele partij bezig en vooral
met zaken rondom de politiek.

respectievelijk salaris en vergoeding een gedeelte af aan de partijkas. Die middelen stellen ons
in staat om rond de verkiezingen
campagne te voeren.

Wat is de grootste
tegenvaller in je carrière?
Dat we rondom de fusie goede en ervaren krachten blijvend
hebben verloren.

Wat krijgen de leden voor
hun contributie?
Inspraak in een actieve en betrokken lokale partij.

Van welk moment/gebeuren
heb je tot nu toe het meest
genoten?
Dat Lokaal ook echt lokaal werkt,
we kunnen dat doen wat we
voor ogen hebben gehad en we
hebben voldoende aantrekkingskracht om nieuwe actieve leden
aan te trekken.

Wat is jouw taak als
voorzitter?
Sturend en verbindend bezig
zijn in de contacten tussen onze
wethouder, de raadsleden, de
burgercommissieleden en onze
achterban. Zorgen dat alle plek-

Het mooiste project voor Lokaal

Wat is het mooiste project
voor jullie partij?
Er zijn al verschillende mooie dingen gerealiseerd of in gang gezet
maar ik denk dat de herinrichting
van het centrum van Heesch niet
de makkelijkste, maar wel een
mooie klus is.
Nemen jullie deel aan de
verkiezingen 2018?
Zeker wel en ik proef een enorm
enthousiasme bij wethouder Wijdeven, onze zittende raadsleden

en burgercommissieleden om er
echt weer voor te gaan. Vorige week hebben we de klokken
gelijk gezet en de voorbereiding
voor de verkiezingen 2018 zijn
gestart.
Wie gaat jullie programma
schrijven?
Daarvoor benoemen we een
commissie van een man of vijf uit
onze leden en die beginnen dan
met de eerste concepten.

Een laatste hartenkreet?

Lokaal, dat zijn we allemaal!
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CDA: Wat

vindt u belangrijk voor de
toekomst?
oP WeG naar oPen MonUMentendaG:
HeeMkundekrinG nisteLVOrst
Heemkundekring
‘Nistelvorst’
organiseert in het
kader van Open
Monumentendag
2017 een historische
fietstocht,
grotendeels door
Nistelrode en
Vorstenbosch,
op zondag 10
september. De
start is vanuit het
heemgebouw,
Maxend 3 in
Nistelrode.
De route voert langs
historische plekken
en gebouwen.
De molens in
Vorstenbosch en Nistelrode dienen als rustplaats.
De route eindigt weer in het heemgebouw, waar een expositie
is van de historische plekken en gebouwen die in de route zijn
opgenomen. De start is vanaf 11.00 uur. Het heemgebouw en
de molens sluiten om 17.00 uur. Deelname is geheel gratis.
Standerdmolen Windlust Nistelrode
Deze bijzondere houten molen dateert van rond 1542 en
behoort tot de oudste monumenten van de gemeente
Bernheze. Tijdens de rondleiding laten de molenaars je
kennismaken met het ambacht en de techniek van deze bijna
volledig houten molen. Onder in de molen wordt de kringloop
van het graan ‘van akker tot bakker’ in beeld gebracht. Hier
kunnen ouders én kinderen onder andere zelf graan malen met
een handmolen en hun motoriek testen met ‘meelzak werpen’.
Korenmolen ‘Windlust’ Vorstenbosch
De korenmolen ‘Windlust’ werd in 1860 oorspronkelijk
gebouwd als grondzeiler. Rond 1900 verhoogde men de
romp en maakte men er een Beltmolen van. Tijdens de Open
Monumentendagen zal bij genoeg wind de molen draaien en
wordt er gemalen.
De molenaars leiden je rond door de molen en vertellen over
deze prachtige maalvaardige molen! Onder het genot van een
kopje koffie, thee of limonade kun je beneden in de molen een
digitale fotopresentatie over ‘oud’ Vorstenbosch bekijken.

OPRUIMING OPRUIMING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT

25% KORTING

ZONDAG 21 MEI,
• GERANIUMS,
HEMELVAARTSDAG
DONDERDAG
FUCHSIA’S,
enz.
25 MEI en ZONDAG
28 MEI

geopend van •10.00
16.00 uur
DIV. -HANGPLANTEN

• Geraniums

• Div.
Groentenplanten
• POTGROND

• Fuchsia’s, enz
• Potgrond
• TUINDECORATIE
• Div. Hangplanten • Tuindecoratie
Openingstijden:

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

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

Groenstraat
31
Groenstraat
31
5258 TH, Berlicum
5258
TH
Berlicum
(Nabij
sportpark
De Brand)
06-22381999

(Nabij sportpark De Brand)

Mart Smits, Raadslid
Velen zullen er nog niet bij stil staan, maar dat maakt het onverminderd
belangrijk: de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hét moment
waarop nieuwe gemeenteraadsleden zullen worden gekozen en dat bepalend
zal zijn voor de politieke koers binnen onze gemeente in de daarop volgende
jaren.
Het CDA Bernheze is met veel
plezier en enthousiasme gestart
met de voorbereidingen voor die
verkiezingen. Fractie, bestuur en
actieve leden gaan de komende tijd onder andere het verkiezingsprogramma samenstellen.
De doelen voor de komende jaren, vanuit het CDA-gedachtegoed, zullen daarin worden geformuleerd. Daarvoor vinden wij
het heel waardevol om van u te

horen wat volgens u binnen de
Bernheze politiek de volgende
raadsperiode prioriteit moet (blijven) krijgen.
Daarom aan u de vraag: wat vindt
u belangrijk voor de toekomst?
Wat kan de gemeentelijke politiek de volgende raadsperiode
gaan doen voor uw leefsituatie
en leefomgeving of voor uw onderneming, sport/hobbyvereni-

ging, instelling, belangenorganisatie, e.d.? Juist deze periode, in
de aanloop naar de verkiezingen,
is het zinvol om uw zorgen, ideeen of wensen met ons te delen
zodat die ook van begin af aan
kunnen worden meegenomen.
Schroom niet en neem contact
op via: www.cda.nl/bernheze.
Uw input wordt gewaardeerd!

eet u mee met de politiek?
BERNHEZE - Natuurlijk heeft u al van alles meegekregen van de SamenLoop voor Hoop Heesch op zaterdag 10 en zondag 11 juni. En natuurlijk doet ook onze gemeenteraad mee met deze actie. Een flink
aantal college,- raads, en commissieleden loopt mee onder de naam ‘De Geminte pluusjers’ en heeft
een smaakvol idee opgepakt om sponsorgeld in te zamelen.
“Wij gaan koken en nodigen
iedereen uit om met gemeenteraad, commissie- en collegeleden aan tafel te gaan”, vertelt
Ellen Neelen enthousiast. “Dan
kunnen de tafelgenoten onder het genot van een hapje en
drankje alle vragen stellen die ze
misschien al eerder had willen
stellen aan onze raadsleden. Het
lijkt ons leuk en zinvol om op
deze manier met onze inwoners
in gesprek te gaan.” Er wordt
gekookt door commissielid Ellen
Neelen, raadslid Mathieu Bosch
en wethouder Jan Glastra van
Loon. U kunt er op rekenen dat
dit een verantwoorde en lekkere maaltijd wordt in de vorm

van een buffet. De kosten zijn
€ 25,- per persoon, inclusief
twee consumpties. De opbrengsten komen uiteraard ten goede
aan de SamenLoop voor Hoop.
Het ‘politieke’ etentje is op
woensdag 24 mei, vanaf 17.00
uur in het café van De Pas.
Aansluitend kunt u de gemeenteraadsvergadering
bijwonen,
vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.
Aanmelden bij Ellen Neelen
e.neelen@home.nl
Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij.
Wie het eerst komt...

V.l.n.r.: Jan, Ellen en Mathieu

Samen het verschil maken
Pleun Strik uit Heeswijk-Dinther maakt zich op voor een studie
ruimtelijke vormgeving, productvormgeving en mediavormgevingen,
heeft een bijbaantje op Kasteel Heeswijk en bij sporthal De Zaert.
Daarnaast is ze zeer betrokken en actief in haar woonplaats.
Een bezige bij met het hart op de goede plaats.
Pleun is al jaren als vrijwilliger actief bij de Kindervakantieweek
van Stichting Ranja, zet zich in bij VV Heeswijk, Jong Nederland en
bij diverse activiteiten voor Stichting Carnaval HDL waaronder het
trainen van de dansmariekes. Natuurlijk helpt ze ook bij haar
‘eigen’ carnavalsclub De Plekkers. Haar uitzonderlijke
maatschappelijke verdiensten leverden haar begin dit jaar
terecht de titel ‘Jonge Actieve HaDeejer 2016’ op. “Ik was blij
verrast, maar tegelijk vind ik alles wat ik doe ook heel gewoon.
Ik doe het vooral omdat ik het leuk vind. En het is nodig,
dat ook. Door allemaal een klein beetje te helpen, maak je
samen op heel veel plaatsen een groot verschil.”
Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

ik ben

inFormatie voor de kernen
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Progressief Bernheze:

klassen verhuizen

Bellinda van den Helm, Raadlid Progressief Bernheze
Afgelopen week is gesproken over de verhuisplannen van basisscholen in
Heesch. Als de plannen door gaan, verhuist Delta naar de Toermalijn, en
komen er lokalen van basisschool Emmaus in ‘Onder de bogen’, het huidige
onderkomen van Delta. Basisschool de Kiem wordt in de plannen niet genoemd.

Basisschool Emmaus heeft nu 19
groepen en de Toermalijn heeft er
18. Delta is dé openbare school
in Heesch en tevens de enige
die Daltononderwijs verzorgt.
Om groei bij basisscool Emmaus
mogelijk te maken, verhuist Delta naar leegstaande lokalen van
de Toermalijn. De Kiem kan nog
even door, zolang de school niet
te veel krimpt.
Het verhuizen van de scholen
lijkt logisch. De één heeft een

wachtlijst, de ander krimpt en
heeft lokalen over. Maar willen
we eigenlijk wel steeds groter
wordende basisscholen? Of willen we kleinere scholen verdeeld
over verschillende buurten? De
forse groei van de ene school nu,
kan het definitieve einde van de
andere school betekenen. Met
alle gevolgen van dien voor een
buurt.
Progressief Bernheze ziet veel
meerwaarde in het behouden

van scholen in de verschillende
buurten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen lopend of op de
fiets naar school kunnen en zien
dat een school meer is dan een
plek waar kinderen leren. Een
school is een ontmoetingsplek
waar mensen uit de buurt elkaar
tegenkomen en leren kennen.
Een school brengt leven in de
brouwerij en versterkt de sociale samenhang in de buurt. Dat is
ons heel wat waard.

De maashorst; een landschap van
allure

SP:

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken
Bernheze is gelegen aan de rand van het prachtige natuurgebied de Maashorst; het grootste natuurgebied van Brabant. Dit gebied is prima geschikt
om lange wandelingen of fietstochten te maken. Of gewoon om lekker
uit te rusten op de heide of bij de grindafgravingen. Door de rust en het
hoogteverschil in het gebied komen er nog dassenburchten voor. Er lopen
kuddes Schotse hooglanders, enkele wisenten en schapen in de begrazingsgebieden.
Natuurcentrum De Maashorst
Waar kunnen kinderen, hun
(groot)ouders,
vriendjes
en
vriendinnetjes en ooms en tantes
die wel eens de natuur in willen
allemaal heen? Naar Natuurcentrum De Maashorst, hét informatiepunt van natuurgebied de
Maashorst.
Er is altijd wel een tentoonstelling te zien, er is een speelterrein
voor de kids en een hapje en een
drankje voor de bezoekers. Voor
iedere bezoeker zijn ontdektas-

sen te huur en een gids kan je alles vertellen over mooie fiets- en
wandeltochten.
De kleinsten vinden het kabouterpad prachtig. Verder zijn er
zes recreatieve entrees/poorten
in de Maashorst: Het Bomenpark
Heesch, De Heische Tip in Zeeland, Natuurpoort De Kriekeput
in Herpen, De Heidebloem in
Schaijk, De Mastworp in Uden en
openluchttheater Hoessenbosch
in Berghem.

Zo‘n recreatieve entree/poort
vormt de ingang van het gebied
en is het startpunt voor fiets-,
wandel- en ruiterroutes. Liefhebbers kunnen hier volop mountainbiken. De service is gratis en
de recreatieve poort zelf is een
goed startpunt om het gebied te
ontdekken.
De SP Bernheze wil de komende
jaren volop inzetten op doorontwikkelen van dit prachtige natuurgebied. Samen genieten.

Jan: ‘Samen genieten’

expositie marleen kusters
bij cunera/De Bongerd
HEESWIJK-DINTHER - Marleen Kusters exposeert tot 10 juli haar schilderijen bij Laverhof locatie Cunera/De Bongerd aan Zijlstraat 1 in Heeswijk. Zij is al 21 jaar werkzaam op de linnenafdeling van Laverhof. Daarnaast is zij lid van de ondernemingsraad en zit ze in het dagelijks bestuur van personeelsvereniging ‘Vrij Bont’ van Cunera/De Bongerd.
Zeven jaar geleden is Marleen
begonnen met schilderlessen bij
Leonie Dekker, waar zij van schilderen een hobby heeft gemaakt.
Ze schildert het liefst op grote
doeken, zoals te zien is op deze
expositie.
Buiten schilderen wandelt Marleen graag met de hond en ze
houdt van knutselen en winkelen! Marleen is dertig jaar getrouwd met Tom, heeft een zoon
van 24 en een dochter van 22
jaar.
Iedereen is van harte welkom op
de expositie, waar de schilderijen
je echt zullen verrassen!
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Luchtpost
drÔme FrankriJk
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, in 2000 begonnen
met la Colline in Zuid-Franse
Pont de Barret, starten in 2017
met een nieuw gastenverblijf
in het 15 kilometer verderop
gelegen Dieulefit.

Lentefeest
Het is zondagochtend vroeg als de eerste zonnestralen de
heuveltoppen bij Dieulefit bereiken. Een geluidloze overval
in wit en goud. Samen met de prikkelende berglucht, de
bijna tastbare stilte en een zweem van vers geploegde
aarde en hars brengt het een gevoel van tijdloosheid, wat
ons even doet stoppen. We staan op het punt naar het
stadje te lopen om een kop koffie, krant en croissant te
halen. Maar deze morgen voelt zo maagdelijk en onthecht
dat we besluiten om de vallei heen te lopen om nog even
van dit onvoorziene cadeautje te genieten. Buiten het
ijle staccato van een kloppende specht en een roepende
fazanthaan is de stilte om ons heen volkomen. Opgetogen
en verwachtingsvol. Zo ongeveer moet Adam zich gevoeld
hebben in de hof van Eden.
We zuigen onze
longen vol, wandelen
langs honderd jaar
oude eiken, buxus en
acaciabosjes, grassen
en stenen muurtjes, om
uiteindelijk bij de pas
ingezaaide maïsakkers,
knoflookvelden en
uitlopende fruitbomen
aan de rand van Dieulefit uit te komen. Naarmate we het
stadje naderen dringen zich de eerste marktgeluiden, een
claxonerende auto en een optrekkende brommer aan ons
op. We vervolgen onze wandeling bij het juist verbouwde
hotel aan de Jabron en slaan bij Au Bureau de hoek om
op weg naar Jean’s Café. Halverwege het plein zien we
marktlieden hun waar uitstallen in de Rue du Bourg en
bestellen we twee ‘noisettes’, kleine kopjes espresso met
een vlokje opgeklopte melk, bij Jean.
Naast ons zit een jong stel met een dochtertje van een
jaar of zes. Ze heeft een band met gekleurde veertjes om
haar blonde krullen en een open blik. “Anniversaire?”,
wijs ik op haar kroontje. Maar nee het blijkt het ‘Fête
du Printemps’ te zijn, organisé door de ouders van de
éléves de l’école St. Marie. Leerlingen maken een lied,
dansje of gedicht en delen zelfgemaakte cadeautjes uit. Zo
ontvingen we op ‘Place Stanislas’ te Nancy eens een bosje
lelietjes van dalen met opdracht. ‘Fijne dag, vriendschap
en overvloed gewenst, Lylia’. De kinderen gaan over naar
het eerste leerjaar en dat is een hele stap. De boodschap
van verbondenheid en groei wordt in alle eigenheid met
omstanders gedeeld. En er is een “foire aux plantes et de la
nature in het ‘centre’ ter gelegenheid van het feest”, vertelt
pa. Je kunt zelfs je eigen muziekinstrument meebrengen en
meespelen in het ‘Salle de Fête’. “Elke stijl, elk niveau, voor
elk wat wils.” En je hoeft niet te spelen, je kunt ook gaan
luisteren.
Dochter had inmiddels genoeg van al dat feestgepraat, zag
een vriendinnetje aan komen fietsen en vroeg of ze mocht
spelen. “Niet te ver, wel op het terras blijven.” Huppelend
renden de twee elkaar tegemoet. Stralend omarmden ze de
ander en sprongen een moment verder in een freestyle dunk
op de naastgelegen bank. De mevrouw van het bankje keek
verschrikt op. Na nog een volgende bokkensprong kon ze
er wel mee lachen. Plezier om weinig, wel leuk. Nadat we
onze koffie hadden afgerekend, wandelden we nog een keer
over de ‘foire aux plantes’ om uiteindelijk bij de potplanten
te eindigen. We kozen voor een sterk geurende theeroos,
naam onbekend. “Non, just a rose, je suis désolé”, op de
vraag hoe ze heette. Maar ze rook zo lekker, een beetje naar
de ‘évocation’ (aankondiging), onze klimroos op la Colline,
dus gelijk naar huis en geplant, aldus onze eigen invulling
gevend aan de lokroep van zojuist opengelegde aarde.
www.lacolline.nl
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Franka van Krieken
Toon de Mol
kan293851
de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Loosbroek
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Kophaasjes gevliesd
500 gram voor € 4,50.
Hamburgers 4 stuks
voor € 3,Slagerij Bert van Dinther
Heiweg 8, Oss
0412-454536.
www.slagerijvandinther.nl.
Printpapier
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

gevraagd

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

Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
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te koop

Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
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Puzzle #237921

Getuigen
Op het kerkhof van Heeswijk is
tot twee keer toe een bloemstuk
gestolen. In april en in de week
van 8 mei.
Mocht u iets gezien of gehoord
hebben kunt u het mailen aan
m.vandersloot@telfort.nl of
bellen met 0413-292148.
Klassieke auto’s
Heeft u een oldtimer staan die
u wilt verkopen, dan kunt u mij

bellen op 06-10315896 of mail
oldtimerinkoop@hotmail.com.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 en steun hiermee
het goede doel Stichting
Opkikker.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegespre k t/m afhandelin g rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspr eekpun t tegen een vaste totaalprijs
Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954.
Mario & Christa Bok.
EEN AVONDJE UIT
Schietvereniging ‘t Koskojjer.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
Inschrijvers ontvangen in
verband met 50-jarig jubileum
een verrassing.

STIJLVOL GLAS IN LOOD
Specialist in Glas in Lood.
Ook in isolatieglas, reparaties,
materiaal-verkoop en
workshops. Retsel HeeswijkDinther. 0413-228377
www.stijlvolglasinlood.nl.
Colorenta
kleuranalyse, make up en
stijladvies is vernieuwd.
In een schitterend nieuwe salon
verzorg ik kleuranalyses, waarbij
ik test welke kleuren het beste
bij u passen. Het ideale uitje
voor elke vrouw, dus mannen op
zoek naar een cadeau:
bel voor een afspraak.
Hannie Heesakkers
06-51110053. Heeswijk-Dinther.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
Grote garagesale
Kunst, curiosa en prullaria.
Zaterdag 27 mei van 9.00 tot
15.00 uur. Naast Julianastraat 3
in Heesch.

te huur
WINKELRUIMTE
Wij hebben in de Abdijstraat 12
in Heeswijk een winkelruimte te
huur van 150 m2 BVO.
De ruimte is voorzien van een
complete keuken, wc, kelder en
voorzien van een systeemplafond. Mooie zichtlocatie en parkeren voor de deur! Meer info
of bezichtigen: 0413-291826 of
06-30183535.
opslagunits
in Nistelrode
Afmeting unit:
24 m2 voor € 90,- per maand,
48 m2 voor € 150,- per maand.
Geschikt voor inboedel, opslag,
camper, boot, motorstalling,
et cetera. Eigen toegang.
Informatie: 06-46111667
of www.opslagunit.eu.

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

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!
More Puzzles:

examen? Goed voorbereiden
Tekst?

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

Zie oplossing pagina 38
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Op 10 en 11 juni vindt in Heesch de eerste SamenLoop voor
Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Tijdens deze estafette lopen
teams hun rondes op een vast parcours en vinden er rondom het
parcours verschillende activiteiten plaats. Alles staat daarbij in
het teken van de voortdurende strijd tegen kanker.

Wihabo draait warm
voor de SamenLoop

Toen Ruud Bosch van Drukkerij Wihabo door de sponsorcommissie
van de SamenLoop werd gevraagd om te sponsoren, zei hij direct ja.
Wihabo is erg betrokken bij Heesch en bij de SamenLoop: ze
verzorgen het drukwerk voorafgaand aan 10 en 11 juni.

W

ihabo sponsort elk
jaar een goed doel.
Vorig jaar was dat
Join4Energy. Ruud
vertelt: “We zijn toen met een
stel vrienden de Mont Ventoux
opgegaan om geld in te zamelen
voor de strijd tegen stofwisselingsziekten. Een kindje van een
vriend van ons heeft namelijk
een stofwisselingsziekte, en dat

ging ons natuurlijk erg aan het
hart. We hebben het gehaald en
destijds een mooi bedrag bij
elkaar gefietst.”

MEDEWERKERS
Toen de directie van Wihabo
hoorde over de SamenLoop, wisten ze meteen: dit gaat ons volgende doel worden. Ruud vertelt
verder: “Willy, Joris en ik dragen

graag ons steentje bij aan het
voorkomen van kanker; er overlijden nog véél te veel mensen in
onze omgeving aan deze ziekte.
Meer onderzoek is dus hard nodig.
Iedereen heeft in zijn omgeving
mensen die sterven aan kanker;
ook binnen ons bedrijf gebeurt dat.
Veel van onze medewerkers zijn
ook erg betrokken bij de SamenLoop: er lopen er bijvoorbeeld

Ruud Bosch - Drukkerij Wihabo

twee mee op 10 en 11 juni. En wij?
We komen zeker kijken.”

KAARTJEGELUK.NL
Wihabo’s band met Heesch is
groot. Naast het feit dat Wihabo
lang een kantoor in Heesch heeft
gehad, sponsoren ze ook sportclubs, zoals HVCH en Mixed
Hockey Club Heesch, maar ook
gemeenschapshuis de Pas. Ruud:

“We hebben geen kantoor meer
in Heesch, maar online zijn we
nog steeds perfect bereikbaar.
Zo hebben we onze website
kaartjegeluk.nl. Hier kun je uit een
groot assortiment je uitnodigingen, trouw- en geboortekaartjes
bestellen. Uiteraard kunnen we
ook een kaart voor je ontwerpen.
Zo maken we je drukwerk helemaal persoonlijk!”


De Heesche horeca
werkt lekker samen!
Niels van de Kamp van Restaurant ’t Bomenpark is als commissievoorzitter
lekker druk met alle beslommeringen rondom de horeca van de SamenLoop.
Maar dat doet hij graag, samen met zijn collega’s van Verenigd Horeca Heesch.

Niels van de Kamp - Restaurant ’t Bomenpark

De KinderLoop
Op zondagmorgen 11 juni
vormt de KinderLoop hét stralende middelpunt van SamenLoop voor Hoop Heesch. Alle
Heesche kinderen in de basisschoolleeftijd zijn hierbij van
harte welkom.
HOE ZIET HET
PROGRAMMA ERUIT?
9.00 – 11.00 uur
Gezamenlijke warming-up
10.00 – 10.24 uur
KinderLoop. De kinderen lopen
over een speciaal uitgezet parcours (begeleiding aanwezig).
10.55 uur
Eindbedrag KinderLoop wordt
bekendgemaakt
Elk deelnemend kind ontvangt
een symbolisch aandenken.
Op het Kinderplein achter het
gemeentehuis is volop vertier
voor de kinderen! Het plein is

geopend op zaterdag 10 juni
van 14.30 uur tot 21.30 uur en
op zondag 11 juni van 11.00 uur
tot 13.30 uur.
In de periode voorafgaand aan
de SamenLoop verzorgen alle
Heesche basisscholen een lessenserie ter voorbereiding op de
SamenLoop. Onderwerpen zijn:
waarom lopen we samen, wat is
kanker, hoe kun je geld inzamelen en wat wordt ermee gedaan?
De deelname aan de KinderLoop is gratis en de inschrijfformulieren worden via de school
uitgereikt.

D

e commissie bestaat uit
de leden van Vereniging
Horeca Heesch: Brasserie
’t oude Raadhuis, café
’t Tunneke, Cultureel Centrum
de Pas, Restaurant ’t Bomenpark
en Pannenkoekenhuis Heesch.
Niels: “We werken al jaren intensief samen bij de organisatie van
bijvoorbeeld de kermis en het
Lentespektakel. Ook vergaderen
we sowieso eens per maand, dus
ook voor de SamenLoop werkt
dit lekker en makkelijk samen!”

VERKLAPPEN
Niels wil best alvast wat verklappen over wat er voor lekkers te
koop is tijdens de SamenLoop:
“We krijgen een Horecaplein én

een Kinderplein. Op het Horecaplein op De Misse zul je een
groot aanbod vinden aan gevarieerde gerechten. Denk maar
aan pizza’s, friet en kip cajun. Op
zondagochtend kun je voor een
goede start van de dag heerlijke
broodjes met ei en spek kopen.
Verder is er koffie en zijn er enkele bar- en bierwagens. Op het
Kinderplein is ook van alles te
snoepen; je vindt daar cupcakes,
suikerspinnen, popcorn en chips.”

ERBIJ ZIJN
Niels merkt op dat er nog genoeg
te doen voordat alles in kannen
en kruiken is: “Uiteraard moeten
we goed kijken hoe we alles inkleden en indelen. Het moet geen

rommeltje worden. Ook moeten
we er goed toezicht op houden
dat alles veilig gebeurt. Vandaar
dat er geen eten in de tenten
verkocht mag worden. Maar ik
twijfel er niet aan of alles goed
komt; het enthousiasme in
Heesch is namelijk overweldigend.
Eigenlijk wil elk voedselverstrekkend bedrijf in Heesch graag zijn
beste beentje voorzetten. Echt
niemand wil op de SamenLoop
gemist worden!”

Help mee en maak meer

kankeronderzoek
mogelijk.
Steun SamenLoop voor
Hoop door een SMS met

Wilt u ons ook STEUNEN?
Maak dan uw bijdrage over naar:
NL95 RABO 0306 8442 65
t.n.v. KWF

SamenLoop Heesch

‘Hoop’
te sturen naar 3553.
Kosten € 1,50 per ontvangen
bericht, exclusief gebruikelijke
telefoonkosten.
U ontvangt
1 retourbericht.

Volg ons op Facebook & Twitter
• www.facebook.com/SamenLoopvoorHoopHeesch
• twitter.com/samenloopheesch

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch
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Zaterdag 3 t/m dinsdag 6 juni

Kermis
Chillplein

Straattheater
Braderie

Ondernemersplein

Helikoptervlucht

Oude ambachten

Langste tokkelbaan in de regio
Van Tilburg speelparadijs
Pinksterloop

Grenzeloos verbindend
WWW.PINKSTERFEESTENNISTELRODE.NL

Grenzeloos gezellig

Grenzeloos muzikaal

pfnistelrode.nl

pinksterfeestennistelrode
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Grenzeloos avontuurlijk
@pinksterfeestennistelrode

Boekpresentatie van historicus
drs. lambert van den Heuvel
NISTELRODE - Boekpresentatie van historicus drs. Lambert van den Heuvel uit Heesch naar aanleiding van zijn onderzoek naar de betekenis van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) voor oostelijk Staats (Noord-)Brabant en het Hoofdkwartier
van Cumberland te Nistelrode.
Op donderdag 18 mei zal Lambert van
den Heuvel uit Heesch zijn nieuwe boek
presenteren in de Heemkamer van heemkundekring Nistelvorst aan Maxend 3. De
aanvang is 20.00 uur.
De Oostenrijkse keizer Karel VI van
Habsburg-Oostenrijk had geen zoon als
wettige opvolger voor de keizerskroon.
Daarom verleende hij aan zijn dochter
Maria Theresia het recht van opvolging.
Dit was echter in strijd met het nog heersende recht van opvolging. Enkele landen
grepen deze gelegenheid met beide handen aan om, ten koste van het Habsburg-

in Het laatste
oorloGsJaar
1747-1748
se Keizerrijk, hun macht uit te breiden.
Oostenrijk kreeg Engeland, Spanje en de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als bondgenoten. Tegenover dit geallieerde bondgenootschap stonden het
koninkrijk Pruisen en het keurvorstendom
Beieren samen met Frankrijk en Spanje.
In het laatste oorlogsjaar, 1747-1748,
verplaatste de hertog van Cumberland
de linkervleugel van zijn strijdkrachten
van Britse, Hannoverse, Oostenrijkse en

Hollandse troepen naar het oostelijk deel
van de huidige provincie Noord-Brabant.
Cumberland vestigde toen zijn hoofdkwartier tijdelijk in Nistelrode.
L. van den Heuvel, ‘De betekenis van
de Oostenrijkse Successieoorlog voor
oostelijk Staats Brabant 1740-1748
en Het Hoofdkwartier van de Hertog
van Cumberland in Nistelrode’. Geïllustreerd. ISBN: 978908133070. De prijs
is € 14,50. Verkrijgbaar bij: DIO/Teh
Readshop Nistelrode, boekhandel Van
der Heijden Uden, boekhandel Derijks
Oss, kantoorboekhandel Ceelen Heesch
en boekhandel Bek Veghel. Ook te bestellen via heuvel191@home.nl en 0412451867.
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BernHeze Buiten
vroege vogelwandeling voor
het goede doel

Wijstdag bij natuurcentrum De maashorst
MAASHORST - Bij Natuurcentrum de Maashorst staat zondag
21 mei in het teken van het bijzondere wijstverschijnsel.

HEESCH - Runningteam Bernheze en Running Therapie Bernheze
organiseren een wandeltocht voor
SamenLoop voor Hoop Heesch.
De wandeltocht, die op zondag
28 mei plaatsvindt en die over
een afstand van ongeveer twintig kilometer gaat, voert naar Den
Bosch, naar de Heilige Maria in de
Sint Jan. Onderweg is er een rustmoment met koffie en thee. De
kosten voor deelname bedragen
€ 5,- per persoon. De opbrengst
van de wandeltocht komt geheel
ten goede aan SamenLoop voor
Hoop Heesch.
De deelnemende wandelaars lopen volgens een beschrijving. Gezamenlijk vertrek is om 6.00 uur(!)
vanaf het Stationsplein; indien
mogelijk wordt er samen gelopen,
maar op eigen tempo wandelen
kan natuurlijk ook.
Bij aankomst in Den Bosch meld je
je op de Parade, bij vertegenwoor-

Op diverse wijzen is hierover
informatie te verkrijgen. Neem
eens een kijkje in de vaste tentoonstelling, de tijdelijke tentoonstelling van waterschap Aa
en Maas en de diverse panelen
op het erf of onderweg in de
Maashorst. Om 10.30 uur is er

digers van Running Therapie Bernheze (RTB).
Voor de terugreis wordt gebruik
gemaakt van het openbaar vervoer; de bus. Indien gewenst kan
gezamenlijk worden gelopen naar
het station in Den Bosch. Een vervoerskaartje kost € 4,- en is verkrijgbaar in de bus. De bus stopt
weer op het Stationsplein waar

gestart is. Terug met zelf geregeld
vervoer of lopen zijn ook opties.
De wandeltocht is een mooie gelegenheid om te trainen voor de
Nijmeegse Vierdaagse én tegelijkertijd steun je dus ook nog eens
SamenLoop voor Hoop!
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij
info@runningtherapiebernheze.nl.

op deze daG is Het
allemaal WiJst
Wat de KloK slaat
een fietstocht onder leiding van
IVN natuurgidsen met als thema: ‘Het wijstverschijnsel’. Om
14.00 uur is er een uitleg in het
centrum en een korte wandeling
naar het herstelde beekdal. Er is
ook een korte presentatie over
het wijstverschijnsel en de diver-

se maatregelen om het wijstverschijnsel zichtbaar te maken. Ten
slotte is vanaf deze dag ook een
wandelroute naar de wijstgronden verkrijgbaar die 15 kilometer
lang is. Op deze dag is het allemaal wijst wat de klok slaat!
Natuurcentrum De Maashorst
is geopend van 10.00 tot 17.00
uur en de toegang is gratis.
Meer informatie is te vinden op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

VROEGE VOGEL

KORTING

20%
KORTING

OP HET HELE
ASSORTIMENT*

elke zondag

OPEN

VAN 12.00
TOT 17.00 UUR

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

* Zie de voorwaarden op www.intratuin.nl/veghel

Zaterdag 20 mei van 8.00 uur tot 10.00 uur

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

De hovenier voor
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden
WUST
MILIEUBE
&
M
DUURZ AA

Ruime keuze aanwezig van tuinplanten
Assortiment van perkplanten, hangen kuipplanten, geraniums en fuchsia’s.
21 mei Themazondag
vaste planten- en hortensiadag
In MEI ook op ZONDAG GEOPEND

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

D.m.v. een gasbrander verdwijnt uw onkruid in een hand-omdraai

Openingstijden op onze website.
Voor nieuws en actie’s zie: www.verstegentuinplanten.nl
www.facebook.com/verstegentuinplanten

• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven
• 1800 m2 per uur

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

Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902

www.brienengroenprojecten.nl
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DUURZAAM BOUWEN
SPOOR

8
Weijen 77,
5388 HM N
Openingstijd istelrode
en:
ma.-vr.: 9.30
-17.30 uur
za.: 10.00-17
.00 uur

Spoor-8-Nistelrode
share

Like

g
zaterda
20 mei
7.00
10.00 -1
uur

Facebook
THUMB UP AND SYMBOLS

3

Beleef de eerste
Meet the Maker!

Share

Bij Spoor 8 vind je unieke producten en diensten met een verhaal.
Tijdens onze 3 maandelijkse Meet the Maker event ontmoet je de
makers die je informeren en inspireren. Deze dag kun je deelnemen aan
workshops, lezingen of demonstraties.
Meet the Maker is een uitje voor het hele gezin.

Jet van Zijl en Frank van den Dungen:
‘Je hart volgen, niet de muntjes’

Je kunt bij Spoor 8 ook terecht voor een fijne wellness behandeling en
lekkere biologische lunch of gewoon voor een goede kop koffie.
Gratis toegang.

Foto: Jan Gabriëls

HEESCH - We spreken met Jet van Zijl (Geffen, 1947) en Frank van den Dungen (Uden, 1945). Jet is bekend van haar bronzen beelden. Frank is, behalve van zijn dazenval, ook bekend van een dik dozijn andere
activiteiten, waaronder de actie voor glasvezel. Samen stonden ze eerder aan de wieg van de drempelcampagne en andere ludieke acties. Sinds kort hebben ze van de Bernhezer Energie Coöperatie BECO 100%
duurzame energie van eigen bodem.
Hoog Bernheze-gehalte
Ze wonen al zo’n dikke dertig
jaar op de Venhofstraat. Tussen
Loosbroek, Nistelrode, Heesch en
Vinkel. Daarvoor woonden ze in
’s-Hertogenbosch, Dinther, Vorstenbosch en Heeswijk. De oudste
dochter, Floor, woont in België.
Twee andere kinderen, Wouter en
Sarah, wonen nu ook in Vorstenbosch. Een hoog Bernheze-gehalte
dus.
Door-de-weekse stappen
Het antwoord op de vraag waarom
ze overgestapt zijn op BECO, sluit
aan bij hun levensfilosofie. “Dingen die echt van belang zijn, daar
moet je gewoon voor kiezen. Maar
dat betekent dat je voeten dan ook

de door-de-weekse stappen moeten zetten die bij je zondagse ideeen horen”, zeggen beiden.
Niet milieubewust
Op de vraag of ze milieubewust
zijn, komt een eenstemmig ‘nee’.
Ze rijden allebei auto. Genieten
van de vrijheid die dat geeft. Ze
stoken een houtkachel. Ze hebben
van de andere kant erg veel op met
de natuur. Maar zijn niet echt bij
alles milieubewust bezig.
“De versnelling in onze klimaatverandering was doorslaggevend. Je
kunt het je niet permitteren om bij
zoiets weg te kijken. En dan moet
je gezond verstand gebruiken. Je
hart volgen, en niet de muntjes

laten bepalen. Zo ook dus bij de
keuze voor BECO.”
Natuur die werkt
Franks laatste klus bij Helicon,
waar hij onder andere beroepsopleidingen ontwikkelde, was de opleiding Green Engineering, gericht
op natuurlijke energieën, op natuur die werkt. Waarom hier dan
geen zonnepanelen of een windmolen? “Tja... zegt Frank, we hebben het hele dak vergroend. Da’s
een dik pak natuurlijke isolatie. We
hebben een bos aangelegd om te
filteren wat er hier zo allemaal aan
komt waaien. En de zon. Tja …
daar doen we, zodra hij schijnt, als
het even kan samen energie van
op. Dat is óók natuur die werkt.”

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

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

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

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

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

Advies - Ontwerp - Inspiratie

DUURZAAMHEID
TIPS
Hergebruik
Breng oude
spullen naar de
kringloop, koop zelf
tweedehands spullen
als je iets nodig hebt,
geef afval een nieuwe
bestemming.
Jezelf opladen met
zonne-energie dat is
pas gezond
& duurzaam

Maak vrijblijven
d
een afspraak!

‘t Dorp 122 • 5384 MD Heesch • 0412 45 56 67
www.trajectheesch.nl
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BernHeze BOUWT
update ‘De Smidse’
(ver)bouw
van
winkel-, kantoor- en fabriekspanden maar
ook
theaters, gemeenschapshuizen en
sporthallen. In de
particuliere woningbouw ligt de
nadruk op het creëren van sfeer,
woongenot én duurzaamheid.
Nadat vorig jaar het plein een
flinke opkikker kreeg, zal nu
met het afronden van de bouw
bij ‘t oude Raadhuis en de laatste maanden voor de afwerking
bij De Smidse het centrum een
steeds duidelijker beeld laten
zien van hoe het gaat worden.

‘De Smidse’

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – Enkele weken geleden heeft onze krant over het nieuwbouwproject ‘De Smidse’ gepubliceerd. Inmiddels zijn de betrokken
bedrijven druk bezig met de laatste werkzaamheden want volgende
week worden de stadswoningen opgeleverd; de appartementen en
winkelruimte zullen rond 1 juli klaar zijn.

W-installatie; loodgieterswerk in
dit geval, maar Ventimon is een
totaalinstallateur en dus inzetbaar voor alle installatiewerkzaamheden.

De professionals hebben allemaal
hun steentje bijgedragen om ‘De
Smidse’ op tijd klaar te hebben
én om hun persoonlijke ‘touch’
achter te laten op dit schitterende project.
Muller Bouw kan trots zijn op het
pand dat in het centrum van Heesch
een bijzondere indruk maakt.
Bouwbedrijf Gebroeders van

Udo Dakbedekkingen BV is
gespecialiseerd in het leveren
en aanbrengen van complete
bitumineuze- en kunststofdaken voor zowel nieuwbouw als
renovatie. En het Vorstenbossche bedrijf Verstegen Electrotechnisch
Installatiebureau
werkt in de industrie en utiliteitsbouw en is actief bij de

Doleweerd uit Oss is al 22 jaar
actief in de onder- en hoofdaanneming, een solide partner als het
gaat om betonbouw, metselwerk,
ruwbouw en afbouw voor zowel
particulieren als bedrijfspanden,
scholen en overheidsgebouwen.
Loodgietersbedrijf
Ventimon
BV Wijchen zorgt op deze bouw
met de installateurs voor de

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door:

Wij zijn dagelijks met onze vakmensen
aan het werk, zij bouwen met liefde voor het vak
aan een product, wat tot tevredenheid
stemt van onze opdrachtgevers.
BOUWBEDRIJF GEBROEDERS VAN DOLEWEERD
Tubantenweg OSS - 0412-635008 - www.gebroedersvandoleweerd.com

Udense Dakbedekkings Onderneming

UDO DAKBEDEKKINGEN BV
Neutronenlaan 5 Uden - 0413-269597 - www.udo-dakbedekkingen.nl
Udo B.V.
Tel 0413 – 269 597
www.udo-dakbedekkingen.nl
info@udo-uden.nl

======================================================================

LOGO PMS kleur 021

Met ruim 45 jaar ervaring in de
elektrotechniek blijven we dagelijks
kritisch naar onszelf kijken om samen
met u succesvol te blijven!
ETIB VERSTEGEN BV
Kerkstraat 11 Vorstenbosch - 0413-311450 - www.verstegenelektro.nl

TOTAAL INSTALLATEUR VENTIMON BV
Copernicusstraat 13 Wijchen - 024-6450585 - www.ventimon.nl
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BernHeze BOUWT
CoLUMN
ONNO‘RUIMTELIJKE

ORDENING’ IS
AFWEGING VAN
VEEL BELANGEN
Ruimtelijke ordening: Voor mij het
meest interessante en uitdagende
vakgebied dat er is.

Ik ben er dagelijks mee bezig. En wat
ONNO TRUSCHEL is
voor mij daardoor zo vanzelfsprekend
zelfstandig adviseur op het
lijkt, blijkt voor veel mensen
gebied van ruimtelijke
een onbekende en daardoor ook
ordening en eigenaar van
ingewikkelde materie. Niet zelden
RO Connect in Heesch.
wordt mij dan ook de vraag gesteld
wat een adviseur ruimtelijke ordening
nou eigenlijk doet. Het antwoord is simpel: Als adviseur ruimtelijke
ordening adviseer ik (met name) particulieren, bedrijven, winkeliers,
ondernemers en overheden die op de een of andere manier te
maken krijgen met ‘ruimtelijke ordening’. Maar wat is nu eigenlijk
‘ruimtelijke ordening’? Wanneer krijg je met ‘ruimtelijke ordening’ te
maken?
Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De ruimte is daardoor (zeker op
sommige plekken) schaars. De bevolkingsdichtheid is hoog en de
wensen zijn talrijk en divers. Om ons land leefbaar te houden kan niet
op voorhand aan alle individuele wensen worden voldaan. Er zullen
keuzes gemaakt moeten worden; afwegingen. Waar bouwen we
woningen? Waar kunnen bedrijven gevestigd worden? Waar mogen
agrarische bedrijven uitbreiden? Waar willen we juist de natuur de
ruimte geven? Waar willen we winkels?

ALLES HEEFT RUIMTE NODIG MAAR...
ER KAN NIET VOOR ALLES RUMTE ZĲN!

De antwoorden op deze vragen gaan over het nu. Maar ook over de
toekomst. De keuzes van nu bepalen namelijk de ruimte van straks.
Wonen, werken, recreëren; alles en iedereen heeft ruimte nodig,
maar dat kan niet allemaal op dezelfde plek. Daarom moeten er
keuzes gemaakt worden. Dit vraagt om afweging van veel belangen,
om ordening van de ruimte. Ruimtelijke ordening is dus een
proces waar regels en wetten een rol spelen, maar ook belangen en
belangentegenstellingen. En niet zelden gaat dit ook gepaard met
emoties. Zoals ik bovenaan deze column al opmerkte: een interessant
en uitdagend vakgebied!

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

ie
Akt
d
vAn

em

Damixa Douche

thermostaat + glijstangset

d
AAn

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

€ 145,00

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

KELDERBOUW

KELDERBOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

Rosmalen

tel. 073-5325038

www.vanwanrooij.nu

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

AANNEMINGSBEDRIJF

Rosmalen

tel. 073-5325038

www.vanwanrooij.nu

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

Ruimtelijke ordening dichterbij dan u denkt
Iedereen heeft dus eigenlijk op een of andere manier met ruimtelijke
ordening te maken. Want ruimtelijke ordening is dichterbij dan u
denkt. U hebt misschien plannen om een woning te bouwen op een
perceel dat u in eigendom heeft. Of misschen vindt u dat die woning
die een ander wil bouwen juist niet op die ene plek moet komen,
omdat daardoor uw vrije uitzicht wordt belemmerd. Of misschien
wilt u wel een bedrijf beginnen, terwijl op die plek volgens het
bestemmmingsplan eigenlijk alleen gewoond mag worden. Of u wilt
uw bedrijf verplaatsen.
Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met het fenomeen
ruimtelijke ordening.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

www.tegeloutlet.nl
SHOWROOM Handelsweg 14 | 5492 NL Nijnsel | Meierijstad
Tel 0413-479199 | info@tegeloutlet.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Nieuw bij Erveza verfspeciaalzaak:

Erveza professionele
binnen- en buitenverf

Adviesburo Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN

B.V.

De verf is van dezelfde kwaliteit als Sikkens en Sigma
echter voor een aantrekkelijke prijs.

Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

NU 15% KORTING

Waar kan ik vragen stellen over de regels voor bouwen en verbouwen?

Actie is geldig tot 1 juli 2017.

De Helpdesk Bouwregelgeving en uw gemeente beantwoorden vragen over de regels bij (ver)bouwen.
De Helpdesk Bouwregelgeving geeft antwoord op vragen over onder andere vergunningvrij bouwen.
De gemeente beantwoordt vragen over gemeentelijke bouwregels, zoals de bouwverordening en de
welstandsnota. De gemeente vertelt u ook of uw bouwplannen en het gemeentelijke bestemmingsplan
elkaar niet in de weg staan.

John F.Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

www.helpdeskbouwregels.nl.

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandprevent
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Beton- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
Woontrends 2017

natuurlijke
materialen
GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Bij de woontrends 2017 ‘warme kleuren en groen’ horen
natuurlijke materialen. Nu was
marmer eerder als natuurlijk
materiaal al heel erg in. Voor
2017 komen daar materialen
bij zoals messing, brons en
gekleurd natuursteen. Daarnaast wordt terracotta steeds
populairder voor in je interieur. Terracotta past heel goed
in combinatie met de kleuren
groen, grijs en wit. Juist inteCompleet
rieurs met een koeler kleurnieuwe grot
e
schema kunnen net iets meer
showroom
!
warmte creëren door het toevoegen van Terracotta. Ook
Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
in een witte interieur zorgen
Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
CoXPmUden
Vluchtoord 37A, 5406
pleet E info@vanschijndeltegels.nl
terracotta potten met planten
Industrieterrein n
Vluchtoord
www.vanschijndeltegels.nl
ie
u
w
e
grote www.tegelprofshop.nl
T 0413 - 27 01 10
voor warmte.
Vluchtoord 37A, 5
sho

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

KwaliteitSCHERPE PRIJS
VOOR EEN
SCHERPE PRIJS

wroom!

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

Combineer terracotta en wit
marmer voor een bijzonder
effect!
Bron: www.woonaccessoires.nu

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

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

Industrieterrein Vl
T 0413 - 27 01 10
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Expositie
Fotoclub Bernheze

kampioenen
Avest
eijn

Foto: K
arel v.d

HEESWIJK-DINTHER - Jaarlijks op Moederdag vindt de foto-expositie van Fotoclub Bernheze plaats in natuurtheater de
Kersouwe, dit jaar voor de dertiende keer. Leden presenteerden
hun eigen werk. Maar ook het ‘kettingfotoproject’ en een boekomslagfoto werden gepresenteerd. Het ‘rodedraadproject’ was
dit jaar minimensjes; poppetjes die zo groot zijn als het kootje
van je pink. Deze mochten de leden op de foto zetten. Zo ook
mystery guest Hieke Stek die dit jaar de tentoonstelling opende.
Als gemeentedichter schreef ze een gedicht.

Bunt

De Beelddenker
De beelddenker
kijkt door
zijn zoeker
Hij klikt
en bevriest
het moment

ssche
o
b
n
e
Vorst O17-2
J
Boys

Het beeld
zit in
zijn hoofd
De compositie
is al
vooraf bepaald
Met lens
creëertvoetbal
hij
zijn sfeer
Hij kiest
hier scherp
daar niet

hockey

boksen

hardlopen

Het moment
biljarten
duivensport
verbeeldt, vergroot,
verdoezelt, verstilt,
verblijdt, verkrampt,
vergeeft, vertraagt
Het moment
verheldert, versnelt,
verwacht,
vergalt,
dammen
verklapt, verstopt,
verhaalt, verrast
verbaast, verbindt

turnen

badminton

zwemmen

waterpolo

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

judo

schaken

Het moment
1cm b
vergeelt wel
vedwijnt nooit
maar is
1,2 cm b
onomkeerbaar vereeuwigd
De beelddenker
kijkt door
de zoeker
Hij klikt
en bevriest
het moment
autosport

basketbal

volleybal

handbal

F1 va
VV H n
eeswi

jk

De tijd
beugelen
van open
en dicht
is om
te spelen
met licht
korfbal
De beelddenker
kijkt door
de zoeker
Hij klikt
en bevriest
het moment

tennis

tafeltennis

darten

golf

skien

JO11-1 jk
swi
V Hee
Vsnowboarden

kano

kaarten/bridgen

motorcross

raivo Dankers tweede in de
Dutch masters 125cc

1,4cm b

Gemeentedichter Hieke Stek

vissen

handboogschieten

karten

EMMEN/HEESCH - Raivo Dankers van het HSF Logistics Motorsport team is in de derde
wedstrijd om de Dutch Masters
of Motocross in Emmercompascuum op het podium geëindigd.

eindigde Raivo op een tweede plaats in het dagklassement.
Ook in de tussenstand om de
Dutch Masters of Motocross bezet de rijder uit Heesch de tweede plaats.

De crosser uit Heesch werd derde in de eerste manche en wist
na een sterk eindschot tweede
te worden in de tweede manche.
Met een 3-2 in de manches

Over twee weken staat voor
Raivo de derde wedstrijd om het
Europees Kampioenschap 125cc
op het programma in het Franse
Ernee.

motorsport

Foto: motorpers.nl

bernheze sportief

Woensdag 17 mei 2017

35

Groot concours bij ruitersportvereniging

De Valianten

HEESWIJK-DINTHER - Ruim duizend starters doen op Hemelvaartsdag en het aansluitend weekend mee aan de Bernhezer
Höveler Cup. Het is de zevende keer dat ruitersportvereniging
De Valianten zo’n grote wedstrijd organiseert. “Ieder jaar wordt
de wedstrijd mooier en proberen we het concours te verbeteren”,
zegt de trotse voorzitter Pieter van Gorkum.
De Valianten telt ongeveer vijftig
tot zestig leden, slechts een schim
van het aantal bezoekers dat volgende week de ruitersportvereniging gaat bezoeken. Tijdens
het grote concours verwacht Van
Gorkum namelijk 2.000 tot 3.000
ruiters en bezoekers. Op Hemelvaartsdag, vrijdag, zaterdag en
zondag wordt er in vier categorieën gereden; dressuur en springen bij de pony’s en dressuur en
springen bij de paarden. “Tot je
achttiende mag je ponyrijden,
daarna moet je naar het paard”,
legt de voorzitter uit.
De ruiters die meedoen rijden op
allerlei niveaus, maar per discipline kan slechts één persoon winnen. De prijs is niet niks want de
winnaar van het concours krijgt
van sponsor Höveler één jaar
gratis voer plus professionele begeleiding! Naast die hoofdprijs
valt er ook op sportief gebied
wat te winnen, want de wed-

strijd maakt deel uit van een serie
selectiewedstrijden voor het Brabants Kampioenschap. Daarnaast
maakt de wedstrijd ook onderdeel uit van de Wetering Trophy,
een concours dat bestaat uit drie
verschillende wedstrijden. Op
zondag 28 mei strijden de ruiters,
die eerder in het weekend de finale van het concours hebben
bereikt, om de overwinning.
De ruiters worden beoordeeld
door een jury die let op hoe de
ruiter rijdt en de aanleg van de
pony of het paard.
De ruiter krijgt een aantal punten
toegewezen. Logischerwijs is de
ruiter die de beste score krijgt de
winnaar.
In de jury zitten niet de minste
personen. “Theo Hanzon is onder andere een jurylid. Binnen de
paardensport is hij een grote bekende”, zegt Van Gorkum.
Het is de zevende keer dat De

Een deelnemer in actie tijdens de wedstrijd van vorig jaar

Valianten deze grote wedstrijd
organiseert en ieder jaar probeert
de vereniging er het beste van
te maken. “We hopen weer op
mooi weer”, zegt Van Gorkum
terwijl hij naar de mensen kijkt
die buiten genieten op het terras.
Aan de kinderen is gedacht, want
voor hen staat er tijdens het concours een springkussen en is er
een grote zandbak. Daarnaast is

GRATIS

HOTELVOUCHER BIJ € 25,-** OF
MEER AAN BOODSCHAPPEN

**Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen
(rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar,
geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

EVEN
HELEMAAL

het bij lekker weer volop genieten op het terras.
De Bernhezer Höveler Cup is de
grootste wedstrijd die De Valianten jaarlijks organiseert. Voor
zo’n kleine club is het volgens
Van Gorkum niet te doen om vaker zo’n concours naar de club te
halen, maar leden van de vereniging staan altijd klaar. “We heb-

ben zeer actieve leden. Iedereen
helpt mee met het concours en
dat maakt het een mooie club”,
besluit Van Gorkum trots.
De wedstrijden beginnen iedere
dag ‘s ochtends en iedereen is
welkom. Entree is gratis.
Voor meer informatie kijk op
www.devalianten.nl.

HOTEL
DE BO TEL!

GENIET VAN KORTING OP EEN HOTELOVERNACHTING
MAX. 8
STUKS
PER KLANT

S

7.38
8.78

5.

99

IS*
2+1 GRAT

bijv. 3 pakken wraps tandoori

PICK & MIX

Maggi roerbaknoedels, -pasta, ovenschotel,
braadstomen, dagschotel of wraps
3 zakjes à 23-187 gram of 3 pakken à 156-198 gram
alle combinaties mogelijk

7.77

5.

18

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 15 mei t/m zondag 21 mei 2017. Week 20. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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voetbal

voetbal

HVCH snakt
naar einde seizoen

Prinses Irene wint laatste wedstrijd
DEN BOSCH / NISTELRODE
- Uiteindelijk werd het in de
schaduw van het FC Den Bosch
stadion een 2-5 overwinning
voor Prinses Irene op BVV.
Het verschil had veel groter kunnen zijn, maar het leek er af en
toe op of DE Prinses Irene voorwaartsen niet meer wilden scoren na de vroege goal van Gijs
van Erp.

Foto: Ruud Schobbers

HEESCH - De koek was op, op
de laatste speeldag van het seizoen. De derby tegen sv TOP
werd met 0-3 verloren en daarmee ook de laatste kans op een
nacompetitieplek.
Het team van trainer Harry Blokhuis, die vertrekt naar de jeugdopleiding van UDI ‘19, werd
verslagen door een fris TOP onder aanvoering van spits Armin
Alibasic. Hij was verantwoordelijk voor de gehele productie. De wedstrijd begon voor de
Heeschenaren nog best goed.
Er kwamen in de eerste twintig
minuten kansen voor Lars van
Lee en Robin van Eldijk die wel
een goal hadden kúnnen of zelfs
móeten opleveren.
Daarna was het snel gedaan met
de goede voornemens, want
toen kreeg Alibasic het op zijn
heupen. Met een prima uitgevoerde counter bezorgde hij de

Ossenaren de 0-1 voorsprong
wat tevens de ruststand was.
Na rust probeerde trainer Blokhuis iets te forceren door Willem
Roefs naar de spits te dirigeren,
maar dat leverde niet het gewenste effect op. Integendeel,
het was Alibasic die de stand

Laatste speeldag
van het seizoen

Na een 0-1 ruststand werd het
uiteindelijk 2-5. Job van den Elzen nam in zijn allerlaatste wedstrijd in het oranje afscheid met
twee
werdentennis
hem ge- basketbal
Foto: Teun Bevers
voetbal goals. Die
hockey
turnen
volleybal
handbal
gund door Tim van den Brand en
Wibe van Rooij, die beiden ook ook de allerlaatste wedstrijd tjes gezet. Oirschot Vooruit werd
nog scoorden.
voor Teun van Schadewijk, de kampioen door met 0-1 te winVoor BVV troffen Imad Ham- uitblinker deze middag. Vorige nen van Helvoirt. Prinses Irene
ria en Glenn Kusters doel. Net week werden beide spelers in de speelde een wisselvallig seizoen
als voor Van boksen
den Elzen
was het zwemmen
thuiswedstrijd
in de bloemeen eindigt op de 7e plaats.
beugelen
badminton
waterpolo al handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Tegenstander een maatje te
groot voor Korloo
korfbal

1cm b

Uw administratiekantoor
24/7onze
bij de
hand?
Download
App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!

judo

vissen

golf

skien

snowboarden

kano

de eerste helft was weer voor
Vios, dat veel beter de kansen
benutte en ook slimmer omging
met de kansen. Met een 8-3
achterstand gingen de dames
van Korloo thee drinken.
kaarten/bridgen
De tweede
helft moest anders

info@demooibernhezekrant.nl

voetbal
karten

Wedstrijd Heeswijk en
Baardwijk gestaakt bij 0-0 na beenbreuk
motorsport

lijk op en waren er mogelijkheden aan beide kanten. De stand
bleef echter 0-0. Nadat een spe-

Kennisbank Rechtspersonen
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✓ Kennisbank Auto & Fiscus

Voor nadere info:

Kennisbank Rechtspersonen
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www.maasenvanoss.nl
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✓
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op maat
✓✓Quick-nieuws
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en Loonheffing Alert
✓✓BTWKlantenportaal
✓✓Klantenportaal
Kennisbank Personeel
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✓
Kennisbank
✓ Kennisbank Personeel
Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode | T 0412 617
491
Kennisbank Rechtspersonen
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E info@maasenvanoss.nl | I www.maasenvanoss.nl
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Auto & Fiscus
✓✓Kennisbank
✓ Snel een offerte
✓ Stel een vraag
✓ Snel een offerte

gaan dan de eerste helft; aanvallend meer rust in het spel, langere aanvallen en de kansen beter
afronden. Maar het lukte maar
niet om tegen Vios een vuist te
maken.
Korloo maakte het zichzelf onnodig lastig door steeds kleine foutjes te maken die meteen genadeloos werden afgestraft. Deze
tegenstander was een maatje
te groot. Eindstand 17-6.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.

De vervangers vervulden hun
taak echter prima, want het eerste half uur ging de wedstrijd ge-

 Snel een offerte
✓

darten

HEESWIJK-DINTHER - Het Heeswijk van trainer Marc van de Ven
trad in de laatste competitieronde thuis tegen Baardwijk aan zonder
een aantal basisspelers, die vanwege de behaalde kaartenlast op
scherp stonden voor de nacompetitie.

BTW- en Loonheffing
Kennisbank Personeel
✓ Alert
Klantenportaal

wielrennen

1,4cm b

autosport
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duivensport

1,2 cm b

Download
onze app!

paardrijden

Vanaf het eerste fluitsignaal namen de dames uit Ottersum het
initiatief. Ze namen al snel een
5-0 voorsprong. Korloo kwam
halverwege de eerste helft beter
in het ritme en scoorde drie keer
schaken
op rij. Het laatste gedeelte
van
dammen

Download onze App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!
Download onze App
s kantoor 24/7 tot uw beschikking!

Download onze App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!

jeu de boule

OTTERSUM/LOOSBROEK - Met de absolute wil om een goede
wedstrijd neer te zetten, verschenen de dames van Korloo aan de
afworp van de wedstrijd tegen Vios uit Ottersum. De doelstelling
van deze wedstrijd was om punten binnen te slepen.
biljarten

voor de rood-witten naar 0-3
tilde. Zo sluit HVCH het seizoen
af met een zesde plek op de
ranglijst. Gezien het grote aantal
langdurig geblesseerde spelers,
met name in de voorhoede, nog
niet eens zo’n verkeerd resultaat.
Tevredenheid zou echter een te
groot woord zijn, gezien de kansen die er een paar weken geleden nog lagen.

hardlopen

Richard van Zoggel vlagde na 17 jaar trouwe dienst zijn laatste wedstrijd

Foto: Hans Heesakkers

ler van Baardwijk na 28 minuten
in een fair duel ongelukkig zijn
been brak, besloot de scheidsrechter de wedstrijd definitief te
staken. Vervelend voor Baardwijk en met name voor de speler
in kwestie, die vanuit Heeswijk
dan ook veel beterschap toegewenst wordt.
Door dit abrupte einde van deze
partij viel ook het afscheidsfeestje van grensrechter Richard
van Zoggel in het water, die na
17 jaar trouwe dienst zijn laatste wedstrijd vlagde voor de
blauw-witten.
Het is nog afwachten hoe deze
wedstrijd door de KNVB afgehandeld wordt, maar vooralsnog gaat Heeswijk ervan uit dat
het volgende week op het eigen
sportpark De Balledonk de nacompetitie voor promotie naar
de 1e klasse start tegen Moerse
Boys uit Zundert. Alle support is
van harte welkom!

beugelen
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DV Dancing Kids viert succes

Altior... nog één overwinning

Vechtersmentaliteit leden zorgt voor bijzondere verhalen tijdens
kampioensreceptie DV Dancing Kids

korfbal

hardlopen

biljarten
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WILBERTOORT/HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 14 mei ging Altior op bezoek
Klick ’15 in Wilbertoord. De opdracht was simpel
1cm bij
b
… gewoon winnen om in de race te blijven voor promotie.

De leden bedanken alle sponsoren die hen steeds weer blijven steunen

Foto: DMBK

NISTELRODE - Veel plezier maken, dat hoort zo na de inzet die de leden afgelopen jaar weer hebben
laten zien. Helaas dit jaar geen Europese Kampioenen binnen de vereniging, maar wel zes zeer mooie
podiumplaatsen op Europees niveau! Veel pech zorgde afgelopen seizoen voor extra uitdagingen, maar
met de vechtersmentaliteit die de leden hebben loopt de dansvereniging daar niet voor weg.
Op de kampioensreceptie blikte voorzitter Rose-Marie van
Heumen terug, maar bracht ook
een hoopvolle toekomst naar
voren: “De groepen zijn dit jaar
allemaal naar een hogere klasse
gegaan, gezien de omstandighe-

den waren de resultaten van dit
jaar geweldig. En dat geeft veel
mogelijkheden voor komend seizoen op het EK 2018 in Oostenrijk.”
Wethouder Wijdeven van de
gemeente Bernheze, sponso-

ren, dansverenigingen, familie
en vrienden waren op de kampioensreceptie van DV Dancing
Kids om een felicitatie brengen.
Hierna werd in de kantine van
RKSV Prinses Irene het succes
gevierd.

turnen

Twee medailles op het NK in
Almelo voor turnsters van HGC
ALMELO/HEESCH - Afgelopen weekend waren de NK finale en de
NK toestelfinales in Almelo. Kaatje en Fenna hebben zich beide voor
deze wedstrijden geplaatst en waren beide dagen aanwezig.
Op zaterdag, tijdens de finale,
turnde Kaatje in baan 1; ze begon
op brug, ze liet hier een hele nette oefening zien en kreeg hiervoor een 13.600! Daarna kwam
balk; een stabiele oefening en dit
leverde een 12.100 op. Op het
derde toestel vloer kreeg ze een
12.950 en als laatste twee mooie
sprongen met een 11.817. Met
deze mooie punten behaalde ze
uiteindelijk een 11e plaats met
een totaal van 50.467!
In baan 2 turnde Fenna. Zij begon met twee mooie sprongen
en kreeg een 11.725. Daarna
kwam brug; hier werd helaas
haar opzwaai niet geteld waardoor ze een eis miste maar toch
haalde ze nog een mooie 10.033
op dit toestel. Op balk begon ze
met een val maar ze wist zich
super te herpakken en behaalde
een 10.400. Op het laatste toe-

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
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film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
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8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
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Heeswijk, 06-22066338

cm b gedaan. Altior
Zo gezegd, 1,2zo
kwam al snel op voorsprong en
het leek een makkelijke middag
te gaan worden. Maar Klick ’15
kwam terug1,4cm
in bde wedstrijd en
bleef het Altior heel lastig maken. Onze dames verzuimden
autosport
karten
om
verder weg te lopen
door
onzorgvuldig met de kansen die
ze kregen om te gaan.
Toch ging Altior rusten met een
4-7 voorsprong. Na rust bleef
het een lange tijd gelijk opgaan
en werd er niet gescoord door
beide teams. Maar Altior bleef
de kleine voorsprong houden
die ze al de hele wedstrijd had
en wist toch de belangrijke punten mee te nemen naar Heeswijk-Dinther. Het werd uiteindelijk 7-11. Zondag 21 mei kan
Altior bij een overwinning op
Bladella in de thuiswedstrijd, die
om 13.30 uur begint, promotie
naar de topklasse veilig stellen.

Be Quick 2 – Altior 2: 12-6
Altior 3 – De Horst 2: 4-9
Klimroos 2 – Altior 4: 12-9
Altior 5 – Celeritas 3: 4-9
Altior MW1 – De Eendracht/
ZSV MW1: 9-4
Avanti R1 – Altior R1: 3-2
Avanti A1 motorsport
– Altior A1: 6-10
Rosolo B1 – Altior B1: 10-8
Altior B2 – Nijnsel B1: 7-8
De Korfrakkers C2 – Altior C1:
3-7
Altior C2 – De Korfrakkers C3:
6-3
Altior D1 – Prinses Irene D1:
10-1
Altior D3 – De Kangeroe D1: 5-4
Celeritas E1 – Altior E1: 12-2
Rooi E1 – Altior E2: 4-6
PSV/lifovragen.nl F1 – Altior F1:
13-13
Altior F2 – De Korfrakkers F1:
4-11
Altior W1 – Korloo W1: 10-3.

voetbal

Avesteyn ondanks verlies
naar nacompetitie

stel vloer liet zij weer een hele
mooie oefening zien die werd
beloond met een 12.150. In totaal behaalde zij een score van
44.308 en een 25e plaats!

HGC is super trots
op deze meiden
Op zondag mochten beide meiden terug komen voor de toestelfinales. Kaatje mocht haar
sprongen laten zien en Fenna haar balkoefening en haar
sprongen.
In de eerste ronde begon Kaatje op
sprong en Fenna op balk. Kaatje
sprong zichzelf met twee keer
half in half uit naar een 3e plaats
met een score van 12.017! Fenna turnde in de andere baan op
balk een zeer nette oefening en

Fenna School en Kaatje van de
Wetering

werd beloond met een 11.533
en een 3e plaats! In ronde drie
mocht Fenna op sprong, met
twee keer half in heel uit behaalde zij een score van 11.900 en
een 5e plaats!
HGC is super trots op deze meiden!

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Foto: Ad van Dooren

VORSTENBOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Het affiche
van vandaag had niet veel meer
om het lijf. Vorstenbossche Boys
-Avesteyn kon slechts invloed
hebben op het programma van
de nacompetitie.
Avesteyn verloor na een potje
dat met gemak als ‘zomeravondvoetbal’ betiteld kon worden.
Avesteyn keek vanaf het begin van de wedstrijd tegen een
achterstand aan en bleek niet
meer in staat deze weg te werken. Hierdoor is Avesteyn op
de vierde plaats geëindigd in

deze klasse 4I. Dat houdt in dat
de nacompetitie voor promotie
naar de derde klasse een feit is.
Dit was aan het begin van deze
competitie niet voorzien. Nu,
na 24 wedstrijden kan Avesteyn
terugkijken op een succesvol
seizoen, wat vooral in het teken
heeft gestaan van leren, ervaring
opdoen en het bouwen aan een
team voor de toekomst. De mannen van Lucien, Martien en Roel
zijn goed op weg. Er staat nog
meer eigen jeugd te trappelen
om een vaste plaats in de selectie
op te eisen. Avesteyn heeft wat
dat betreft toekomst!
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Talententrainingen bij Prinses Irene
cennia lang meedraait in de top
van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Verschillende speelsters
hebben vanuit Prinses Irene de
stap naar het hoogste platform
gemaakt.
Trainer/coach Edith Martens
was werkzaam via de KNVB bij
verschillende jeugdteams en
was ook assistent-trainer bij de
vrouwenteams van Willem II en
PSV. Momenteel is ze naast talentcoach bij de KNVB ook assistent-trainer bij jongens -15 bij
FC Den Bosch.

In één shot, kunstgrasveld, tribune en clubgebouw

NISTELRODE - Prinses Irene is
op zoek naar talentvolle vrouwen die op een hoog niveau
willen voetballen.
Prinses Irene verwelkomt graag
veldspeelsters,
nodigen
voetbal
hockeymaar tennis
met nadruk ook keepsters uit.
Daarom organiseert de Nistelrodese club talententrainingen
onder leiding van de nieuwe
hoofdcoach Edith Martens. De
trainingen
staan
op 30
beugelen
boksen gepland
badminton

mei en 1 juni, aanvang 19.30
uur. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de Technisch Coördinator Vrouwen Bert de Veer,
06-20013797.
Prinses Irene met ruim 1.000 Prinses Irene heeft een mooie
leden, ademt
de sfeer uit
basketbal
turnen nog volleybal
handbal accommodatie met goede facivan een echte dorpsclub, waar liteiten met een kunstgrasveld
sportieve ambities en gezellig- waarop trainingen en wedstrijheid hand in hand gaan. Het den plaatsvinden. De vereniging
eerste vrouwenelftal speelt in heeft vier vrouwenelftallen. Bede hoofdklasse en is een stabiel, leid is dat de talentvolle meisjes
regionaalwaterpolo
getint elftal
dat al dein jongenselftallen spelen.
zwemmen
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Prinses Irene korfbalsters in
2e helft overlopen
hardlopen

korfbal

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HOOGE MIERDE/NISTELRODE - De korfbalsters van Prinses Irene, die zwaar gehavend waren, verloren
in Hooge Mierde met 25-14 van DDW. Volgende week moet de wedstrijd gewonnen worden, dan is
handhaving nog mogelijk.
biljarten

duivensport

judo

schaken

dammen

1cm b

b
Prinses Irene1,2 cm
was
zwaar gehavend en moet aanvoerster Marina van Venrooij zeer lang missen door een gecompliceerde
knieblessure.1,4cm
Deb al een tijd met
prestatief korfbal gestopte Lieke
van Griensven (foto) werd daarautosport

karten

skien weer mee
snowboarden
om gevraagd
te doen.kano eerste helft strijdlustig en gelijk
Zij deed dat voortreffelijk, mede opgaand.
door drie doelpunten te maken.
De tweede helft ging het mis.
Prinses Irene kwam op 1-0 ach- DDW scoorde vanaf de eerste
terstand maar Laura van de Ven minuut van afstand en hield
maakte meteen gelijk. Lindy Ex- daar niet meer mee op. Er waren
kaarten/bridgen
ters speelde
sterk en fel en bracht voor Prinses Irene ook voldoenPrinses Irene op voorsprong. Het de kansen maar die werden niet
was een leuke wedstrijd voor het afgerond. Pas op 17-9 kon Laupubliek.
ra van de Ven raak schieten. De
wedstrijd was toen al gespeeld.
Na een doelpunt van DDW was
Lieke van Griensven effectief. In de laatste vijf minuten werd
Lindy Exters kon de ploeg uit Prinses Irene weer effectiever.
Nistelrode op een kleine voor- Laura van de Ven (2x) Evy van
sprong brengen, maar al snel de Akker en Gaby van Santvoort
stond het weer gelijk. Prinses scoorden nog, waardoor de
Irene had meer kansen maar eindstand 25-14 werd. Een flinDDW ging het best met haar ke nederlaag ondanks die sterke
kansen om. Het bleef de gehele eerste helft.

vissen

motorsport

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

Marnix Reijs

Voor maar € 10,- kunnen geïnteresseerden elke donderdag (senioren) of vrijdagavond (jeugd)
tot de zomerstop gaan badmintonnen in sporthal ’t Vijfeiken in
Heesch. Naast de mogelijkheid
om te spelen tegen leden van

de vereniging, wordt er op beide avonden een speciale training
aangeboden voor nieuwe badmintonners. Deze trainingen zijn
erop gericht iedereen die dat wil
zo snel en goed mogelijk de basis
van het badmintonspel te leren,

zodat al vlug leuke wedstrijden
tegen andere badmintonners gespeeld kunnen worden.
Na afloop van de introductieweken kunnen de nieuwe badmintonners de keuze maken om lid
te worden van de vereniging, of
niet verder te gaan bij de vereniging. Tijdens de introductieweken kan, voor slechts € 10,-,
zonder rompslomp wekenlang
gebadmintond worden!
De seniorenafdeling van HBV
speelt elke donderdagavond van
20.00 tot 22.30 uur. De jeugdafdeling speelt elke vrijdagavond
van 18.00 tot 20.30 uur. Op
beide avonden mogen geïnteresseerden zonder aanmelding
binnenlopen en drie keer gratis
meespelen, waarna gekozen kan
worden om deel te nemen aan
de introductieweken.
Meer informatie over de introductieweken, andere activiteiten
en de vereniging is te vinden op
www.hbv-heesch.nl.

vissen

Eerste viswedstrijd jeugdvisclub de Bleeken

Foto: Marlies Nederkroon

HEESCH - De allereerste viswedstrijd van visclub de Bleeken voor
de jeugd is een weer een feit. Donderdagavond 11 mei was het,
ondanks alle bedrijvigheid, weer ouderwets stil op het Langven. Iedereen, inclusief enkele nieuwe jeugdvissers, was in opperste concentratie om dit nieuwe visseizoen goed van start te gaan.
Ondanks de dreiging van het
onweer kon er toch van 19.00
uur tot het eindsignaal dat om
21.00 uur klonk, gevist worden.
Bij het wegen, tellen en terugzetten van de vissen was het
opvallend, dat het voornamelijk
grotere vissen waren deze ronde.
De jongste jeugd
1. Luca van Erp
2. Dean van Duijvenbode
3. Robin van de Laar
4. Joey Govers
5. Marvin van Lith
De oudste jeugd
1. Tijmen Dappers, grootste vis,

een karper van 46 centimeter!
2. Rick Hartogs
3. Max van Grinsven
4. Roy Dollevoet
5. Brian van de Helm
6. Mike Nederkoorn
De totale vangst bedroeg 36 vissen met een totaalgewicht van
11.000 gram. Kom gerust eens
een keer meevissen; wij zien je
graag op 18 mei rond 18.15 uur
aan het Langven in Heesch.
Voor aanvullende informatie
omtrent lidmaatschap en visvergunning kun je contact opnemen met Jan Oliemeulen via de
mail debleeken@planet.nl

Vrouwen
Prinses Irene kansloos
voetbal

ARNHEM/NISTELRODE - Het
moet zuur zijn voor scheidend
coach Ronald Couvreur (foto)
om zo afscheid te nemen van
Prinses Irene. In de nacompetitie
speelde Prinses Irene tegen het
op de 10e plaats in de topklasse
geëindigde Eldenia uit Arnhem.
De wedstrijd werd op zaterdag
gespeeld en dat betekende dat
een aantal speelsters niet beschikbaar was. Daarnaast was er
ook nog een flink aantal geblesseerden. Het werd een kansloze
0-9 nederlaag.

De oplossing

BernHeze SpOrTief
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budo

golf

goud voor
Bjorn uit nistelrode

nisserois golfkampioenschap 2017
NISTELRODE - Onlangs is alweer, voor de 27e keer, het Nisserois Golfkampioenschap gehouden. Dit kampioenschap is
voor in Nistelrode wonende en/
of in Nistelrode geboren/getogen mensen.
De weergoden waren erg aardig die woensdag de 10e mei
en zorgden daarmee voor een
stevige basis voor een geweldige
dag. De baan op The Duke lag er
prachtig bij en kon dan ook zeker niet als excuus gebruikt worden voor de wat mindere slagen.
In verschillende categorieën
werd gestreden op het scherpst
van de snede en nadat alle strijddampen opgetrokken waren,
drie heren gedeeld 2e bij Heren
stableford, uiteindelijk beslist op
actuele HCP!, de resultaten geanalyseerd én iedereen voorzien
was van een natje op het gezellig terras, kon de volgende uitslag bekend gemaakt worden:
Strokeplay Heren
1e Joan van Roosmalen
2e Jos Exters
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ELBURG/BERGHEM - Op zaterdag 13 mei was in Elburg het Open
Noord-West Veluwe toernooi, een ITF-taekwondo toernooi. Aan dit
toernooi namen ook een aantal leden van Taekyon Berghem deel,
met goede resultaten. Op het onderdeel tuls wist Lieke van den
Berg een mooie 2e plek te behalen. Huberto van de Wetering presteerde hetzelfde bij de senioren heren A.
Op het onderdeel sparring wist
Benthe Matthieu een mooie 3e
plek te veroveren.
Er was een overvloed aan eerste
prijzen: Danique Boelhouwer,
Jesse Broeren, Bjorn van Krieken
uit Nistelrode, Niek Landman,

Huberto van de Wetering en
Imke van der Zande waren allen
de beste in hun klasse en wisten
het goud mee naar huis te nemen.
Met negen prijzen was het dus
een geslaagde dag voor de leden
van Taekyon Berghem.

V.l.n.r.: Joan, Gertjan, Lisette en Monique

Strokeplay Dames
1e Lisette de Groot
2e Bertine de Groot

Longest
Heren - Ben de Groot
Dames - Lisette de Groot

Stableford Heren
1e Wim Smits
2e GertJan van de Ven

Neary
Heren - Gertjan van de Ven
Dames - Bertine de Groot

Stableford Dames
1e Monique van Grinsven
2e Toos de Veer

De organisatie bedankt hierbij
alle deelnemers en sponsoren
voor een erg geslaagde dag.

Sassavour
nieuwe culinaire rondreis
——————————————————–

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

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Win € 25,- voor uw boodschappen
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in
Bernheze een podium op de website www.MooiBernheze.nl. Kent u de website
www.mooibernheze.nl? Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van
Nistelrode, Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch online op de
hoogte te houden.

Mooi
GeSPot
Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt,
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 28 mei 2017 naar
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over
twee weken in de krant vermeld.
Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

Home

Nieuws

Agenda

Bedrijven

Fotoalbum

VERENIGINGEN
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie
komt gratis op de website.
BEDRIJVEN
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie,
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar
(prijs exclusief btw).
U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen.

De winnaar van week 18 is: Christel Hanegraaf
Antwoord was: Loosbroek maakt zich op voor de dorpskwis

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van
DeMooiBernhezeKrant.

WWW.MOOIBERNHEZE.NL INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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donderdaG 18 mei
oud papier
buitengebied/
zwarte molen
Nistelrode
spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

bobz
Dorpshuis Nistelrode

expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

publieksavond
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 10

open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl &
raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

6 happy hours 18+
Lunenburg Loosbroek
zaterdaG 20 mei

Jeu de boules toernooi
Raadhuisplein 21a
Heeswijk-Dinther

‘t sfeerhuys
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

heerlijk heesch
De Misse Heesch
PAGINA 9

vormsel
Antonius van Paduakerk
Loosbroek

inschrijving
kindervakantieweek hdL
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

inschrijving
kindervakantieweek hdL
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther &
Zaal Kerkzicht Loosbroek

Jubileum: smartlappen
koor de borrelnoten
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

eetpunt hdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

boekpresentatie:
Lambert van den heuvel
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 28

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

mantrazingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

meet the maker
Spoor8 Weijen 77b Nistelrode
PAGINA 30

Film: i, daniel blake
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Lôsbroekwist!
Loosbroek

huiskamerconcert
Fanfare aurora
t Dorp 138 Heesch
PAGINA 22
eindvoorstelling
theaterhuis Joris
De la Sallestraat 3 Heesch
PAGINA 2
introductieweken hbv
Sporthal ‘t Vijfeiken Heesch
PAGINA 38
vriJdaG 19 mei
hartje maashorst:
bij nellie op de koffie –
tarotavond
Palmenweg 5 Nistelrode
‘t sfeerhuys
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
workshop marialiedjes
Muziekschool Zieso Heesch
eindvoorstelling
theaterhuis Joris
De la Sallestraat 3 Heesch
PAGINA 2
keeztoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

uitwisselingsconcert:
bernhezer seniorenorkest
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
dinsdaG 23 mei
informatieavond relatie
oog- en leerproblemen
Spoor8 Weijen 77 Nistelrode
PAGINA 11

vormsel
Kerk Dinther
eindvoorstelling
theaterhuis Joris
De la Sallestraat 3 Heesch
PAGINA 2

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch
‘t sfeerhuys
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden

muzikaal vertier met een koor of vier
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur Fysio
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

open dag sint barbara
Schijndel (Wijbosch)
PAGINA 10

actie adoptie op ’t palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

zondaG 21 mei
heerlijk heesch
De Misse Heesch
PAGINA 9

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
woensdaG 24 mei

themazondag vaste
planten en hortensia’s
Verstegen Tuinplanten Schaijk
PAGINA 29
voettocht naar de sint-Jan
Sint Petrus’ Banden Kerk
Heesch
wijstdag
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 29

Feest in de tent
Vorstenbosch
PAGINA 18
Gemeente haalt snoeihout op
Bernheze
PAGINA 20
eet u mee met de politiek?
CC De Pas Heesch
PAGINA 24

kbo kring
bernheze bezoekt
kruisherenklooster
St. Agatha

open dag manege
de binckhorst
Waterleidingstraat 2 Rosmalen
PAGINA 13

donderdaG 25 mei
hemelvaart

benefietconcert:
dance with Friends
CC De Pas Heesch

voettocht naar den bosch
Start: Kerkplein St. Servatiuskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 17

concours rv de valianten
Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 35

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

wende en amsterdam
sinfonietta
Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther

‘t sfeerhuys
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
kermis & Feest in de tent
Vorstenbosch
PAGINA 18
concours rv de valianten
Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 35
vriJdaG 26 mei
Gemeentehuis gesloten
hartje maashorst:
bij nellie op de koffie
Palmenweg 5 Nistelrode
‘t sfeerhuys
bloem&styling: workshop
Karlingerweg 1 (Slabroek) Uden
concours rv de valianten
Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 35
centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode
britse rockband 10cc
Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
kermis & Feest in de tent
Vorstenbosch
PAGINA 18
zaterdaG 27 mei
ramadan
hartje maashorst:
edelsteendag
Palmenweg 5 Nistelrode
word je eigen
afslankcoach in een dag
De Eijnderic Heesch

kermis & Feest in de tent
Vorstenbosch
PAGINA 18
zondaG 28 mei
open zondag
Nistelrode
wandeltocht
voor het goede doel
Start Stationsplein Heesch
PAGINA 29
concours rv de valianten
Heibloemsedijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 35
Fietsen en wandelen voor
kwetsbare kinderen in
zuid-afrika
Start: Eijnderic ’t Dorp 92
Heesch
mountainbike wedstrijden:
mtb-cup heeswijk
Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther
6 x 6 toernooi
Sportpark De Schellen
Nistelrode
kermis & Feest in de tent
Vorstenbosch
PAGINA 18
vorstenbosch pakt uit
Vorstenbosch
PAGINA 18
boulevard van hoop:
samenLoop voor hoop
CC De Pas Heesch
heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

