
  Jaargang 9 • Week 25 • 17 juni 2020

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 00

Digitale ontmoeting
pag. 9

De Waterengel
pag. 3

Een muzikaal avondje uit
pag. 5

Meld criminaliteit
pag. 15

WONING VERKOPEN?

0412-74 53 52  - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NL

Marcel van der Heijden
‘spaart’ Ford(jes)

Je komt altijd liefhebbers tegen die een duim opsteken

Hoewel het bijna ‘not done’ is 
om te zeggen (laat staan te no-
teren), is het toch een met aan 
zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid dat jongens in het alge-
meen warmer lopen dan dames, 
om maar gelijk in termen te blij-
ven, over de keuze dan wel het 
bezit van een of hun auto. ‘Een 
man en zijn auto’; het wordt 
gezegd en blijkt ook regelmatig 
te kloppen. Een virus waar ze 
doorgaans al op jonge leeftijd 
mee behept zijn en eentje die op 
volwassen leeftijd en in het be-
zit van een rijbewijs en financiële

middelen nog meer tot bloei 
komt. Dat geldt in ieder geval 
voor Marcel. “Ik was als jochie 
op de basisschool al een groot 
autoliefhebber. Toen had ik nog 
geen voorkeur, maar struinde ik 
allerlei dealers af voor een fol-
der”, blikt hij met een lach terug. 

De voorkeur voor ‘zijn’ merk 
ontstond in 1983. “Als opvol-
ger van de Ford Taunus werd 
de Ford Sierra geïntroduceerd. 
Omdat de stroomlijn echt heel 
anders was dan de voor die tijd 
gebruikelijke hoekige auto’s, was 

het qua ontwerp nogal een revo-
lutie. Het maakte veel indruk op 
me. Toen na twee jaar de Gra-
nada werd opgevolgd door de 
Scorpio, was ik verkocht en werd 
een Ford-fan”, stelt hij lachend. 

Ondanks dat was zijn eerste 
auto een Opel Kadett, gevolgd 
door een bijzondere Ford Sierra. 
“Het was een stationcar met een 
2.3v6 motor, wat erg zeldzaam 
was. Nadat ik een terreinwa-
gen kocht, besloot ik de wagen 
te stallen.” Daarmee ontstond 
de kiem voor zijn Ford-verza-
melwoede, want: “Vervolgens 
kocht ik een Sierra XR4i die in 
zeer slechte staat was. Ik heb 
er veel tijd ingestoken om deze 
helemaal op te knappen. Omdat 
het mijn eerste klusauto was, 
heeft deze wagen de meeste 
sentimentele waarde voor mij. Ik 
heb deze nog steeds”, stelt hij. 

In verloop van jaren verschoof 
de interesse naar de, zoals hij 
het zelf stelt, ‘vettere, dikkere, 
old skool modellen. “Ik verkocht 
eens wat, kocht een Taunus, een 
Amerikaanse Ford Explorer ter-
reinwagen die weer moest wij-
ken voor een Bronco, waarna er 
een Granada Sedan kwam. Zo 
volgden nog vele andere Ford-
jes”, legt Marcel uit. Momenteel 
heeft hij er zes uit de jaren ’70 
en ’80. Voor de liefhebbers; Een 
Granada coupé uit 1976, een 
Bronco uit 1984, de genoemde 
Sierra XR4i uit 1984, een Scorpio 
uit 1986, een Escort uit 1988 en 
een Fiesta uit 1988. 

De auto’s zijn allemaal in goede 
staat en Marcel rijdt in allemaal. 
“Ik wissel regelmatig, rijdt er mijn 
dagelijkse ritjes mee en af en toe 
een toertocht, meeting of evene-
ment.” Dan: “Je komt altijd lief-
hebbers tegen die een duim op-
steken. Dat is hartstikke mooi.”

VORSTENBOSCH – Auto’s in alle maten, merken en kleuren. Het fascineerde Marcel 
van der Heijden uit Vorstenbosch als menneke al dusdanig dat hij al heel jong vaste 
klant was bij autodealers. Uiteraard niet om er toen al eentje te kopen, maar wel voor 
een uitbreiding van zijn collectie autofolders waarmee hij alle ‘modellen’ bij elkaar 
spaarde. De folders zijn bewaard en de hobby is gebleven. Niet meer op flyer alleen en 
niet zomaar alles meer, maar wel met een speciale voorliefde voor het merk Ford uit de 
’70 en ’80-er jaren. 

VAN ZOGGEL WONEN
Folder: BESTEMMING THUIS
Heeswijk-Dinther, Nistelrode, 
Vorstenbosch, Loosbroek en 
gedeelte Heesch
BIJLAGE DEZE WEEK

Vettere, 
dikkere, 
old skool 
modellen

Marcel wisselt zijn auto’s met regelmaat af, hier drie van de zes auto’s die hij momenteel bezit Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

BBQenzo 
compleet

0412-610102 - nistelrode@bbqenzo.nl

Bestel voor 12.00 uur
en heb deze de 

volgende dag in huis.

Bestel voor 14.00 uur 
en haal dezelfde dag 

nog op.

BBQ
to Go!

Van den Broek Kleinfruit
Ze zijn er weer...   vanaf 
heden blauwe bessen 

Diverse soorten fruit 7 dagen per 
week verkrijgbaar via de automaat.

Fruit voor het maken van jam en saus 
graag telefonisch bestellen.

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

Zomeractie weekmarkt Heeswijk-Dinther
Van 19 juni tot en met 10 juli. Doe mee en win!

WIN EEN ENVELOP
Er worden 40 enveloppen verloot met daarin 
per envelop vijf waardebonnen á € 5,-. Klan-
ten worden gebeld en kunnen de enveloppen 
op komen halen. De waardebonnen zijn inle-
verbaar tot en met 31 augustus 2020. Kom 
naar de markt, ben loyaal en koop lokaal de 
lekkerste en mooiste spullen en maak kans 
een envelop te winnen ter waarde van € 25,-!

BEKENDE GEZICHTEN
Patrick Van Venrooij is met zijn viskraam een 
bekend gezicht op de Heeswijk-Dinther-
se markt. Met Vishandel van Venrooij staat 
hij al 35 jaar op deze markt én vele andere 
markten. Iedere week staat hij ontspannen 
zijn vis schoon te maken terwijl hij met vele, 
inmiddels voor hem bekende, Hadeejers een 
praatje maakt. Patrick: “Het is zo’n gezellige 
weekmarkt, waar we steeds dezelfde gezich-
ten zien. Dat is geweldig natuurlijk, maar we 
hopen dat deze mooie Zomeractie ook weer 
nieuwe mensen naar de wekelijkse dorps-
markt trekt. Tijdens de coronacrisis bleek dat 
de mensen het fijn vonden om buiten te win-
kelen, ondanks dat de non-food er niet mocht 
staan en het voor de foodkramen gewoon 
doorliep. We willen graag de klanten bedan-
ken en daarom een leuke actie doen.”

PLEIN 1969
Al 47 jaar staat de weekmarkt op Plein 1969. 
De markt is ruim opgezet en er  staan veel 
marktkramen opgesteld, zoals: de groente-
boer, kleding-zaken, een textielkraam, snoep, 
bloemen, luxe noten, kazen en kip to go et 
cetera. Kortom, de keuze is reuze! De vrijdag-
se weekmarkt begint om 8.30 en duurt tot 
12.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Laat 
deze mooie Zomeractie een uitnodiging zijn 
om de markt weer eens een bezoekje te bren-
gen. En mocht je daar eindelijk die vriendin 
tegen het lijf lopen? Dan is er Lunchroom | 
Eetcafé NAAST om even lekker bij te buurten.

HEESWIJK-DINTHER - Een grote ton staat op de weekmarkt in Heeswijk-
Dinther. Dat heeft alles te maken met de zomeractie die loopt van 19 juni tot 
en met 10 juli. Wie wat koopt op de markt maakt kans op waardebonnen.

DEELNEMERS:

• Markthandel De Vaan V.O.F. groenten

• Verkuijlen-van de Ven V.O.F. groenten  

• Smits V.O.F. Kousen     

• Heiligenberg Sieraden          

• Van Gaal Mode

• Kip en go          

• Van de Leest  broeken   

• Van Eeuwijk Textiel       

• Van den Herik Kaas            

• De Kaaskoning      

• Viet Snacks      

• Vishandel Venrooij B.V. 

•  Toco Snoep      

• Ulehake Bloemen           

• Bakkerij ‘t Stoepje         

• Van der Heijden nachtkleding 

• Lunchroom I Eetcafé NAAST

• Pruizzen Noten en gedroogde
 zuidvruchten

Zomeractie
w e e k m a r k t  H e e s w i j k - D i n t h e r

ACTIE
van 19 juni tot

en met 10 juli.

Elke vrijdag 
van 8.30 tot 
12.00 uur op 
Plein 1969

DEELNEMERS:

Markthandel De Vaan V.O.F. groenten

Verkuijlen-van de Ven V.O.F. groenten  

Smits V.O.F. kousen     

Heiligenberg Sieraden          

Van Gaal Mode

Kip en go          

Van de Leest  broeken   

Van Eeuwijk Textiel       

Van den Herik Kaas            

De Kaaskoning      

Viet Snacks      

Vishandel Venrooij B.V. 

Toco Snoep      

Ulehake  Bloemen           

Bakkerij ‘t Stoepje         

Van der Heijden nachtkleding 

Halte 5

Pruizzen Noten en gedroogde zuidvruchten

Kom langs
doe mee en win!

ACTIEVOORWAARDEN

Klanten worden gebeld en kunnen de enveloppen op komen 

halen.  De waardebonnen zijn inleverbaar tot en met

 31 augustus 2020!  Kom naar de markt, ben loyaal en koop 

lokaal de lekkerste en mooiste spullen.

WAT KUN JE WINNEN?

Een envelop
ter waarde van € 25,- 

Er worden 40 

enveloppen
verloot met daarin 

per envelop vijf 

waardebonnen á € 5,-

Ben loyaal, koop lokaal

bij de weekmarkt Elke klant die een aankoop doet op 

de markt krijgt een bon. Deze bonnen 

worden in de ton gedeponeerd die op de 

markt staat.  Trekking: vrijdag 10 juli 

om 10.30 uur; bonnen inleveren tot 10 juli 

10.00 uur.

Trekking: vrijdag 10 juli om 10.30 uur; bonnen inleveren tot 10 juli 10.00 uur 

Bedankt voor je donatie
HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE - Wij, ouders, verwanten, bewoners en team Driestroomhuis Met 
Elkaar, gebouw Abdijstaete, willen alle mensen die ons gesteund hebben door hun statiegeldbonnetje 
te geven heel hartelijk bedanken! Het is een heel mooi bedrag geworden, namelijk € 362,85.

Ook willen wij hierbij speciaal Jumbo Heeswijk-Dinther en Jumbo Nistelrode bedanken dat wij aan hun 
statiegeldactie mee mochten doen! In Nistelrode loopt de actie nog tot en met 22 juni. Dit bedrag wordt 
gebruikt om onze gezamenlijke ruimte van gordijnen te voorzien zodat het gezelliger is en de akoestiek 
verbeterd wordt.

Heel hartelijk bedankt!

TIP
Water met 
een smaakje

MUNT 
GEMBER 
CITROEN

Snij de citroen en gember in 
plakken en pluk een aantal 
blaadjes munt. Voeg toe in 
een kan water en zet deze 

even in de koelkast.

Tot vrijdagmorgen!

De redactie van DeMooiBernhezeKrant ontving een leuke mail. 
“Ik, Ruud Cornelis, kom al fietsend door Heesch een Ossenaar 
tegen, zijn naam ken ik niet, maar hij is 87 jaar en heeft vroeger 
bij Swanenberg en Den Hartog in Oss gewerkt. Deze man fietst 
elke week naar Heesch om DeMooiBernhezeKrant te halen bij 
de plaatselijke supermarkt en ook komt hij met regelmaat oude 
collega’s tegen. Hier krijg ik een goed, warm gevoel bij!”

 RUBRIEK

DOE MEE
EN WIN!



Woensdag 17 juni 2020 3
  

Van 1 tot en met 14 juni heeft zij 
de gehele toekomstige vaarroute 
van De Waterengel afgelegd op 
een vlot: van Den Bosch tot Hel-
mond en vervolgens naar Tilburg 
en ze stopte bij elke gemeen-
te ertussenin. Gedurende deze 
dagen zijn diverse gasten aan 
boord gekomen. Namens de ge-
meente Bernheze zijn de volgen-
de gasten op bezoek geweest 
om haar te steunen in haar actie:
- Casper Hoenderdos en Sabine 

Sleddens hebben heerlijk ge-
kookt met Aa-landers streek-
producten van verschillende 
ondernemers uit de omgeving.

- Nadja van Driel heeft live ge-
zongen op het vlot.

- Joost Jansen bracht een zeep-
je, speciaal uit Frankrijk.

- José de Vries-Verkuijlen bracht 
twee dozen Hugo (wijn).

- Restaria Ritchie bracht een 
heerlijke lunch.

- Gijs van Liempd en Jos Coene 
brachten walnotenolie van De 
Kilsdonkse Molen.

- Marga Goossens en Sanne 
Kivits bezochten het vlot na-
mens zorginstelling Laverhof 
en namen wat lekkers én een 
donatie mee.

Rondvaartboot De Waterengel
De Waterengel biedt mensen 
de kans om op het water even 
te kunnen ontsnappen uit hun 
dagelijkse wereld. Het is met 
name bedoeld voor mensen die 
regelmatig ‘even vergeten’ (de-
mentie), of soms even vergeten 
worden door hun meervoudige 
beperking, en mensen die een-
zaam zijn doordat zij vaak even 
vergeten worden. Deze doel-

groep kan gratis gebruikmaken 
van deze, voor dit gebied, unie-
ke rondvaartboot in hun eigen 
omgeving. Het doel is om dit 
gratis, al dan niet via een ver-
goeding uit WMO/PGB, aan te 
kunnen bieden. 
Zie www.dewaterengel.nl.

Om de rondvaartboot voor dit 
doel optimaal geschikt te ma-
ken, wordt de inrichting extra 
veilig, rolstoeltoegankelijk en 

waar mogelijk prikkelarm. Zo 
kan men onbeperkt genieten op 
het water. Het initiatief loopt via 
Stichting Goud voor Oud.

Heb je deze actie gemist maar 
wil je nog een donatie doen? Dit 
kan nog steeds en graag zelfs! 
Ondanks de leuke reacties op de 
actie, is het behaalde doel nog 
niet bereikt. 
Ga naar www.stichtinggvo.nl 
om te doneren.

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Ga naar            Trendzz Heesch en doe mee.

Trendzz
wenst 
iedereen 
een fijne 
Vaderdag

Hierbij wordt de nadruk gelegd op alle 
vaders. Om de waardering naar alle 
vaders kenbaar te maken heeft Trendzz
EEN SPECIALE VADERDAGACTIE. 

Bij alle aankopen (uitgezonderd 
salesartikelen) kunnen de klanten van 
Trendzz uitgaan van een 
VADERDAGKORTING VAN 25%. 

Ook krijgt de klant een leuke attentie 
bij een aanschafbedrag van € 50,-.

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Zegeltjes
‘Heeft u een Jumbo-extra-pas? Nee? Spaart u voor de pannenset? 
Niet? Oke, zegeltjes dan voor het servies? Ook niet, hmmm. Dagje-
uit dan? Misschien zijn uw buren wel echte spaarders, hoor ik wel 
eens. Dan mag u ze ook gewoon in ontvangst nemen. Wat zegt 
u, u wilt gewoon uw boodschappen afrekenen? Oh, natuurlijk 
meneer. Geen enkel probleem. Stop ik al die zegeltjes netjes weer 
terug in de la voor de volgende klant en kunt u snel pinnen en naar 
huis. Praten we nergens meer over en zeker niet over die stomme 
zegeltjes, haha.’

Toen ik na dit gesprek bij de kassa van de supermarkt bij 
mijn auto kwam, wilde ik bijna omdraaien. Ik wilde tegen die 
vriendelijke kassamevrouw zeggen dat mijn chagrijn echt niet 
haar schuld was. Ze deed gewoon haar werk, het was de schuld 
van de marketingafdeling van de Jumbo. Daar zijn ze standaard 
te enthousiast met veel te veel zegeltjes- en plakkertjesacties 
tegelijkertijd. Ze worden er waarschijnlijk zelf heel blij van, 
maar bij mij breekt het zweet me uit hoe dichter ik bij de kassa 
kom. Ik heb normaal geen moeite met ‘nee’ zeggen, maar na vijf 
aanbiedingen waar ik echt niet geïnteresseerd in ben, heb ik wel 
moeite met vriendelijk ’nee’ zeggen.

Ik stel dan ook voor om vooraf al een schifting te maken tussen 
klanten die wellicht interesse hebben in zegeltjes voor in hun 
plakboek en de klanten die sowieso alle spaaracties links laten 
liggen. Maak één rij winkelwagens met stickers met de tekst ‘Ja-ja’ 
voor alle fanatieke spaarders en één rij winkelwagens 
met ‘Nee-nee’ stickers voor de spaarhaters. Het 
winkelwagentje is nu toch verplicht, dus een 
ideale tijd om eens te proberen. En het hoeft niet 
eens iets te kosten, de gemeentes hebben die 
dingen waarschijnlijk nog in overvloed.

Ik zou zeggen: denk er eens over na, Frits. Dan 
maak je denk ik alle partijen heel blij. En vooruit, ik 
bel de gemeente wel als het moet.

voor alle fanatieke spaarders en één rij winkelwagens 
met ‘Nee-nee’ stickers voor de spaarhaters. Het 
winkelwagentje is nu toch verplicht, dus een 
ideale tijd om eens te proberen. En het hoeft niet 
eens iets te kosten, de gemeentes hebben die 
dingen waarschijnlijk nog in overvloed.

Ik zou zeggen: denk er eens over na, Frits. Dan 
maak je denk ik alle partijen heel blij. En vooruit, ik 

Waterengel

Twee weken op een vlot
door Brabant, in actie voor

‘De Waterengel’
BRABANT/HEESWIJK-DINTHER – In september gaat rond-
vaartboot De Waterengel varen voor zorginstellingen. 
De realisatie van dit unieke project wil echter niet hélemaal 
vlotten. Handen, materialen en gelden schieten tekort door 
de coronaperikelen. Om aandacht te vragen hiervoor was 
initiatiefneemster Nancy van Heeswijk samen met haar hond 
gedurende veertien dagen gaan overleven op het water.

José de Vries-Verkuijlen kwam twee dozen Hugo brengen

Gijs van Liempd en Jose Coene met zelfgemaakte walnootolie van 
de Kilsdonkse Molen

Pastoor Joost Jansen met een presentje speciaal uit Frankrijk

‘Gratis ontsnappen uit 
je dagelijkse wereld’

‘Maak één rij winkelwagens met stickers met de tekst ‘Ja-ja’
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

ONS WELZIJN
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
www.thuiszorgpantein.nl
BRABANTZORG
www.brabantzorg.eu
LAVERHOF 
www.laverhof.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Cereslaan 2A, Heesch
0412-453798
Spoed overdag: 0412-453798 
toets 1
Huisartsenpraktijk De Zwaan en 
van Sonsbeek
Cereslaan 2X, Heesch
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802 
toets 1
Huisartsenpraktijk van Cruchten
Cereslaan 2C, Heesch
0412-451355
Spoed overdag: 0412-451355 
toets 1
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
Apotheek Ceres
Cereslaan 2B, Heesch
Open maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
0412-744227

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. 8.00-17.30 uur.

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a, 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

APOTHEKEN BERNHEZE
BUITEN OPENINGSTIJDEN
Voor spoedeisende recepten
bij de Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.

High  Ca re
3000 BV

Loonsestraat 17 - 5371 PJ Neerloon - 0486-416530
info@highcare.nl - www.highcare.nl

Gratis inloopspreekuur
High Care 3000
Wij kijken vrijblijvend naar uw
bloed onder de microscoop.
Iedere maandag van 13.00 tot 14.00 uur; 
aanmelden is verplicht.TIP

Zo’n AED hoort dan natuur-
lijk wel in elke wijk te hangen. 
Buurtvereniging De Zeven Gra-
nen in Heesch trok eind vorig 
jaar aan de bel omdat er in die 
wijk dus géén hangt. 

Mandy Jansen (SP raadscom-
missielid) woont in deze wijk 
en pakte met haar collega Pe-
ter Sleegers de handschoen 
op. Samen met de Bernhezer  
EHBO-verenigingen en de ge-

meente werd een plan opge-
steld. Uit die inventarisatie bleek 
dat er vooral in Heeswijk-Dinther 
en Heesch werk aan de winkel is.

Inmiddels is er al een aantal suc-
cessen te melden. Zo zijn er al 
verschillende AED’s met een bin-
nenlocatie, die niet 24 uur per 
dag bereikbaar zijn, naar buiten 
geplaatst. Bij bedrijven maar ook 
die van het gemeentehuis. Maar 
er zijn ook nieuwe geplaatst, in 
Heeswijk-Dinther aan de Mari-
engaard en in Heesch in de Bur-
gemeester van Hulstlaan en in 
de Bladkool.

Omdat de AED die in de Blad-
kool is geplaatst, deze vernieuw-
de aandacht in gang heeft gezet, 
werd er een extra feestelijk tintje 
aan gegeven. 

Wethouder Rein van Moorselaar 
hing samen met Martien van 
de Wetering, voorzitter van de 
Heesche EHBO-vereniging Joh’s 
Roncalli, de AED officieel in het 
kastje. Aansluitend meldde wet-
houder Van Moorselaar dat er 
nog wat in het ‘potje’ zit waar-
door er waarschijnlijk dit jaar nog 
drie AED’s bijgeplaatst kunnen 
worden.

Nieuwe AED’s Heesch 
en Heeswijk-Dinther

Wethouder Rein van Moorselaar hangt samen met Martien van de 
Wetering, voorzitter van de Heesche EHBO vereniging Joh’s Roncalli, 
de AED officieel in het kastje

De AED van de gemeentehuis is van 
binnen naar buiten verplaatst zodat 
deze 24 uur per dag bereikbaar is

‘Bij bedrijven maar ook die van het 
gemeentehuis naar buiten geplaatst’

WIJ,HEESCH vraagt al haar vrij-
willigers om hun gegevens via 
de website aan te melden. Op 
die manier blijven de gegevens 
up-to date-en kunnen er sneller 
matches plaatsvinden.

Komend jaar organiseert 
WIJ,HEESCH een bijeenkomst 

met een feestelijk tintje als dank 
aan de vrijwilligers en betrokken 
partners. Uitnodigingen worden 
te zijner tijd verzonden per mail. 
Vul daarom je gegevens in bij 
‘vrijwilliger aanmelden’.

Heb jij een leuke hobby? Ben 
je betrokken bij een bedrijf dat 
mensen op sleeptouw wil ne-
men? Kun je een handje hulp 
gebruiken of heb je gewoon zin 
in een praatje? Meld je aan via 
de website.

WIJ,HEESCH 
info@wijheesch.nl 
06-12997409
www.wijheesch.nl.

Oproepje
HEESCH - De website van WIJ,HEESCH wordt al regelmatig bezocht 
en ook melden mensen zich al aan via de etalage als vrijwilliger of 
met een vraag. In het verleden hebben alle bij WIJ,HEESCH bekende 
vrijwilligers zich telefonisch of per mail aangemeld.

HEESCH - Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een 
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een 
hartstilstand. Of eigenlijk is er meestal sprake van een fibrillerend 
(trillend) hart. 

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

De RIVM regels blijven gelden. 
Dat betekent anderhalve meter 
afstand tot elkaar, handen des-
infecteren bij binnenkomst en 
verlaten van het ziekenhuis. Wie 
op bezoek wil komen, mag zelf 
geen gezondheidsklachten heb-
ben. 

Versoepeling
Patiënten die terminaal ziek zijn 
kunnen nu meer bezoek ont-
vangen dan alleen familie in de 
eerste graad. Dit betekent dat 
ook andere voor de patiënt be-
langrijke mensen welkom zijn. 
Mensen kunnen in tweetallen 
bij de patiënt op bezoek komen. 
Als er meer bezoekers zijn dan 
moeten zij in onderling overleg 
met elkaar buiten het ziekenhuis 
wisselen. 

Naast de partner is ook weer 
een tweede persoon welkom bij 
de bevalling als de zwangere dit 
wenst. Kinderen van de zwange-
re of kraamvrouw zijn ook weer 
welkom tijdens het bezoekuur 
tussen 18.00-19.00 uur op de 
kraamafdeling. Ook op de cou-
veuseafdeling mogen broertjes 
en zusjes weer komen, in over-
leg met de verpleging. De part-
ner mag de hele dag aanwezig 
zijn. 

Op de kinderafdeling zijn broer-
tjes en zusjes welkom in overleg 
met de verpleging. De ouders 

zijn de hele dag welkom. Ook 
voor broertjes en zusjes geldt 
dat zij niet verkouden mogen 
zijn, koorts of keelpijn hebben, 
kortom wie zich niet lekker voelt 
moet thuis blijven. 

Tijdsloten
Op de gewone afdelingen blijft 
de regel van één uur per dag 
bezoek van één persoon per pa-
tiënt. Tijdens dit bezoekuur kan 
er niet gewisseld worden met 
andere bezoekers. 

Nieuw is dat het ziekenhuis tijds-
loten heeft ingesteld voor de 
verschillende afdelingen. Op die 
manier wordt het aantal bezoe-
kers in het ziekenhuis gespreid. 

Afdeling B2 west, B2 oost: 
18.00 - 19.00 uur
Afdeling B1 west, B3 west / 
AOA / IC-CC: 
18.30 - 19.30 uur (let op: IC-CC 
1 bezoeker per patiënt)
Afdeling B1 oost, B3 oost: 
19.15 - 20.15 uur
Afdeling B4 oost - kinder-
afdeling: bezoek in overleg met 
verpleging
Afdeling B4 west - kraam-
afdeling: 18.00-19.00 uur.

Op de website van Bernhoven 
kan de bezoekregeling geraad-
pleegd worden: 
www.bernhoven.nl/actueel/
aangepaste-zorg/bezoek-familie

Bezoekregeling
Bernhoven versoepeld
UDEN - Met ingang van maandag 15 juni is de bezoekersregeling in 
Bernhoven versoepeld. De versoepeling zit met name in een verrui-
ming voor afzonderlijke afdelingen en bijzondere omstandigheden 
waarin patiënten zich bevinden.
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Een muzikaal avondje uit
met méér dan 30 personen

Jaren ’70 en ’80, foute muziek, hedendaagse hits en ‘guilty pleasures’

In het nieuwe normaal zijn bij 
een event slechts 30 mensen 
welkom om dat ‘live and kicking’ 
mee te maken. In hun recent met 
professioneel licht- en geluid in-
gerichte livestream-studio maken 
de jonge DJ’s Vince Smits uit Ber-
licum en Bart Pouwels uit Hees-
wijk-Dinther echter korte metten 
met dat aantal. Hun studio zorgt 
ervoor dat artiesten, bands, ver-
enigingen, bedrijven en al het an-
dere denkbare ter plekke vanuit 
de studio live te volgen zijn, maar 
een event kan ook vooraf of el-
ders opgenomen worden om op 
een later tijdstip uitgezonden te 
worden. Het is dé manier om op 
afstand toch contact te hebben 
met veel meer dan het genoem-
de aantal personen. Dat is gelijk 
ook wat de heren hopen tijdens 
de Muziekbingo Live op zaterdag 
27 juni. Een bingo die anders is 
dan andere, waarbij niet de mo-
len maar een aantal DJ’s klaar-
staat om live gestreamd plaatjes 
te gaan draaien. 

“We gaan bingokaarten uit-
geven waarop platen staan die 

deze avond gedraaid worden. 
Zoals bij een gewone bingo 
dient in deze een streep gezet 
te worden als het liedje gedraaid 
wordt”, vertellen de heren en-
thousiast. Ze hebben gezorgd 
voor een gevarieerde program-

mering met jaren ’70 en ’80 
muziek van DJ Vinyl Forty-Five 
uit Heeswijk-Dinther, foute hits 
van DJ Marcel V uit Middelro-
de en hedendaagse hits van nu 
met DJ team Lekker Origineel 
uit Rosmalen. DJ Kruzo zal de 
muziekbingoavond afsluiten met 
zijn ‘guilty pleasures’. Een vol rij-
tje of kaart geeft bingo en aan-
sluitend recht op een prijs. “Dat 

worden bij het event passende 
prijzen, die naast de artiesten te-
vens ook de horeca steunen. Het 
varieert van bijvoorbeeld een vi-
nylplaat tot een tegoedbon die 
ingeleverd kan worden bij een 
horecagelegenheid in de regio”, 
zeggen Vince en Bart. De keuze 
is in deze reuze. 

Voor € 14,95 kan heel de avond 

meegespeeld worden. Ook kun 
je meedoen met de losse mu-
ziekbingorondes, afhankelijk van 
jouw muzieksmaak. 
Kaarten kunnen besteld worden 
via www.main-streams.nl/
muziekbingolive. Voor het verzor-
gen van een event via de studio, 
kijk dan op www.main-streams.nl 
of de Facebookpagina van Main 
Stream. 

Tekst en foto: Wendy van Lijssel 

HEESWIJK-DINTHER/BERLICUM – Wie na maanden 
‘onthouding’ (total) los wil tijdens een vet avondje uit, 
mag zaterdag 27 juni van 19.30 tot 23.30 uur niet 
ontbreken tijdens de Muziekbingo Live die je (huis-)
kamer binnendendert. Een event waarbij DJ Vinyl Forty-
Five, DJ Marcel V, DJ team Lekker Origineel en DJ 
Kruzo hun muzikale krachten bundelen en in plaats van 
de bingomolen, plaatjes gaan draaien die vervolgens 
afgevinkt mogen worden. Bij een vol rijtje of volle kaart 
staat deze garant voor leuke lokale prijzen. De datum 
mag met dikke stift genoteerd worden en tickets oftewel 
bingokaarten kunnen nú al besteld worden. 

DJ’S Vince Smits uit Berlicum en Bart Pouwels uit Heeswijk-Dinther in hun livestream-studio

Plaatjes 
draaien
in hun
recent met 
professioneel 
licht- en 
geluid 
ingerichte
livestream-
studio
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest

WET- EN REGELGEVING
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wetten en regels. Wij 
bieden ondersteuning bij het voldoen aan deze verplichtingen, zoals 
het samenstellen of controleren van de jaarrekening en het verstrek-
ken van controleverklaringen, onder andere bij subsidie-verantwoor-
dingen. Wij doen ons werk graag en goed en bieden professionele 
dienstverlening in een laagdrempelige en informele sfeer. Dat vinden 
wij maar heel gewoon. Als accountantskantoor leveren wij een diver-
siteit aan diensten, maar je kunt ons ook alles in handen geven. In 
een totaalpakket regelen wij al jouw zaken. Gewoon onder één dak. 
Handig en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de korte als op 
de lange termijn. Kun jij rustig blijven ademhalen, nu én straks.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het nu gaat om die comple-
te financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken of het 
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er geen omkijken 
naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en 
je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij 
achter het onze. We zijn er voor onze klant. Samen met onze partners 
hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of 
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en 
coach, maar vooral als accountantskantoor met een breed en com-
pleet aanbod in professionele dienstverlening.

VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. 
Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen 
betekenen. Voel je welkom!

BERNHEZE - Je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. Bij het runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. Vooral ook 
aan die zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit 
vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een gerust-
stellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Cereslaan 4 - Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com

Afgelopen zaterdagochtend was er een 
speciaal verkooppunt in het centrum van 
Heesch ingericht op het plein bij de fon-
tein. Er waren optredens van Mick van 
Haaren van The Velvet Roses en Pinckie 
de Clown trad op voor de kinderen.

Vaderdagbonnen
Het initiatief om nog meer cadeaubonnen 
te verkopen wordt zaterdagmiddag van 

13.00 tot 16.00 uur herhaald, waarbij de 
inwoners de mogelijkheid hebben speci-
ale Vaderdagcadeaubonnen te kopen die 
voorzien zijn van een presentje voor de 
vaders. Ook zijn er voor kinderen ijsjes en 
ballonnen beschikbaar en uiteraard weer 
met optredens van Mick van Haaren en 
Pinckie de Clown.

De organisatie van de actie Ben Loyaal 
Koop Lokaal roept alle inwoners van 
Bernheze op om cadeaubonnen te kopen 
en speciaal voor Heesch: Kom zaterdag-
middag naar ’t Dorp, koop cadeaubon-
nen, win prijzen in de loterij en neem je 
kinderen mee voor een leuke middag.

Overige verkoopplaatsen: Jumbo Nis-
telrode, Jumbo Heesch, Jumbo Hees-
wijk-Dinther, Coop Heeswijk-Dinther en 
de Dagwinkels in Vorstenbosch en Loos-
broek. 
Zie ook: www.benloyaalkooplokaal.nl.

Actie Ben Loyaal Koop Lokaal 
aanstaande zaterdagmiddag
in het centrum van Heesch
BERNHEZE - Om lokaal kopen te stimuleren werd begin mei in heel Bernheze de actie 
Ben Loyaal Koop Lokaal opgestart. In alle Bernhezer kernen zijn bij de meeste super-
markten cadeaubonnen te koop die bij lokale winkeliers en ondernemers in Bernheze 
dit jaar ook weer in te leveren zijn. Elke week krijgt er een speciale branche de nodige 
aandacht en hebben de kopers van de cadeaubonnen in die week een grote kans prij-
zen te winnen die de ondernemers, die aan de actie verbonden zijn, ter beschikking 
stellen.

BLKL-cadeaubonnen met Vaderdag-
presentjes in het centrum Heesch

‘Elke week krijgt
een speciale branche
de nodige aandacht’
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
18 tot en met 24 juni

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Desem Volkoren
Stoere mannen brood!

                   2e nu voor

Weekendknaller!

Snor Vaderdag-
taart
Sinaasappel-
chocoladetaart
8 personen

Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

Nu

Broodpizza

13, 95

1, 00

nu

Gemarineerde Gemarineerde 
VVader-steakader-steak

GebakkenGebakken
spareribsspareribs

€ 2,75100 gram100 gram

VaderdagVaderdag
    Beenham    Beenham

Lekker bij asperges ofLekker bij asperges of
gebakken op een broodjegebakken op een broodje

€ 1,60100 gram100 gram

€ 1,30100 gram100 gram

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

ACTIE DANK JE WEL

Bij besteding van € 10,- of meer
Geldig van 22 tot en met 27 juni 2020

GRATIS BAKJE 
KASTANJECHAMPIGNONS

3, 99

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

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

Actie ‘Dank je wel’ bij Groente- 
en fruitspeciaalzaak Ceelen 
NISTELRODE - De komende vier 
weken heeft Groente- en fruit-
speciaalzaak Ceelen de actie ‘Dank 
je wel’. 

Je ontvangt iedere week een vou-
cher in de zaak en kunt deze een 
week later inleveren bij besteding 
van minimaal € 10,-. Tegen inleve-
ring van de voucher ontvang je een 
gratis product. Van 22 tot en met 27 
juni is dit een bakje kastanjecham-
pignons. De actie loopt tot en met 
11 juli 2020. Wij zien je graag in 
onze zaak. Dank je wel! 

en fruitspeciaalzaak Ceelen en fruitspeciaalzaak Ceelen en fruitspeciaalzaak Ceelen 

Actie Kerkbalans: omzien naar elkaar

Nu kerken niet kunnen samenko-
men zoals ze gewend zijn, laten 
ze een ongekende creativiteit en 
veerkracht zien. Op allerlei ma-
nieren wordt digitaal contact ge-
zocht met kerkleden om er voor 
elkaar te zijn. De kerken doen 
daarmee fantastisch werk dat 
veel mensen mentaal en soms 
ook financieel op de been houdt. 

Als kerkgemeenschap zien we 
naar elkaar om en in de toekomst 
blijven we naar elkaar omzien 

zowel online als fysiek binnen de 
gestelde richtlijnen. Het is met 
alle beperkingen van deze tijd 
bijzonder om te merken dat we 
dit samen kunnen! 

Namens de Parochie Heilige Au-
gustinus willen wij je dan ook 
vragen om voor onze gemeen-
schap te bidden, om te zien naar 
elkaar en ons te steunen door 
een gift. 

Zodat wij in de anderhalvemeter-

samenleving samen kunnen blij-
ven doen wat we zo graag willen 
doen: omzien naar elkaar. 

Wil je een extra gift overwegen? 
Daarmee zie je immers ook om 
naar dat kerklid dat het moeilijk 
heeft. Omzien naar elkaar, we 
doen het samen! Help jij mee? 
Stort dan vandaag nog je bijdra-
ge op NL 30RABO 0319 719 081 
ten name van R.K. Parochie Hei-
lige Augustinus onder vermel-
ding van extra gift corona.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerk-
gangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale 
of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van 
corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen. 
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Dankbetuiging

Hartverwarmend was jullie bezoek en de vele mooie kaarten
en berichtjes die wij hebben ontvangen na het overlijden

van mijn vrouw, ons mam en oma

Ria van Aarle-van Herpen
Heel erg bedankt allemaal!

Wim van Aarle, kinderen en kleinkinderen
 Heesch, juni 2020

Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

  Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
  en advies zorgdragen voor 
een memorabel afscheid

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Nederland heeft een heleboel buitenland
HEESCH/NISTELRODE/VOR-
STENBOSCH - Door die corona 
zijn we veel met onszelf bezig: 
met de verruiming van de maat-
regelen, met de zorg en de eco-
nomie en met het hervatten van 
publieke vieringen in de kerk. 

Daarbij vergeten wij wat er in 
de rest van de wereld gebeurt. 
Soms moet je eraan herinnerd 
worden dat Nederland een he-
leboel buitenland heeft waarin 
heel veel gebeurt. Bijvoorbeeld 
aan de grenzen van Europa. “In 
onze dagen verdrinken mensen 
voor de kust van Malta, anderen 
vinden de dood aan de Griekse 
grens. Dat heeft voor mij niets 
met het Europese ideaal te ma-

ken”, zegt de aartsbisschop van 
Luxemburg. Hij is de stem van 
de rooms-katholieken in Europa. 
Hij pleit onversneden voor Euro-
pese samenwerking, zoals past 
in de rooms-katholieke traditie. 
De coronacrisis mag de 27 lan-
den niet uit elkaar drijven. We 
worden daarom opgeroepen Eu-
ropa op de waarden van solida-
riteit en verdraagzaamheid hoog 
te houden.
Parochie De Goede Herder wil 
vanuit haar diaconie deze oproep 
aan de EU-landen graag verder 
verspreiden: Ga gul om met de 
asielaanvragen van vluchtelin-
gen op de Griekse eilanden. Het 
is hoogst noodzakelijk de asiel-
zoekers op de Griekse eilanden 

te herverdelen. Want geloven is 
voor ons niet alleen liturgie be-
leven en vieren. Geloven is een 
heleboel meer: Christus tot de 
laatste norm van je leven maken, 
Hem in je leven opnemen, in je 
hart en in je denken. 
Je helpt als gelovige ook mee 
de menselijke samenleving in te 
richten en daarvoor waarden als 
vrede, gerechtigheid en heelheid 
van de schepping te praktise-
ren en door te geven. Bij samen 
kerk-zijn denken wij nu dus aan 
een heleboel meer dan het her-
vatten van publieke vieringen. 

Meer informatie via 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor jullie vriendschap, belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van ons mam. 

Het doet ons goed te merken dat ze zo geliefd was!

Gerda Daandels-Dobbelsteen
5 maart 1955  -  20 mei 2020

Het was goed samen te zijn

Jo Daandels
Kinderen en kleinkinderen Heeswijk-Dinther

 

“Ut kumt goed …” 

Zo geschrokken, zo onwerkelijk, maar tot het einde toe haar leven in eigen hand houdend, 
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van ‘mijn alles’, ons mam en trotse oma 

Thea van Hoeij - Damen 
* 26 februari 1956        Uden        † 14 juni 2020 

44 gelukkige huwelijksjaren samen met
Ad van Hoeij

 Dave 

 Debbie en Thomas 
         Joël, Kayleigh

 Ivonne
        Luuk, Monique

 Chris en Eefje 
       Noa, Tim, Bregje 

Braamstraat 8, 5388 KR Nistelrode 

Ons mam is thuis. 
U bent welkom om haar een laatste groet te brengen op woensdag 16 juni tussen 10.00  en 11.00 uur 
of donderdag 17 juni tussen 14.00  en 15.00 uur. Hierbij worden de regels van het RIVM gehanteerd. 

Helaas hebben wij een lastige keuze moeten maken in de manier van afscheid nemen voor 
betrokkenen. Graag hadden wij jullie allen uitgenodigd om, samen met ons, afscheid van ons mam te 
nemen. Echter in verband met de huidige situatie doen wij dit in besloten kring op vrijdag 19 juni. 

Later die dag zullen wij ons mam begeleiden naar het crematorium.
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Het verhaal begint in 1956, als 
Toon en Tonny van der Heijden 
- net als vele anderen - emigre-
ren naar Australië. Daar zou het 
leven veel beter zijn, werd verteld 
én het werd zelfs aangemoedigd. 
De Nederlandse overheid finan-
cierde de complete reis, de ver-
zending van alle eigendommen 
én gaf nog zakgeld mee als je zou 
emigreren. Een vreemde situatie 
die we ons nu haast niet kunnen 
indenken, maar Tonny weet het 
nog als de dag van gisteren. 

Ze had het verhaal liever samen 
met haar man verteld, maar die 
is helaas overleden. “De vliegreis 
was verschrikkelijk; we hadden 
56 vlieguren en moesten in bijna 
élk land een tussenstop maken. 
Ik ben zo ziek geworden, dat ik 
in Sydney meteen door kon naar 
het ziekenhuis”, vertelt Tonny. 

Schone schijn
Eenmaal in Australië aange-
komen, bleek het veel schone 
schijn. Het was er eenzaam en 
werd mooier voorgespiegeld dan 
dat het was. “Het viel niet mee 
om daar een nieuw leven op te 
bouwen. Het jonge boerenvraag-
stuk hield in dat meerdere zonen 
binnen één gezin boer wilden 
worden, maar er kon tenslotte 
maar één zoon de boerderij van 
vader overnemen. En dus moes-
ten de anderen op zoek naar een 
andere boerderij.” Tonny is gaan 
werken voor een Australisch ge-
zin, maar kon geen woord Engels 
en dus moesten ze elkaar met 
handen en voeten proberen te 
begrijpen. Uiteindelijk zijn Toon 
en Tonny een sharefarm begon-

nen, maar na drieënhalf jaar in 
Australië, wilden de twee terug 
naar Nederland. Ze besloten 
met een passagiersboot terug te 
gaan. 

Telegram van kapitein
Samen met hun zes maanden 
oude dochtertje Grace ging de 
reis van zes weken van start. 
“Omdat wij al onze dieren in 
Australië hadden verkocht, kon-
den wij ons een redelijke hut ver-
schaffen, maar ook velen sliepen 
onderin de machinekamers. Ik 
vierde mijn 30ste verjaardag op 
de boot en ik werd op de schou-
ders genomen om te feesten!” 
Op het dek leerde het stel Frou-
wien Jagers kennen. 

De vrouw had zo’n heimwee 
naar Nederland dat ze besloot de 
reis samen met haar 4-jarige kind 
en zes maanden oude baby aan 
te gaan, want haar man had nog 
een contract op de Fiji-eilanden. 
“Dat kindje wilde graag op het 
dek spelen en elke keer moest 

Frouwien haar baby in de reis-
wieg mee naar boven en terug 
naar beneden dragen.” Het ba-
by’tje raakte ziek en Tonny is sa-
men met Frouwien en haar baby 
naar de dokter geweest, die ver-
telde dat het een dubbele long-
ontsteking was. “Nog geen dag 
later was de baby al overleden. 
Het was zo verschrikkelijk.” Toon 

besloot met andere mannen een 
collecte te starten om de over-
leden baby nog naar vader te 
brengen, wat uiteindelijk te wei-
nig bleek. “Het was echt zo ver-
drietig. Er werd op het dek een 
uitvaart georganiseerd en uit-
eindelijk kreeg de baby een zee-

mansgrafje.” De man van Frou-
wien kreeg enkel van de kapitein 
een telegram, die zelfs na al die 
jaren nog intact is gebleven. 

Raadsel
De reis ging verder en eenmaal in 
Nederland scheidden de wegen 
tussen familie Van der Heijden en 
Frouwien Jagers. Tonny laat een 
brief zien die ze op 30 juli 1959 
heeft ontvangen van Frouwien 
en na al die jaren nog heeft be-
waard. “Als ik mijn vergrootglas 
erbij pak, kan ik nog lezen wat ze 
destijds heeft geschreven.” Ton-
ny heeft vaak proberen te bel-
len, maar nooit werd de telefoon 
opgenomen. Het bleef altijd een 
raadsel. Totdat dochter Grace – 
die destijds ook mee op de boot-
reis was – het hele verhaal op 
Facebook zette en het zelfs aan 
bod kwam bij de radio-uitzen-
ding van Adres Onbekend bij Ra-
dio Utrecht. 

Digitale ontmoeting
Al gauw reageerden familieleden 
van Frouwien. Zij blijkt destijds al 
snel teruggegaan naar de Fiji-ei-
landen met haar kind en is op 
47-jarige leeftijd overleden. Ton-
ny en haar dochter Grace heb-
ben nu contact met verschillende 
familieleden van Frouwien; van 
Zuid-Afrika tot aan Nieuw Zeel-
and. Afgelopen zaterdag was er 
voor het eerst een digitale ont-
moeting. 
Op dit moment wordt er een 
boek geschreven over het ver-
haal. Tonny: “Voor mij is het ge-
woon normaal, maar de familie 
van Frouwien noemt het verhaal 
‘amazing’.”

Tonny en haar man Toon voor het vertrek naar Sydney in 1955 
op de vliegtuigtrap op Schiphol

De brief van mevrouw Jagers 
van 30 juli 1959

Tonny en haar dochter bladerend in de historie...

Tonny van der Heijden in hereniging met
familie van bijzondere ontmoeting in 1959

Tekst: Carlijn van de Ven  Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Een bijzonder verhaal van zestig jaar geleden leeft als nooit tevoren. 
De 90-jarige Tonny van der Heijden heeft, na al die jaren, weer contact met een 
familie na een droevige gebeurtenis destijds op zee. “Ik heb me altijd afgevraagd wat 
er met de moeder en haar kindje is gebeurd na ons contact.” 

Als ik mijn 
vergroot-
glas erbij 
pak, kan ik 
nog lezen 
wat ze 
destijds heeft 
geschreven

‘Er werd op het dek een uitvaart 
georganiseerd. De baby kreeg

een zeemansgrafje’
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Maashorst Smaak Safari hangt de vlag uit
Vele hotspots, gastvrije locaties en lekkere gerechten in één route als cadeau voor Vaderdag

Ontdek De Maashorst per fiets 
tijdens een fietstocht van circa 
50 kilometer. Onderweg geniet 
je op zes verschillende locaties 
van smakelijk ‘to go’ gerechten. 
Zo ook bij de autoroute die 125 
kilometer is en hier en daar een 
stukje van de buurgemeenten 
laat zien.

Drankjes zijn niet inbegrepen en 
zijn voor eigen kosten. Je kunt 
deze wel zelf meenemen voor 
onderweg of je kunt bij de loca-
ties vragen of je op de locaties 
plaats kunt nemen en er zelf een 
drankje bij bestellen.
 
Samen sterk
Het initiatief komt vanuit Teugel 
Resort die meteen bijval kreeg 

van Maashorst Ondernemers en 
Platform Toerisme Landerd. Zij 
legden de verbindingen tussen 
de ondernemers. 
De enthousiaste reacties zorgden 
voor een prachtige route met 
verrassende hotspots en heer-
lijke Maashorst gerechten. Ook 
de vier gemeenten Bernheze, 
Landerd, Oss en Uden, zorgden 
voor ondersteuning vanuit Team 
Maashorst. Zij brengen natuur-
gebied De Maashorst graag on-
der de aandacht. Daarbij is een 
route als deze toch OERlekker 
Maashorst.

Geniet het uitzicht
Het belangrijkste doel is het ge-
nieten van wat De Maashorst en 
het gebied eromheen te bieden 

heeft aan natuur, cultuur en gast-
vrije ondernemers. 

Op www.maashorstsmaaksafari.nl
kun je reserveren voor de tocht 
en een dag naar keuze vastleg-
gen. Hierna krijgen de locaties 
bericht van je reservering en kun 
je starten vanuit welke plaats 
je maar wilt. Bij de route zitten 

hotspots en de locaties en zij 
verwachten je tussen 12.00 en 
18.00 uur. Let op! Start je later 
en ben je niet voor 18.00 uur bij 
de laatste locatie? Dan loop je de 
kans dat de gerechten niet meer 
te verkrijgen zijn!

Online boeken
Precies op tijd voor Vaderdag is 

de website vanaf 17 juni online 
om je vaderdagcadeau te boe-
ken! 

Zij zijn te boeken van 27 juni tot 
en met september op 
www.maashorstsmaaksafari.nl,
elke vrijdag, zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 18.00 uur. Geniet 
OERlekker van de Maashorst!

MAASHORST – Uit elke crisis ontstaan nieuwe initiatieven. Zo ook 
de Maashorst Smaak Safari. Twee routes door natuurgebied De 
Maashorst die langs hotspots en Maashorst ondernemers gaan in 
de vier gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden; ofwel de eco-
nomische schil van De Maashorst. Je kunt met de fiets, motor, auto 
of ander vervoersmiddel de bijpassende fiets- of autoroute gaan rij-
den. Bij beide routes krijg je bij de horecalocaties een verrassend 
gerechtje ‘to go’ mee. Van 27 juni tot eind september kun je voor 
elke vrijdag, zaterdag of zondag reserveren. 

Blotevoetenpad opnieuw
geopend aan de Meerstraat
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf nu 
is het Blotevoetenpad bij Stich-
ting Dier- & Tuin weide weer 
geopend. Ook die was gesloten 
in verband met de coronaregels. 
Beleef hoe het voelt om op je 
blote voeten te lopen! 

De wandelroute bestaat uit twee 
delen. De korte route is onge-
veer een kilometer lang. De lan-
ge route loopt door het bos en 
is samen ongeveer 3,5 kilometer 
lang. Onderweg zijn verschillen-
de ondergronden en obstakels 
geplaatst. 

Dit geeft een aparte ervaring en 
een bijzonder gevoel aan je voe-
ten. Je kunt allerlei foto’s zien op 
www.dierentuinweide.nl. 
Aan het begin van het pad krijg 
je een routekaart mee en kun je 
je schoenen veilig opbergen. Aan 
het einde kun je ook je voeten 
weer schoonmaken en je schoe-
nen weer aantrekken. Het pad 

is geschikt voor alle leeftijden en 
geopend vanaf 12.30 uur in het 
weekend en op woensdagmid-
dag. Graag vooraf reserveren, 
ook op de dag zelf is dit nog mo-
gelijk. Honden zijn niet toege-
staan en met kinderwagens kan 
de route niet gelopen worden! 
De start en betaling is bij de re-

ceptie van hotel/restaurant De 
Leygraaf. Stichting Dier & Tuin 
weide probeert hiermee het on-
derhoud van het gehele terrein te 
bekostigen.

Dier- & Tuinweide
Meerstraat 45a
5473 VX Heeswijk-Dinther

Opening Blotevoetenpad Dierentuin weide Heeswijk-Dinther

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 30 jaar ervaring
• Flexibel en klantgericht - advies op maat
• Renovatie van bestaande keuken
• Bezoek op afspraak 

De oude Ros • Nistelrode • 0412-612231
06-25241269 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

Ben jij dienstverlenend ingesteld en heb jij een passie voor tuin en 
dier? Weet jij met jouw enthousiasme en oprechte interesse klanten te 
adviseren? Ben je graag allround bezig en ben je een echte aanpakker?
 
Wegens de groei van de winkel, zoeken we een extra aanvulling op 
het team!
 
Functieomschrijving
In deze functie ondersteun je de eigenaren en je collega’s bij het reilen en 
zeilen van de winkel. Je beheert verschillende assortimentsgroepen op 
het gebied van prijs, promotie, presentatie en communicatie. Samen met 
je collega’s ben je het gezicht van Van Lieshout dier & tuin. Je zet daarom 
altijd een stap extra voor klanten die de winkel bezoeken en geeft hen 
persoonlijke aandacht. Hiermee zorg je ervoor dat de klanten met een 
tevreden gevoel de winkel verlaten. Daarnaast steek je graag je handen 
uit de mouwen. Je zorgt ervoor dat de winkel er altijd netjes bij ligt.
De winkel heeft ook een eigen webshop. Je zorgt ervoor dat de 
bestellingen op de juiste manier worden verwerkt en verzonden. 
Je beantwoordt vragen van klanten per mail of op de website.
 
Interesse?
Heb je na het lezen van de vacature interesse om bij ons te komen werken? 
Reageer dan snel via  e-mail of neem telefonisch contact op. Mocht je nog 
vragen hebben over de functie of over onze organisatie neem dan contact 
op via info@vanlieshoutdier-tuin.nl of 0413-291403.

Verkoopmedewerker
(m/v) 32-40 uur
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Bij ‘Cours de français en petits groupes’ 
in Heesch-Vinkel kunt u zich deze hele 
zomer voorbereiden op een fijne periode 
in het mooie Frankrijk. Tijdens een lessen-
reeks van minimaal tien klokuren leert u 
wat u graag te weten wilt komen over de 
taal én de Franse cultuur. Er gaat een ge-
heel nieuwe wereld voor u open!

De lessen kunnen individueel of in een 
groepje tot vier personen geboekt wor-
den, mits de deelnemers ongeveer het-
zelfde spreekniveau hebben. U krijgt de 

garantie dat u kunt starten én dat u met 
de juiste motivatie veel zult leren op een 
prettige manier.

Voor degenen die liever hun schriftelijk 
Nederlands willen verbeteren of studen-
ten die een eindverslag in dienen te le-
veren in goed Nederlands, kunnen ook 
contact opnemen. Blijf niet aanmodderen, 
want er is een goede oplossing bij u in de 
buurt te vinden!

A bientôt/Tot binnenkort 

ZOMERCURSUS
Frans of Nederlands

HEESCH/VINKEL - Nu de tijden gelukkig weer wat minder angstig zijn, 
denkt u wellicht aan de komende zomerperiode. Op vakantie gaan naar 
Frankrijk is één van de mogelijkheden, maar u kunt er ook voor kiezen 
dit najaar pas te vertrekken.

Ervaringen vanuit ouders:
“Team Happy Swim staat altijd met veel 
plezier in het water. Ze kennen elk kind 
inclusief gebruiksaanwijzing :-) Mijn 
dochter geven ze het zelfvertrouwen 
waardoor ze binnen no-time zonder 
zwemvest kon. Mijn zoon helpen ze juist 
op motorisch vlak, door zwemtechnieken 
stap voor stap op te bouwen” - Karen S.

“Wij zijn met onze dochter met 3 jaar 
oud begonnen met survival zwemles. 
Door de persoonlijke aandacht en de 
juiste zweminstructeurs heeft zij met 
4 jaar A én B gehaald. De begeleiding 
is goed en de sfeer voor de kinderen is 
helemaal top.” - Jochem uit Vught

Nu ook zwemles in Schaijk

SCHAIJK - Uit nood geboren tijdens corona, veilig en plezierige zwemles nu ook in 
Schaijk. Happy Swim Zwemschool zet zich in om elk kind op een leuke en interactieve ma-
nier te leren zwemmen. Zelfs de allerkleinsten vanaf 6 maanden zijn welkom. We zwem-
men in kleine groepjes van twee of vier kinderen. Met onze nieuwe werkwijze kun je zelf 
flexibel je lessen inplannen via onze agenda. Onze ervaren en gediplomeerde instructeurs 
staan zeven dagen in de week voor jullie klaar. Voor meer informatie en ons aanbod kun 
je kijken op www.happyswim.eu of www.facebook.com/happyswimzwemschool.

Tot snel! Groetjes, Team Happy Swim

Zoutwaterbad
Pastoor van Winkelstraat 55B
5374 BH Schaijk

Evelyne van Uden

Evelyne van Uden
www.ikspreekfrans.nl 
www.nederlandsopmaat.nl
06-53975676

‘Er gaat een geheel 
nieuwe wereld
voor u open!’
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23 juni 2020
Webinar - Hoe verduurzaam 
ik mijn huis?
www.brabantwoontslim.nl/
bernheze (zoekterm: webinar)

25 juni 2020
Raadsvergadering
Online via www.bernheze.org

AGENDA

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
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 
Woensdagavond: 17.00-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
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

GEMEENTEBERICHTEN

In de afgelopen periode bereid-
de de gemeente de Snelfiets-
route fase 2 Delst - Udenseweg 
voor. Inmiddels is het project 
klaar voor de uitvoering.

Verkeersmaatregelen
Voorafgaand aan de aanleg 
van de snelfietsroute moeten 
de nutsbedrijven (gas, water en 
elektriciteit) werkzaamheden 
verrichten aan de kabels en lei-
dingen. De nutsbedrijven starten 
op het deel binnen de bebouw-
de kom in week 25. 
Om de werkzaamheden veilig 

uit te voeren stellen we ver-
keersmaatregelen in en moeten 
de fietsers aan één zijde fietsen. 
Wees alert, u kunt tegenliggers 
tegenkomen. De verkeersmaat-
regelen worden duidelijk aange-
geven.

Planning
De aannemer start in week 29 
met de werkzaamheden aan het 
fietspad tussen Menzel en het 
wildviaduct over de A50 (ge-
meentegrens) en is in week 32 
klaar. Daarna start de aannemer in 
week 32 met de werkzaamheden 

in het deel tussen de Hoogstraat 
en Menzel en de kruising Uden-
seweg – Menzel. Voor deze 
werkzaamheden wordt de weg 
afgesloten en het verkeer omge-
leid via het Laar - Achterstraat - 
Brandsestraat - Udenseweg. Het 
openbaarvervoer gaat ook via 
deze route. Naar verwachting is 
het project week 37 gereed.

Nieuwe bomen
Voor de aanleg van de snelfiets-
route moeten er veel bomen 
gekapt worden. De te kappen 
bomen worden allemaal in het-

zelfde gebied gecompenseerd 
door een diversiteit aan nieuwe 
bomen. De compensatie vindt 
plaats in het plantseizoen najaar 
2020 begin 2021.

Aanleg Snelfietsroute
Delst - Udenseweg Nistelrode

Zwerfafval opruimen:
word ZAPper
‘ZAPper’ is een afkorting voor 
Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers 
zijn inwoners van de gemeen-
te die vrijwillig zwerfafval 
opruimen. Zo maken we sa-
men de gemeente schoner 
en prettiger om er te wonen. 

Waar mag ik ZAPpen?
Overal in de openbare ruimte 
waar u wilt en waar u het nodig 
vindt. Bijvoorbeeld op straat, in 
het buitengebied, in speeltuin-
tjes, in parken of bij uw sport-
vereniging.
 
Wanneer kan ik ZAPpen?
Wanneer u wilt. U bent hier vol-
ledig vrij in.
 
Hoe vaak moet ik ZAPpen?
U moet niets! Al het zwerfafval 
dat u opruimt is meegenomen. 
Komt u echter niet meer toe aan 
ZAPpen, lever dan de materialen 
weer in bij de gemeentewerf. 
Zo kan de gemeente Bernheze 
duurzaam omgaan met de ma-
terialen en ze doorgeven aan 
een andere ZAPper.
 
Hoe kom ik aan opruimspullen?
Als u aangemeld bent als ZAPper 
krijgt u van de gemeente Bern-
heze de volgende materialen te 
leen:
- 1 afvalgrijper
- 1 afvalzakkenhouder
- 1 paar handschoenen
- 1 fluorescerend hesje
- Speciale afvalzakken
 
Wat doe ik met het verzamelde 
zwerfafval?
Wij halen het door u verzamelde 
zwerfafval bij u thuis op. U kunt 
de speciale afvalzakken ook op 

afspraak naar de gemeentewerf 
brengen.
 
Hoe meld ik me aan?
Stuur een mail naar 
gemeente@bernheze.org 
met als onderwerp: ‘t.a.v. de 
medewerker afval, ZAPper wor-
den Bernheze’. U kunt ook bel-
len naar 0412-45 88 88. We 
willen graag de volgende infor-
matie van u:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Een medewerker van de ge-
meente neemt vervolgens con-
tact met u op om een afspraak 
te maken om de materialen af te 
leveren op uw adres.
 
Verzekering voor vrijwilligers
De gemeente Bernheze heeft 
een collectieve aansprakelijk-
heidsverzekering en ongeval-
lenverzekering afgesloten voor 
vrijwilligers. 

Hiermee bent u tijdens het ZAP-
pen verzekerd via de gemeente 
tegen ongevallen en schade als 
de eigen verzekeraar dit niet ver-
goedt.

Kroonringen
tegen zwerfafval 
Vanaf half juli in alle straten
binnen de bebouwde kom

Vanwege de vele aanvragen en 
het enthousiasme van de inwo-
ners, heeft de gemeente beslo-
ten om, in alle straten binnen de 
bebouwde kom, lantaarnpalen 
te voorzien van kroonringen. 
Hiermee willen we het aanbie-
den van PMD-afval (de zakken 
met plastic, blik en drankkartons) 
beter laten verlopen en het ont-
staan van zwerfafval tegengaan.

Is het een ophaaldag
voor PMD-afval? 
Hang dan uw PMD-afvalzak-
ken op de ophaaldag voor 
7.30 uur aan een kroonring 
op een lantaarnpaal nabij uw 
huis. U kunt de zakken eventu-
eel ook de avond voor de op-
haaldag vanaf 19.30 uur aan 
de kroonring hangen. Gebruik 
alleen de PMD-afvalzakken 
verstrekt door de gemeente.  

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de 
Gemeente Bernheze via 
0412-45 88 88 of via 
gemeente@bernheze.org.

Maak altijd een afspraak
0412-45 88 88

Naar de gemeente?

Hoe komt de toename van 
overlast?
Sinds 2014 is het verboden om 
rattengif te gebruiken in de 
openbare ruimte. Dat verbod 
is ingesteld omdat roofvogels 
stierven door het eten van ver-
giftigde ratten. Ratten gaan 
namelijk niet direct dood door 
het gif, ze worden trager en zijn 
daarom een gemakkelijke prooi 
voor roofvogels. Een alternatief 
om ratten te vangen, zijn klem-
men in lokdozen of lokkooien. 
Beide middelen zijn echter niet 
zo effectief als gif. Een andere 
oorzaak is dat ratten alles eten 
en gemakkelijk voedsel kunnen 
vinden dat mensen buiten ach-
terlaten. Denk bijvoorbeeld aan 
brood of vetbollen voor vogels. 
Of een composthoop met voed-
selresten. 

Hoe brengt een rat ziektes over?
Onderzoek in Nederland wijst uit 
dat ongeveer 30% van de ratten 
besmet zijn met een bacterie 
of virus dat voor mensen scha-
delijk is. Mensen kunnen deze 
ziektes krijgen als ze gebeten 
worden door een rat of door te 
zwemmen in water waar ratten 
hun urine laten lopen. Het is dus 
belangrijk om niet te zwemmen 
in open water als er ratten in de 
buurt zitten. Gelukkig komt het 
bijna nooit voor dat mensen ge-
beten worden door een rat. 

Wat kunt u doen bij 
rattenoverlast?
Is er in uw buurt overlast van 
ratten, dan kunt u een melding 
doen bij de gemeente. Schroom 
niet om een melding te maken. 
Rattenoverlast komt overal voor. 
Het betekent niet dat het ergens 
vies is, zoals veel mensen den-

ken. Ratten zoeken overal naar 
voedsel.
In een buurt waar rattenover-
last is, is de medewerking van 
alle bewoners heel belangrijk. U 
moet bijvoorbeeld geen voedsel 
buiten laten liggen. Want dan 
lukt het niet om de ratten in de 
klemmen te lokken. 
Op www.bernheze.org (zoek-
term: ratten) vindt u tips hoe u 
overlast van ratten kunt beper-
ken. 

Wat doet de gemeente 
met een melding?
Meldingen die bij de gemeente 
binnen komen worden geregis-
treerd en beoordeeld. De ge-
meente neemt in bijna alle ge-
vallen contact op met de melder 
om samen te kijken hoe de over-
last opgelost kan worden. De ge-
meente geeft tips wat de bewo-
ner anders kan doen in zijn tuin 
om de overlast te verminderen. 
We kijken ook of het onderhoud 
van begroeiing aan bijvoorbeeld 
slootkanten op orde is in de di-
recte omgeving van de overlast. 
Dit zijn namelijk goede schuil-
plekken voor ratten. Voor zover 
mogelijk is, zorgt de gemeente 
dat het onderhoud opgepakt 
wordt. Op plekken waar veel 
overlast is, plaatst de gemeenten 
rattenkisten met klemmen.

Overlast van ratten
De laatste tijd is vaak in het nieuws dat overlast van ratten in woon-
wijken toeneemt. Ook de gemeente Bernheze krijgt meer meldingen 
van rattenoverlast. U leest hier hoe dat komt, wat de gemeente doet 
en wat u zelf kunt doen om overlast terug te dringen. 
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Op 25 juni om 19.30 uur vindt er 
een raadsvergadering plaats. In 
verband met de coronamaatrege-
len worden de vergaderingen digi-
taal gehouden. 

Een vergadering bijwonen in de 
raadszaal is dus niet mogelijk. U 
kunt de vergaderingen wel live 
volgen via de website van de ge-
meente (www.bernheze.org) of 
achteraf terugkijken. Wilt u mee-
spreken met een onderwerp dat op 
de agenda staat, neem dan contact 
op met de griffie via 
griffie@bernheze.org

Op de agenda:
- Scenario’s voor toekomst 
 De Nieuwe Instelling (DNI)
- Garantstelling Stichting De Pas 

bij liquidatie
- Rapport rekenkamercommissie 

Subsidiebeleid Bernheze
- Onderwijskansenbeleid 
 2020-2024
- Gewijzigd vaststellen bestem-

mingsplan Schaapsdijk, Loos-
broek

- Gewijzigd vaststellen bestem-
mingsplan Laar-Achterstraat, 
fase 2, Nistelrode

- Vaststellen bestemmingsplan 
Wijststraat 21, Heesch

- Vaststellen bestemmingsplan 
Heuvelstraat 82, Nistelrode

- Aanbesteding accountants-
 diensten
- Vaststellen gemeentelijke
 jaarstukken 2019
- Budgetoverheveling 2019 naar 

2020
- Eerste tussentijdse rapportage 

2020 gemeente Bernheze
- Jaarrekening 2019 en begro-

ting 2021 gemeenschappelijke 
regeling Kleinschalig Collectief 
Vervoer (KCV)

- Begroting 2021 en jaarverslag 
2019 Werkvoorzieningsschap 
Noordoost-Brabant

- Ontwerpbegroting 2021 en 
jaarrekening 2019 Brabant 
Historisch Informatie Centrum 
(BHIC)

- Begroting 2021 en jaarstukken 
2019 Regionale Ambulance 
Voorziening (RAV)

- Begroting 2021 en jaarstukken 
2019 GGD Hart voor Brabant 

- Begroting 2021 en realisatie 
2019 Regionaal Bureau Leer-
plicht en voortijdig schoolverla-
ten Brabant Noordoost 

 (RBL BNO)
- Meerjarenbegroting 2021-2024, 

beleidsplan 2021-2024 en jaar-
rekening 2019 gemeenschappe-

lijke regeling Heesch West
- Begroting 2021 en jaarrekening 

2019 ODBN
- Programmabegroting 2021 en 

jaarverantwoording 2019 Veilig-
heidsregio Brabant-Noord

- Conceptjaarplan en conceptbe-
groting 2021 Regio Noordoost 
Brabant

- Vaststellen jaarrekening 2019 en 
begroting 2021 Belastingsamen-
werking Oost Brabant (BSOB)

- Verklaring van geen bedenkin-
gen naar aanleiding van vergun-
ningaanvraag De Leygraaf

RAADSVERGADERING

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Openbare bekendmaking

Bedrijfskavels Retsel II in
Heeswijk-Dinther te koop
Inschrijven kan van 18 juni 2020 
tot en met 9 juli 2020.
In het plan Retsel in Hees-
wijk-Dinther verkoopt de ge-

meente een aantal bedrijfskavels. 
De kavels zijn flexibel in te delen, 
er kunnen er naar verwachting 
maximaal 8 worden gerealiseerd. 

Bijzonderheden plan
Op het bedrijventerrein zal geen 
gas worden aangelegd en zon-

nepanelen zijn verplicht. De 
gemeente vraagt hiervoor een 
bankgarantie.

Kavelprijs
De grondprijs is vastgesteld op:
- € 140,- per m² voor de regulie-

re kavels en 
- € 150,- per m² voor de hoek-

kavel (kavel 20)
Deze bedragen zijn exclusief 
BTW en kosten koper.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor een 
bedrijfskavel van 18 juni 2020 tot 
en met 9 juli 2020
Vul daarvoor de vragenlijst in op 
onze website www.bernheze.org. 
Op de verkoop zijn de Algemene 
verkoopvoorwaarden van de ge-
meente van toepassing. Die vindt 
u ook op www.bernheze.org. 
Bestemmingsplan
Het wijzigingsplan is vastgesteld 
als ‘Uitbreiding bedrijventerrein 
Retsel, Heeswijk-Dinther’. Hierin 
staat wat u mag bouwen. Meer 
informatie vindt u op: https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?-
planidn=NL.IMRO.1721.WPUit-
brBTRetsel-vg01

Procedure
De gemeente beoordeelt de vra-
genlijsten aan de hand van een 
aantal criteria. De procedure 
staat beschreven in het uitgifte-
protocol. Dat vindt u op 
www.bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Verleende standplaats-
vergunning
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 10 juni 
2020 besloten een standplaats-
vergunning te verlenen aan B.M. 
Verstappen, Lange Goorstraat 
4a, Uden voor het verkopen van 
oliebollen en chocoladefruit van 
16 juni t/m 12 juli (met uitzon-
dering van de vrijdagen dat er 
op de weekmarkt nog oliebollen 

verkocht worden) op de par-
keerplaats aan de Parkstraat 10, 
Nistelrode. De beschikking is ver-
zonden op 15 juni 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten tot:
Het reserveren parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische auto’s 
Struisgras Heesch
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Wijststraat ong. (naast 18) 
Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
de gemeenteraad in de verga-
dering van 20 mei 2020 het be-
stemmingsplan ‘Wijststraat ong. 
(naast 18) Heesch’ heeft vastge-
steld. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder code NL.IMRO.1721.BP-
Wijststraatong-vg01.
Inhoud: Het plan behelst het 
bouwen één ruimte-voor-ruim-
tewoning aan Wijststraat onge-
nummerd (naast nr. 18) in Hee-
sch.
Hogere grenswaarden: Op basis 
van de Wet Geluidhinder ligt de 
beschikking hogere grenswaar-
den geluid, inclusief het
akoestisch rapport en de daarbij 
behorende stukken, tegelijk met 
het bestemmingsplan ‘Wijststraat 
ong. (naast 18) Heesch’ voor een 
ieder ter inzage.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Rukven 9, 9A en 10 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
de gemeenteraad in de verga-
dering van 20 mei 2020 het be-
stemmingsplan ‘Rukven 9, 9A en 
10 Heeswijk-Dinther’ heeft vast-
gesteld. Het plan is te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl onder code NL.IMRO.1721.
BPRukven9a10-vg01.
Inhoud: Het plan behelst de her-
ontwikkeling van drie percelen. 
Het omzetten van 2 agrarische 
bedrijven naar een bedrijfsbe-
stemming en het omzetten van 
een agrarische bedrijfswoning 
naar een burgerwoning.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Irenestraat 32
 Vervangen schuilhut
 Datum ontvangst: 05-06-2020
- Balledonk 3
 Verbouwen/uitbreiden woon-

huis
 Datum ontvangst: 09-06-2020
- Hoofdstraat 62
 Bouw schuur
 Verzenddatum: 10-06-2020
- De Bleken 7
 Milieuneutraal veranderen en 

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening tbv wijzi-
gen indeling opslagloods voor 
migrantenhuisvesting

 Datum ontvangst: 09-06-2020
- Donkeren Dijk 4
 Realisatie dakopbouw achter-

zijde woning
 Datum ontvangst: 08-06-2020
- Baron van den Bogaerdelaan 7
 Realisatie opbouw achterzijde 

woning
 Datum ontvangst: 07-06-2020
Nistelrode
- Het Runneke ong.sectie F 2273
 Bouw woonhuis

 Datum ontvangst: 04-06-2020
- Donzel 92
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv reali-
satie B&B

 Datum ontvangst: 08-06-2020
Heesch
- Achterste Groes 6
 Oprichten bijgebouw met kel-

der en zwembad
 Datum ontvangst: 05-06-2020
- Kruising Beemdstraat-Kruis-

hoekstraat
 Kappen 5 knotpopulieren (re-

constructie Kruishoekstraat)
 Datum ontvangst: 11-06-2020

Diverse kernen en straten in 
Bernheze
- Kappen 22 bomen, Zomerei-

ken, Amerikaans Eiken, Ber-
ken, Beuken en Linde (Techni-
sche afschrijving)

 Datum ontvangst: 19-05-2020
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Nistelrode
- Kievitweg 2b
 Vernieuwen en verhogen dak 

woning
 Verzenddatum: 08-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Besluit Verdagen beslistermijn
Voor de volgende omgevingsver-
gunningen zijn de beslistermijnen 
verlengd met 6 weken. Deze be-
sluiten zullen daags na verzen-
ding in werking treden.
Heeswijk-Dinther
- Sectie E nr.1948 om en nabij 

Kasteel Heeswijk
 Uitvoeren werkzaamheden 

t.b.v. Natte Natuurparel rond-
om Kasteel Heeswijk

 Verzenddatum: 08-06-2020
Heesch
- Gildestraat 1
 Legaliseren buitenunits van be-

staand warmtepompsysteem
 Verzenddatum: 10-06-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

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 raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.

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

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

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
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 Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

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

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de sector bestuurs-

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.

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

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Dierenambulance bellen voor 
jonge vogels niet altijd nodig

Als jonge vogels voor de eer-
ste keer het nest verlaten (uit-
vliegen), landen ze vaak op de 
grond in de buurt van het nest. 
Deze jonge vogels zijn (bijna) 
compleet bevederd. Vanaf de 
grond leren de jonge vogels in 
een paar dagen vliegen. Ze wor-
den in die dagen ook door hun 
ouders op de grond gevoerd. Je 
hoeft dan ook alleen te bellen 
voor een jonge vogel als je ze-
ker weet dat de oudervogel niet 
meer terugkomt, bijvoorbeeld 
omdat ze overleden is of als de 
jonge vogel ziek of gewond is. 
In alle andere gevallen luidt het 
advies; laat de jonge vogel met 
rust, zo help je hem het beste! 

Soms vallen jonge vogels per on-
geluk uit het nest, bijvoorbeeld 
bij harde wind of omdat het nest 
verstoord is door snoeiwerk-
zaamheden. Deze vogeltjes zijn 
nog (bijna) kaal. Als het moge-
lijk is, kun je de jonge vogel het 
beste terugzetten in het nest. 

Je hoeft niet bang te zijn dat de 
oudervogels niet meer terugko-
men nadat jij het beestje hebt 
aangeraakt. Vogels zijn, in te-
genstelling tot veel andere dier-
soorten, niet geurgericht. Kun je 
de jonge vogel niet terugzetten 
in het nest? Dan moet de jonge 
vogel door de dierenambulan-
ce worden opgehaald. Zet hem 
dan bij voorkeur in een doosje 
met op de bodem keukenpapier. 
Leg een handdoek over de doos 
heen, zodat het warm blijft. Geef 
geen water of voedsel. Dat kan 
in de luchtpijp terechtkomen, 

waardoor het beestje stikt. Laat 
de vogel verder met rust; stress 
kan dodelijk zijn! Wacht vervol-
gens op de dierenambulance. 

Dierenambulance Hokazo is ac-
tief in tien gemeenten waaron-
der Bernheze. Voor advies over 
een gevonden vogel kun je ook 
altijd bellen naar de dichtstbij-
zijnde vogelopvang, bijvoor-
beeld Vogelasiel Someren.
06-29799316. 
Meer informatie vind je op 
www.hokazo.nl of 
www.facebook.com/hokazo.

BERNHEZE - Dierenambulance Hokazo wordt in deze periode van het jaar overspoeld met meldingen 
over gevonden vogels. De dierenambulance helpt uiteraard met liefde elk dier in nood, hoe groot of 
klein ook. Voor jonge vogels is bellen vaak echter niet nodig. 

info@marvitech.nl - 06-53159229 - www.marvitech.nl

c.v. installatie • loodgieterswerk • luchtbehandeling
• las- & fitwerkzaamheden

www.humstijl.nl
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Kortetermijngeheugen

Het hoogtepunt van de corona- 
crisis lijkt wat de ziekte betreft 
inmiddels achter ons. Eerst stond 
het nieuws maandenlang da-
gelijks bol stond van oplopende 
problemen, oplopende besmet-
tingen en overlijdens, dreigen-
de tekorten aan materiaal en 
IC-bedden. Nu gaat het nieuws 
over hoe verder en de economi-
sche schade te beperken. In ons 
achterhoofd houden we allemaal 
ook al rekening met een eventu-
ele tweede besmettingsgolf dit 
najaar en hopen we op een tijdig 
antivirus dat mensen en de eco-
nomie moet redden. 

Deze crisis zal onuitwisbaar zijn. 
We zullen voortaan praten over 
voor, tijdens en na de coron-
acrisis. Iedereen zal voor zich-
zelf, zijn naasten maar ook als 

gemeenschap de tussenbalans 
al opmaken. Zoals na de Twee-
de Wereldoorlog geconcludeerd 
werd ‘nooit meer oorlog’ en 
‘nooit meer honger’ met de op-
richting van instituties als de VN 
met zijn Veiligheidsraad, onze 
NAVO en EU zodat we ons geen 
zorgen hoeven te maken over 
voldoende voedsel en veiligheid. 
Nu zal Europa, Nederland, Bra-
bant en Bernheze ieder voor zich 
de balans opmaken om herhaling 
van tekorten zoals medicijnen, 
mondkapjes, IC-apparatuur et-
cetera en economische schade te 
voorkomen. 
Laten we aandacht voor het 
menselijk leed, de aandacht voor 
betere zorg en de bestrijding 
van eenzaamheid vasthouden. 
U kunt zoals altijd rekenen op 
50Plus.

Leven met het
coronavirus (5)

De 50PLUS Bernheze i.o. speerpunten zijn 
bestrijding van eenzaamheid, betere men-
selijke zorg, het tegengaan van leeftijds-
discriminatie, veiligheid en burgers die zich 
niet gehoord voelen een stem terug geven 
en in het bijzonder de oudere generatie.

Hans Bongers, namens team 50PLUS 
Bernheze i.o.

Veilig op de fiets naar school

Bij veilig verkeer gaat het om de 
bescherming van de kwetsbaar-
ste verkeersdeelnemers. School-
kinderen, fietsers, voetgangers. 
En op straten waar auto’s, fiet-
sers, tractoren en vrachtwagens 
wedijveren om het beschikbare 
asfalt, laat je je kleine meisje niet 
los.

Verkeersveiligheid is één van de 
belangrijkste speerpunten van 
het CDA. We willen dat onze 
kinderen veilig naar school kun-
nen fietsen, dat je in het buiten-
gebied fijn kunt genieten van 
een fietstocht door onze mooie 

omgeving. We steken graag 
over zonder bang te hoeven zijn 
om van onze sokken te worden 
gereden.

We vragen daarom voortdurend 
aandacht voor het veilig verkeer 
in Bernheze. We proberen aan-
passingen naar voren te halen, 
zoals de aanpassing van Weijen 
in Nistelrode. We zetten ons in 
voor de verkeersveiligheid in 
Vorstenbosch, en ijveren ons 
voor de realisatie van de Traver-
se in Heeswijk -Dinther. Zomaar 
een paar voorbeelden, want de 
verkeersveiligheid in Bernheze 

is en blijft werk in uitvoering. 
Het verdient onze voortdurende 
aandacht. Zodat ouders hun kin-
deren met een gerust hart op de 
fiets naar school durven sturen.

“Ik wil graag zelf op de fiets naar school!” 7 jaar is ze. Al 7, in haar 
eigen bewoordingen. Ik snap haar wel. En ik gun het haar ook, zelf 
op de fiets naar school. Maar ik weet ook: het verkeer raast vaak 
door de straten, een kleine kinderfiets, hoe kleurrijk ook, is zo over 
het hoofd gezien.

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

De belangrijkste oorzaak: ge-
brek aan leesvaardigheid. En 
achterliggend: hekel aan lezen. 
Wie roepen we voor die weerzin 
ter verantwoording? Hoe leren 
we dat lezen fijn is? Op 9 juni 
bespraken we in de commissie 
maatschappelijke zaken de be-
leidsnotitie over onderwijskan-
senbeleid. Het bevorderen van 

leesvaardigheid werd daarin na-
drukkelijk benoemd. Als je niet 
goed kunt lezen, heb je in onze 
samenleving een onaanvaardba-
re achterstand. (Voor)lezen helpt 
en lezen moet je leren. Prachtig 
dat vorige week een oproep in 
de Volkskrant werd geplaatst 
voor een lezersoffensief. Samen 
met theatermakers, schrijvers 

en woordkunstenaars, plezier 
in lezen en de kracht van ver-
halen promoten. Laten we met 
z’n allen voor het leesoffensief 
gaan, op zoek naar betoverende 
woorden, in de lokale boekhan-
dels, de bibliotheek, of zo maar 
onderweg. Alsof je leven ervan 
afhangt. En fijn feit: vanaf 13 juni 
zijn de bibliotheken weer open!

Betoveren met woorden

Op 22 april werd het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ gepubliceerd. 
Met een schokkende conclusie: een kwart van de 15-jarigen blijkt on-
voldoende geletterd om een bijsluiter, een brief van de overheid of een 
bericht van school te begrijpen.

Jeanine van der Giessen, commissielid maatschappelijke zaken D66

Inmiddels zijn we drie maanden 
verder en moet de gemeenteraad 
officieel iets zeggen over de aan-
vraag. Op basis van de in maart 
aangegeven gebiedsvisie met de 
expliciete vragen over de plan-
nen voor De Leijgraaf, stelt het 
college voor om géén medewer-
king te verlenen. 
Dat was immers de breedgedra-
gen uitkomst van de discussie. 
We willen het gebied namelijk 
bestemmen voor recreatie, wo-
nen en natuur. Het huidige hotel 

past prima in die visie, maar huis-
vesting voor arbeidsmigranten 
duidelijk niet.

Tot grote verbazing van Politie-
ke Partij Blanco wist een aantal 
partijen vorige week tijdens de 
commissievergadering blijkbaar 
niet meer wat voor visie en be-
leid ze in maart hadden vastge-
steld en leken ze nu voorstander 
van de ombouw van het hotel tot 
grootschalige huisvesting voor 
arbeidsmigranten.

Nieuwe ontwikkelingen dienen 
echter bij te dragen aan het be-
reiken van de doelstelling van 
het gebied! Je bepaalt een visie 
en toetst daarna de plannen aan 
de visie. Is het passend dan ga je 
akkoord, past het niet dan ver-
leen je dus geen medewerking. 
Hopelijk heeft iedereen bij de 
raadsvergadering volgende week 
zijn geheugen weer terug.

Reageren? info@ppblanco.nl of 
06-11311713

Afgelopen maart besprak de gemeenteraad de gebiedsvisie voor recreatiepark 
De Wildhorst en directe omgeving. Daar direct aan gekoppeld werd de ge-
meenteraad gevraagd om haar mening te geven over een aantal plannen van 
ondernemers in het gebied die botsen met de voorgestelde visie. Een overgrote 
meerderheid was tegen het plan van de eigenaar van hotel De Leijgraaf om dit 
om te bouwen tot grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

NISTELRODE - Vereniging De 
Zonnebloem afdeling Nistelro-
de heeft wederom een quiz ge-
maakt voor haar gasten. 

Het werd een fotoquiz met diver-
se categorieën zoals wereldlei-
ders, Nederlandse politici, sport-
mensen, mensen van koninklijke 
komaf, bekende Nederlanders, 
bekende personen in Nistelrode 
(deze categorie is tot stand ge-

komen met dank aan Rien v.d. 
Graaf van de Heemkundekring 
Nistelrode) en zangers, zange-
ressen en filmsterren. Veel gasten 
zijn er actief mee bezig geweest 
en hun familie en vrienden wer-
den benaderd en hielpen graag 
een handje mee. Uiteindelijk 
waren er uit de vele inzendingen 
zeven geheel foutloos en is een 
winnaar getrokken; Hans Pen-
nings. Proficiat Hans!

De Zonnebloem afdeling 
Nistelrode maakt quiz
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

BIOLOGISCH GETEELDE 
ONBESPOTEN ZOETE
KERSEN
Bakje (circa 750 gram) voor  
€ 4,- per stuk. Af te halen bij 
J. Van Houtum, Aa-Brugstraat 
19, 5473 GG Heeswijk-Dinther. 
0413-293200.

NIEUWE 
DESSO TAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open, 
di-, en za-middag op afspraak.

PRINTPAPIER

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

DE ALLERLEKKERSTE KIP 
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproduc-
ten. Woensdag van 14.00 tot 
18.00 uur. 06-12033685. 
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

TE HUUR

SPRINGKUSSENS
Meer informatie: 06-22148394.
Heeswijk-Dinther.

BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2, 
voorzien van overhead en loop-
deur. Meer informatie: neem  
gerust contact op met Sijme 
Smits 06-46111667 of kijk op 
opslagunit.eu.

KANTOORRUIMTE
VAN 41m² 
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl

AANGEBODEN

PEDICURE NISTELRODE 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6, Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

FRIETKRAAM VOOR 
UW EVENT OF FEEST 
Voor info/boekingen: 
0413-292911 of 06-25416954. 
Mario en Christa Bok.

BIJ HUID EN HAAR BENT U 
VAN HARTE WELKOM
Meer info: Nina Schoonheids-
specialiste en nagelstyliste
06-31514494 en 
Dian kapster 06-46751119
Gouveneursweg 5
Heeswijk-Dinther.

. GEVRAAGD

BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484. 

LEGE TONERS

Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

KERKELIJKE BEELDEN, 
ROZENKRANSEN EN 
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:
Toine de Mol
uit Nistelrode

Winnaar:
Carl Thys

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

15-6-2020 woordzoekermaken.nl

https://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=In en om de Tuin&w=12&h=12&p=Q,H,N,V,N,I,O,J,F,O,U,Y,P,L,N,S,C,H,O,F,F,E,L,N,P,L,A,E,M,H,… 1/1

In en om de Tuin
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

FRUITBOOM HANGMAT HARK
KRUIDENTUIN PATIO SCHOFFEL
SCHOP SCHUUR TUIN
ZWEMBAD

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: FRUITBOOM, HANGMAT, HARK, KRUIDENTUIN, PATIO, SCHOFFEL, 
SCHOP, SCHUUR, TUIN, ZWEMBAD

WOORDZOEKER: 

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
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Auto & Motor NIEUWS

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

www.autobedrijflangens.nl

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

• Audi A3 Carbrio, 1.8, TFSi, 160 pk, navi, xenon, 
leder, PDC, 17 inch, 2008

• BMW 118i 5-drs, navi, cruise, stoelverwarming, 
PDC, 18 inch 46.000 km!, 2015

•	 Mercedes	E240, aut, avantgarde station,
 navi, clima, half leder, enz., 2004
•	 Nissan	Qashqai	+ 2.0i, 140 PK, I-way, navi, 

camera 360, climatronic, panoramadak, 
cruisecontrol, 2012

•	 Opel	Meriva, airco, trekhaak afneembaar 
 electr. ramen, stuurbekr. 177.000 km 2006
•	 Renault	Captur 0.9 TCE, navi, PDC, keyless 

entry, 72.000 km 2015
•	 Renault	Scenic	1.6 16V, Expression, airco, 

trekhaak, 151.000 km, 2004
•	 Seat	Ibiza	1.0 TSi 95 PK, navi, clima, PDC, enz.! 

2017

•	 Skoda	Rapid 1.2 TSi 105 PK, PDC, navi, 
 cruise-Control, 2015
• VW Jetta Hybrid DSG Aut., navi, 
 PDC V + A , 100.000 km 2013
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen en 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Tiguan 1.4 TSi, 160 pk, R-line,
 navi, camera, PDC V+A- 19 inch, 76.000 km, 2013
•	 VW	Tiguan 2.0 TDi, DSG 4-motion,
 190 pk, highline, pano, 360 camera,
 digitaal dashboard, enz. 2016
•	 VW	Touran 1.4 TSi navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming, 2011
•	 VW	Transporter	2.0 TDi, 180 PK,  dubb. cabine,  

aut., navi, camera, 18 Inch, side-bars, 2013

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

nieuw	binnen

verkocht

verkocht

nieuw	binnen

verkocht

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Fiat 500 1.2 Pop Airco 2008
Nissan Qashqai 2.0, automaat, vol opties
97.000 km 2011
Opel Astra station, 1.0 turbo edition,
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Astra 1.6 16v  2000
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015

Opel Meriva 1.6 16v airco automaat 2005
Opel  Meriva 1.4 turbo airco trekhaak 2012
Opel Mokka 1.4 turbo innovation
  29.000 km 2018
Opel Zafira 1.9 CDti,  airco, nette auto 2008

Renault Captur 0.9 TCe, dynamique,
   33.000 km! 2015
Renault Kangoo 1.2 TCe, automaat, 
   vol opties, 2.500 km!, nieuwe auto 2019
Renault Grand Scenic 1.2 Tce, bose
  uitvoering vol opties! 44.000 km 2017
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016

Skoda Super B, variant 1.6, TDi, automaat, 
102.000 km 2016
Suzuki Swift 1.2 airco 99.000 km 2011
Toyota Yaris 1.5, aspiration, 18.000 km 2017

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl 

Citroën Berlingo 1.6 VTi 2010 € 6.950,-

Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 2010 € 4.999,-

Citroën C4 1.4-16V 2006 € 1.499,-

Citroën C4 Coupe 2.0-16V 2005 € 1.999,-

Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 2009 € 4.499,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 2011 €  4.999,-

Dacia Sandero 1.2 Blackline 2011 € 5.499,-

Hyundai Santa-Fe 2.7 -V6 2008 € 4499,-

Fiat Panda 0.9 Twin-air 2014 € 5.450,-

Fiat Panda 1.2 Cool 2010 € 2.999,-

Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 4.999,-

Ford C-Max 1.8-16V 2008 € 2.999,-

Ford Fiesta 1.0 Style  2013 € 6.999,-

Ford Focus Wagon 1.6 trend 2010 € 5.999,-

Ford Ka Titanium 2009 € 3.999,-

MG F Cabrio 1.8i 1996 € 2.499,-

Mitsubishi ASX 1.6 2011 € 7.900,-

Mitsubishi Colt 1.1 2008 € 2.499,-

Nissan Primera 1.8  2000 € 1.250,-

Nissan Qashqai 1.6 2011 € 9.950,-

Opel Astra Sport tourer Automaat 2011 € 7.499,-

Opel Corsa 1.2-16 V 57.000 km 2009 € 4.499,-

Opel Corsa 1.4-16V 5 deurs 2008 € 3.999,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 € 3.499,-

Peugeot Partner 1.6 HDI grijs kent.
                                             2013    € 3499,-  excl. btw

Renault Captur 1.5 DCi 2015 € 8.950,-

Renault Twingo 1.2-16V 2010 € 3.999,-

Renault twingo 1.2-16V Dynamique

 2011 € 3.999,-

Renault Twingo 118.000 km 2005 € 1.499,-

Toyota Aygo 1.0-12V 5drs 2009 € 3.900,-

Volkswagen Touran 1.6, FSI,  75.000 km
 2005 € 4.999,-
Wordt verwacht:
Seat Altea automaat,  Toyota Aygo, Dodge Caliber, 
Mitsubishi Outlander, Hyundai Atos en Kia Picanto 

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder
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Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

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

Citroen Berlingo Multiespace 2010 €  6.950,-
Citroen C3 Atraction 2005 € 1.999,-
Citroen C4 Picasso LPG 2008 € 3.900,-
Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  6.499,-
Citroen C4 new model 2011 € 6.950,-
Dacia Sandero Stepway 2011 € 5.950,-
Fiat 500 1.2 2011 € 5.750,-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 2014 €  5.450,-
Fiat Panda Cool edition 2010 € 2.999,-
Fiat Sedici 1.6-16V 2009 € 5.750,-
Ford Fiesta 1.0 Style 120 Dkm 2013 €  7.450,-
Ford Ka 1.2 Trend 2009 € 3.999,-
Mitsubishi Colt  2008 € 2.950,-
Mitsubishi ASX 2011 € 9.600,-
Nissan Qashqai 1.6 2011 €  9.950.-
Peugeot 107 54Dkm 2012 €  4.450,-
Peugeot 206 1.4 4 drs 2002 €  1.250,-
Peugeot 207 3drs 2006 €  2.750,-

Peugeot 308 1.6 VTi 2008 €  3.750,-
Suzuki Alto 1.0 5 drs 2011 € 2.950,-
Volkswagen Up Bleumotion Sportive
 2012 € 5.950,-

Cabriolet 
Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  3.999,-

Bedrijfswagens exclusief BTW
Citroen Berlingo  1.6 HDI 2009 €  4.499,-
Peugeot Partner 1.6 HDI 2013 €  3.900,-

Wordt verwacht :
Dacia Sandero, Kia Rio, Peugeot 307 cc, Citroen C3 
Picasso, Citroen C4 Coupe, Opel Astra Tourder

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Schade door onbekende dader

Heb je schade aan je 
auto en is de dader 
onbekend? Helaas is 
dit vaak een lastige 
kwestie. Als je zelf de 
schade meldt, zak je 
terug in je no-claim-
korting. Je kunt bij 
het Waarborgfonds 
Motorverkeer langs-
gaan, maar dan moet 
je echt aantoonbaar 
bewijs hebben, zoals 
getuigenverklaringen 
en foto’s. Ook moet 
je aangifte doen bij 
de politie. Het fonds 

keert dus niet zomaar uit. Daarnaast geldt er bij materiële schade 
een eigen risico van € 250,-.

Als je een all risk autoverzekering hebt, meld de schade dan direct 
bij je verzekeraar. Zij checken of de schade verhaald kan worden 
bij het Waarborgfonds. Als dit niet het geval is, dan heeft dit wel 
gevolgen voor je no-claimkorting en dus ook voor je premie.

Bron: anwb

Heb je schade aan je 
auto en is de dader 
onbekend? Helaas is 
dit vaak een lastige 
kwestie. Als je zelf de 
schade meldt, zak je 
terug in je no-claim-
korting. Je kunt bij 
het Waarborgfonds 
Motorverkeer langs-
gaan, maar dan moet 
je echt aantoonbaar 
bewijs hebben, zoals 
getuigenverklaringen 
en foto’s. Ook moet 
je aangifte doen bij 
de politie. Het fonds 
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Lees je rijk en word een 
Leesmiljonair!
De bibliotheek spaart deze zomer met alle kinderen
leesminuten. Halen we het miljoen? 

Hoe word ik een Leesmiljonair?
Wil je meedoen? Haal dan nu je gratis 
leesminutenboekje op in jouw bibliotheek. 
In dit boekje mag je elke week je gelezen 
minuten opschrijven. En alles telt mee: 
een boek, een tijdschrift, het melkpak of 
de krant. Elke minuut telt. Met je boekje 
en je ingevulde minuten kom je naar de 
bibliotheek. Je krijgt dan 30 extra leesmi-
nuten en een stempel. In de bibliotheek 

worden je minuten genoteerd en wordt 
de tussenstand bijgehouden.

Het boekje is dit jaar nog leuker dan an-
ders met extra leestips, spelletjes en mop-
pen. Je kunt tot en met 11 september 
leesminuten sparen.

Kan ik ook iets winnen?
Meedoen is natuurlijk al heel leuk, maar 
je kunt ook van alles verdienen! Zo krijg 
je al met 500 leesminuten een uitnodiging 
voor de spetterende eindverrassing. Wat 
dat precies is wordt nog even geheimge-
houden. Met je leesminuten verdien je 
ook nog diploma’s. Je krijgt een bronzen 
diploma voor 1.000 leesminuten, een zil-
veren diploma met 2.500 leesminuten en 
met 5,000 leesminuten krijg je een gou-
den diploma. Heb je een diploma ver-
diend? Dan mag je een klein cadeautje 
uitkiezen.

Help je mee om één miljoen minuten te 
lezen deze zomer?

BERNHEZE - Deze zomer gaat Bibliotheek Bernheze voor het vierde jaar van alle kin-
deren Leesmiljonairs maken. Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen 
meedoen. We proberen samen deze zomer één miljoen leesminuten te lezen. 

Door de grote ballonbanden van de 
Wombat-rolstoel en Bosrollator zakken 
de wieltjes niet in de grond en is het pad 
goed berijdbaar. Natuurlijk is begeleiding 
nodig om de Wombat te duwen maar dat 
gaat redelijk gemakkelijk. 

De aanschaf is mogelijk gemaakt door de 
gemeente Bernheze en de stalling door  
Lions Club Berlicum, Middelrode, Leij & 
Aa. De ingebruikname is afgelopen zater-

dag gedaan door wethouder Van Moor-
selaar, Lions-president Jan van de Veer-
donk, Jos de Vries van IPG en voorzitter 
Henry van Boxmeer. Allen zijn blij dat met 
de Wombat-rolstoel en Bosrollator de Dier 
& Tuin weide goed begaanbaar wordt 
en een belangrijk uitje kan worden voor 
mensen met beperkingen bij het lopen. 
Gebruik is gratis en kan worden aange-
vraagd door bij aankomst te bellen met 
06-53221249.

Beperkingen met lopen?
Eropuit met de Wombat!

HEESWIJK-DINTHER - Stichting Dier & Tuin weide aan de Meerstraat 45a heeft vanaf 
nu een Wombat-rolstoel en Bosrollator ter beschikking voor mensen die beperkingen 
hebben met lopen. Zo is het toch mogelijk om op de Dier & Tuin weide de boerderij-
dieren te bezoeken of een ronde te maken over het wandelslingerpad dat leidt langs 
kruidentuin, insectentuin, vlindertuin, bijenstal, fruitbogaard, druivengaard en moes-
tuin. Zie www.dierentuinweide.nl. 

De bosrollator werd onthuld en meteen uitgeprobeerd

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 

BEZORGER
GEZOCHT!

NISTELRODE - 190 kranten
€ 8,08 per week
Bedrijvenweg, Canadabaan, 
De Oude Ros, Dijkstraat, gedeelte 
Donzel, Gildenweg, Het Korteveld, 
Het Runneke, Hoogbroeksesteeg, 
Kleinwijk, Kievitsweg, Noorderbaan, 
Vendelweg, Waardsestraat en 
Weverstraat.

Een baantje met 
lichaamsbeweging

Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar maar 
ook volwassenen kunnen natuurlijk 
wekelijks op pad met
DeMooiBernhezeKrant. 
Bijlages worden extra vergoed!

  

Bijlages en folders worden extra vergoed
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BERNHEZE BOUWT

Tekenburo Verkuylen
Tramstraat 13, Nistelrode
0412-850 250
www.verkuylen.nl

Bouwtechnisch teken- en 
adviesburo

CPO De Hoefstraat in Heesch;
weer een prachtig project

Op schema
Nu vele maanden verder ligt de bouw 
volgens aannemer Dennis Verhoeven 
van BOUWBEDRIJF THEO VER-
HOEVEN nog steeds op schema. In het 
begin was er wat vertraging vanwege 
het stikstof- en PFAS-beleid, maar dit 
is inmiddels ingelopen. De zachte en 
droge winter heeft hierbij natuurlijk ook 
geholpen. In juli, volgende maand dus 
al, is de oplevering van de ruwbouw ge-
pland. De toekomstige bewoners hopen 
uiterlijk oktober te verhuizen naar hun 
nieuwe stek met de toepasselijke naam 
‘Paardenwei’, verwijzend naar de voor-
malige wei die zo genoemd werd van-
wege de paarden die er liepen.

Vóór de bouw kon beginnen, zorgde Jos 
van der Heijden van het gelijknamig be-
drijf JOS VAN DER HEIJDEN LOA-
DERVERHUUR EN GRONDWERK
dat de grond klaargemaakt werd voor de 
fundering. Na het zetten van de funde-
ring vulde hij deze weer met zand. 

INSTALLATIEBEDRIJF LOEFFEN
zorgde als specialist op het gebied 
van gas, water, sanitair, cv-installaties, 
dakbedekkingen enzovoorts, voor de 
warmtepompen en het installatiewerk. 
Service- en klantgericht als zij is, kan In-
stallatiebedrijf Loeffen door korte lijnen 
snel handelen.

ETL LEEIJEN verzorgt de elektrotech-
niek voor dit mooie project; van de te-
keningen tot de volledige E-installatie. 
Dit CPO-project heeft als voordeel dat 
het een gemeenschappelijk project is 
maar heeft de wensen van iedere af-
zonderlijke bewoner ook meegenomen. 
Alle wensen zijn per bewoner en woning 
geïnventariseerd én gerealiseerd. De ene 
bewoner laat zich volledig ontzorgen, 
terwijl de andere graag ook zelf een 
handje helpt. ETL is een kleinschalig be-

drijf, maar groot genoeg voor al je elek-
trotechnische projecten. Persoonlijke 
aanpak en directe contacten horen hier-
bij. De elektrotechnische projecten van 
ETL kunnen net zoals bij CPO de Hoef-
straat een volledige woning, een project 
met een aantal woningen, maar ook een 
verbouwing betreffen. Daarnaast ver-
helpen zij ook kundig en snel storingen 
aan installaties. 
ETL Leeijen is er voor het meedenken 
met, en het uitvoeren van, wensen. Ook 
de nazorg hoort daarbij.

HEESCH - Naast de tennisbanen van tennisvereniging De Hoef worden vier patiowoningen gebouwd volgens het CPO-prin-
cipe. Na vele vergaderingen en overleg met de gemeente, dat al begon in november 2017, ging eind 2019 het project - na de 
nodige onderzoeken en procedures - eindelijk van start.

Installatiebedrijf Loeffen
Waardsestraat 9a, Nistelrode
0412-612469
www.installatiebedrijfloeffen.nl

Theo Verhoeven bv
Vluchtoord 16, Uden
0413-260 237
www.bouwverhoeven.nl

Breeuwer Aluminium kozijnsystemen
Handelslaan 12, Uden
0413-261 352
www.breeuweruden.nl

ETL Leeijen
Leliestraat 10b, Heesch
06-49953256
www.etl-leeijen.nl

De woningen in aanbouw Foto’s: Marcel van der Steen

Stucadoors maken de muren witVers gestorte vloeren

De technische ruimte in aanbouw

Toepasselijke 
naam die 
verwijst naar 
de voormalige 
paardenwei

Hoogstraat 7, Nistelrode
0412-612038
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Blouww en van Herpen
Canadabaan 16, Nistelrode
0412-206 080
www.bvhontwikkeling.nl

Gebroeders van Herpen BV
Bosschebaan 84, Heesch
0412-451 208
www.herpenbouw.nl

Van Bakel Elektro
Cereslaan 16, Heesch
0412-454 394
www.vanbakelelektro.nl

www.vanbakelelektro.nl

Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
www.vanbakelektro.nl

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Bevers Installatie Techniek
Waardsestraat 30, Nistelrode 
0412-612106
www.bevers.net

Nieuwbouwproject De Erven

Duurzame wijk
Deze nul-op-de-meter (NOM) wonin-
gen zijn zeer energiezuining omdat ze 
geen gasaansluiting hebben en zeer 
goed zijn geïsoleerd. Op het dak liggen 
zonnepanelen die schone energie op-
wekken. Goed voor je portemonnee én 
het milieu! Daarnaast is er veel aandacht 
voor groen. Aanleg, beheer en gebruik 
wijken af van het gangbare. Er is bijvoor-
beeld speciale aandacht voor bloember-
men voor bijen en er komen ‘plukbosjes’ 
en fruit- en notenbomen. De wijk krijgt 
een nostalgische uitstraling.

Blouww Projectmanagement
en Ontwikkeling
In 2018 is BLOUWW en VAN HERPEN 
PROJECTONTWIKKELING ontstaan; 
een samenwerking tussen Rens van Nis-
telrooij en Antoon van Herpen, en Albert 
en Rob van Nistelrooij van Bouwbedrijf 
van Herpen. Rob: “We kennen elkaar 
goed omdat Rens lange tijd bij ons heeft 
gewerkt. Hij kent al onze medewerkers 
en is wat dat betreft kind aan huis.” 

De samenwerking tussen Rens en Albert 
van Nistelrooij - overigens geen familie -
is bijzonder te noemen; eerst als colle-
ga’s prettig samengewerkt en nu vanuit 
deze samenwerking. Albert is al 54 jaar 
werkzaam binnen Van Herpen en be-
kijkt aan de voorkant altijd de projecten 
met Rens en Rob op haalbaarheid. Rens: 
“Prettig om iemand met zoveel ervaring 
aan boord te hebben. Het is ongelofelijk 
hoe snel hij zaken becijferd heeft. Rob: 
“Samen bekijken we of een locatie voor 
bijvoorbeeld verbouw of herontwikke-
ling interessant kan zijn, waarbij Rens 
zich vervolgens focust op de locaties en 
projectontwikkeling en wij als Bouw-
bedrijf van Herpen nemen de realisatie 
voor onze rekening. Daardoor kunnen 
we snel schakelen in het voortraject, 
maar ook in de realisatie heeft dat zijn 
voordelen en komen we snel tot een re-
aliseerbaar plan.

Ondanks dat Blouww en Van Herpen 
Projectontwikkeling pas kort bezig is, zijn 
er al leuke projecten gerealiseerd. Rens: 

“In onze eigen gemeente Bernheze zijn 
we dus bezig met het nieuwbouwpro-
ject De Erven. Op dit moment zijn we 
bezig met de eerste fase van 21 huur-
woningen en 11 koopwoningen, in de 
twee fase zullen we 12 koopwoningen 
realiseren en in de derde fase 8 koopwo-
ningen. Ook zijn we met de gemeente in 
gesprek over een nog nader in te vullen 
locatie op De Erven. Daar willen we in-
spelen op de behoefte naar goedkopere 
woningen, want het is van groot belang 
dat ook voor deze doelgroep gebouwd 
gaat worden. In het centrum van Oss 

gaan we na de zomervakantie 13 appar-
tementen realiseren en in Heesch zullen 
4 riante semi-bungalows gebouwd wor-
den.” 

Rob: “Als ondernemers stimuleren we 
zelf bij de gemeente om zoveel mogelijk 
lokaal en/of regionaal in te kopen. Dat 
streven hanteren we ook bij onze projec-
ten. We vinden het van belang dat we 
eerst kijken in de regio en mocht dat niet 
passen en/of lukken, dan pas kijken we 
verder. Tot op heden werken we alleen 
maar met lokale en regionale partijen 
die elkaar goed weten te vinden. Van ar-
chitect, constructeur, leverancier van de 
gevelstenen, tot aan grondwerk, staal-
constructie en/of W- en E-installateur.” 

Bouwbedrijf van Herpen
Als middelgroot bedrijf is Van Herpen 
vooral actief in de particuliere en serie-
matige woningbouw, de utiliteitsbouw 
en in renovatie- en onderhoudsprojec-
ten. Zij werkt voor veel vaste opdracht-
gevers. Langdurige samenwerking komt 
niet zomaar tot stand; dat vraagt om 
permanente prestaties. Die kan iedere 
klant van ons verwachten. 

Van Herpen denkt mee met opdracht-
gevers. Op basis van ruime ervaring 
kunnen snelle richtprijzen en scherpe 
offertes worden gemaakt. Het bouwbe-
drijf hanteert korte communicatielijnen, 
beweegt flexibel mee met veranderen-
de vragen, komt afspraken na en levert 
vakwerk. Daarbij is prijs-kwaliteitver-
houding uitstekend. ‘Op Van Herpen 
kunt u bouwen’. 

Bevers Installatietechniek
BEVERS INSTALLATIETECHNIEK
maakt de gehele werktuigbouwkundige 
installatie in dit project. De 21 huurwo-
ningen en 11 koopwoningen zijn voor-
zien van balansventilatie en vloerverwar-
ming met warmtepompen die compleet 
gemonteerd zijn door dit bedrijf, inclu-
sief het sanitair. De meeste mensen die 
een koopwoning in dit mooie plan heb-
ben gekocht gaan voor de aanschaf van 
sanitair en tegels voor hun badkamer 
naar de showroom van Baderie Bevers.

HEESCH - De komende jaren worden er maar liefst 408 nieuwe koop- en huurwoning in nieuwbouwproject De Erven gebouwd, 
waar onder andere Bouwbedrijf Van Herpen voor getekend heeft. In deze nieuwe wijk is het fijn wonen. Bewoners hebben 
alle voorzieningen op fietsafstand en in een mum van tijd zitten zij op de snelweg richting Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch of 
Nijmegen. Deze nieuwbouwwijk ligt in het gebied tussen de Bosschebaan, Bunderstraat, Nieuwe Erven en de bebouwde kom.

V.l.n.r.: Antoon van Herpen, Rob van Nistelrooij, Albert van Herpen, Rens van Nistelrooij
Foto’s: Marcel van der Steen

Loonbedrijf Verstegen
Hooge Wijststraat 8, Heesch
0412-451 244

Goed voor je 
portemonnee 
en het milieu

Verbruggen
Frankenweg 27, Oss
0412-623 698
www.verbruggenoss.nl
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Voordat ik op pad ga besluit 
ik een afspraak te maken met 
pastoor Ouwens zodat ik hem 
niet misloop. Ik bel de kerk en 
krijg de voicemail. ‘Dan toch 
maar op de bonnefooi’, denk 
ik bij mezelf. Maar ik ben nog 
niet uitgedacht of de pastoor 
belt mij terug met een mobiel 
nummer. Ik ben blij verrast 
hem toch te spreken en hij 
nodigt me uit om op vrijdag 
om 15.00 uur te komen. Zo 
gezegd, zo gedaan. Op vrijdag 15.00 uur loop ik op de kerk af. 
Ik zie pastoor Ouwens tussen hekwerk en bouwmaterialen met 
een restaurateur praten. “Goedemiddag”, zegt pastoor Ouwens. 
Ik begroet beide mannen. “Je bent net te laat”, zegt de restau-
rateur. “Er is niks meer te zien op het dak, de pannen zijn voor 
vandaag allemaal gelegd. Maar je mag wel het dak op!” Ik heb 
slippers aan vanwege het zomerse weer en bedank voor de tocht 
omhoog...
Ik loop wat om de kerk heen en maak foto’s. Dan word ik geroe-
pen door de pastoor. “Kom maar mee naar achteren, daar heb je 
vanuit de tuin een aangezicht dat je niet dagelijks ziet.” Daarna 
gaan we naar binnen en zitten we in een achterkamer vol met 
beelden van heiligen. “We restaureren tweederde van het dak. 
De lange kant, de achterkant en het torentje. De kant aan het 
centrum van Nistelrode is al eerder gedaan. Als alles gedaan is 
ligt het er weer voor 50 tot 70 jaar op. De leien zouden uit Spanje 
komen, maar dat ging nu niet. Nu hebben we ze uit Engeland 
gehaald. Dezelfde kwaliteit en bijna dezelfde kleur.” We lopen 
door de kerk er aan de voorkant weer uit. Het valt me op hoe 
sfeervol en knus de kerk is. “Ja”, sluit de pastoor ons gesprek af. 
“En toch gaan er wel 400 man in.”

Guus van der Valk

Hard aan het werk in de volle zon

Vrijwillig fotograaf Guus van der Valk ging weer op pad, deze 
keer in Nistelrode. “Via een tip van de redactie van DeMooi-
BernhezeKrant, kom ik uit bij de Sint-Lambertuskerk waar ze 
het dak aan het restaureren zijn. 

Straatfoto
van de week

VIER
GENERATIES

Corry Graat-de Jong, 88 jaar en 

woonachtig in Eindhoven; 

Annie Hoeven-Graat, 62 jaar en 

woont in Heesch; Laura Hoeven-

Nijman, 31 jaar en ook woonachtig 

in Heesch; Noor Nijman, 

geboren op 23 mei 2020.

HEESWIJK-DINTHER - Zoals je 
de afgelopen weken hebt kun-
nen lezen, bestaat korfbalver-
eniging Altior 70 jaar en kijkt 
zij graag met jou terug naar de 
afgelopen decennia. 

Toch wil Altior je ook wijzen op 
een leuke dag die nog plaats 
moet gaan vinden. De enthou-
siaste leden Isa, Lotte en Kris-
tel organiseren woensdag 1 juli 
namelijk een geweldige korfbal 
doe-dag! Alle jongens en meis-
jes die op de basisschool zitten 
zijn uitgenodigd om van 14.00 
tot 15.30 uur te komen spelen 
en bewegen in de buitenlucht. 

Heb jij hier ook wel zin in? Het 
enige wat je hoeft te doen is je 
even aan te melden via 

korfbaldoedag-altior@outlook.com.
Je krijgt dan van Altior een mail 
met verdere informatie.

Vergeet vooral niet om ook je 
vriendjes en vriendinnetjes mee 
te nemen!

Korfbal doe-dag bij Altior

Dynamico presenteert nieuw shirt; 
strak en modern

Een klein clubje vrijwilligers en 
shirtsponsor Sportshop.com 
hebben samen uiteindelijk een 
bijzonder ontwerp gerealiseerd. 
De kleuren zijn, niet verrassend, 
afkomstig uit het logo: donker-
blauw met een oranje accent. 
De lichtere kleur blauw is erbij 
gekozen om de letter d van het 
logo speels terug te laten komen 
in het tenue, een grote variant 
linksonder en veel kleine vari-
anten op de rechtermouw. Ook 
de stijl van het ontwerp komt 
overeen met het logo: strak en 
modern.

Het shirt van Kempa zal door de 
hele vereniging worden gedra-
gen. Eigenlijk was het de bedoe-
ling om het shirt eerder te pre-
senteren, maar de coronacrisis 
zorgde voor flink wat vertraging. 

Er was een live moment gepland 
voor de onthulling, maar om-
dat er momenteel geen zicht is 
op een grootschalig evenement, 
werd gekozen voor een prach-
tige video, gemaakt door Mees 
Swinkels Cinematography. Daar-

in figureren Olaf Langens, Rik 
Horbach, Maud van Deutekom 
en Erik Loeffen.

Olympia’89 en DOS’80 zijn aan 
hun laatste drie weken bezig als 
club. Per 1 juli is Dynamico na 
een lang aanlooptraject een feit. 
De fusievereniging is er helemaal 
klaar voor. De shirts waren een 
van de laatste uitdagingen op 

het to-do-lijstje. Wat nu nog rest 
is een officieel tekenmoment bij 
de notaris op 15 juni. En dan is 
het echt alleen nog maar aftel-
len.

De video is te zien via 
www.handbaldynamico.nl/
dynamico/shirt-onthulling/ 
of op Facebook.com/
Handbaldynamico.

HEESCH/OSS - Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Het spiksplinternieuwe shirt van de 
nieuwe club Dynamico zag vorige week het levenslicht. Achter de schermen is er de laatste maanden 
hard aan gewerkt en vol trots kon het shirt dan ook gepresenteerd worden aan alle leden en de buiten-
wereld.



Woensdag 17 juni 2020 23
  

Wij vinden de relatie met onze sponsoren erg belangrijk. We zijn dan ook 
dankbaar voor alle sportieve reacties van onze sponsoren.

Namens alle leden van RKSV Voet- en korfbalvereniging Prinses Irene, 
willen wij op deze manier onze dank uitdragen aan alle sponsoren.

SPONSOREN BEDANKT

Aannemersbedrijf Ron Van Roosmalen
Aannemersbedrijf van de Beeten
Aannemingsbedrijf Van der Heijden 

Nistelrode B.V.
Administratiekantoor van Oort-
 van der Meer
Akker Makelaardij
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart 
Anculus B.V.
Apotheek Nistelrode
Ari-Jenne Bloemsierkunst
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Jan Wijdeven
Autobedrijf Jos van Boxtel
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Peter Degen
Autoschade Nistelrode
AV Hout
B. Rovers Bouw
Baderie Bevers
Bart Duurzaam Schilderwerken
BBQ enzo
Benelux Tires
Bernheze Makelaars en adviseurs B.V.
Bernhezer Installatiebedrijf B.V.
Bestratingvoordelig.nl
Bevers Elektro
Bevers Installatietechniek
Bevers Steencentrum
Bosch Beregening
Bouwbedrijf Berghege
Bouwbedrijf Van Bakel
Bouwbedrijf van Herpen
Brabant Accountants en 

Belastingadviseurs
M. van den Brand Lijmwerken
Brasserie 't Zusje
Brienen Groenprojecten
Buts Meulepas
Buuts Drukkerij

C. van der Ven Sloop- en Grondwerken
C.S.C. Sport
Clean Service Products
Conscius sports
Cor van Schaijk
Crisjan van Kessel Timmerwerken
Crommenacker Automobielen
Daverveld Archiefbewerking
Deco Luxe tuinen
De Dierenvriendjes
Delissen Koeriersdienst
Den Boekhouder
DTC Elektro B.V.
E.B.T.
Eetcafé 't Pumpke
Eijsink
Elektrototaalmarkt
EMVEHA/Lasertechniek Nederland
Erovisie fi jnmetaal B.V.
Excellent Catering 
Excellent Catering Het Bakhuys
F. Leenders Isolatie B.V.
Fietsplus Rini
Finovion Bernheze
Fysio- en Manuele Therapie Reyniers
Gebr. Dijkhoff  B.V.
Gerrits bedrijfswagens
Geurts Mengvoerders B.V.
Van De Goor Accountancy
Hagro Precisie bv
Hair en Beauty by Scizzors
Hairzz & Bijoux
Handelsonderneming Gerrits B.V.
Hanenberg Materieel BV
Hanenberg Wegenbouw BV
HANOS Nijmegen
Harry Robben Keukens & Montage B.V.
Heerkens groothandel
Heerkens Open Haarden B.V.
Heineken B.V.
Hermes Machinale Houtbewerking B.V.

Hoppenbrouwers Techniek
Indexus Groep BV
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
J. van Lent Timmerwerken
Jacobs & Jacobs
Janssen en Ko Keukens
Jess Design
Jos van der Heijden
Jos van Roosmalen Bouwservice
Kapsalon Koppig
Kling Brandbeveiliging
Langenhuizen M.M. Agr. Loon- 
 en Grondverzetbedrijf
Langenhuizen schilderwerken 

Nistelrode
Lasservice van Venrooij
Leon Kerkhof Tuinontwerp, -aanleg 
 en onderhoud
Lijmbouw Van Oort
Lindhout V.O.F.
Lips Groen
Loeff en Installatiebedrijf
Loon/Grondverzetbedrijf 
 gebr. v.d. Wetering
Los door het Bos
Maas & van Oss
Maashorst Makelaardij
Mario Supersize XL
Mecabo Meat Service B.V.
Medisan
Melkveehouderij Thijssen V.O.F.
Metsel en Klusbedrijf 
 J. van der Heijden
MN Kozijn
Molenbanden
Mostako Staalbouw B.V.
Nagtzaam Accountants
Niels v.d. Heuvel podotherapie
Nobracars Uden
Notariskantoor Groeneweg

OOvB adviseurs en accountants
Peters Aanhangwagens
Pierre Smits & Mari van Es
Raaijmakers Riooltechniek
Rabobank Bernheze-Maasland
Rainbow Centre
Reaching Internet Marketing
Reser Europe B.V.
RUTOM Cargo
Salon van Dinther
Schildersbedrijf Venwico
Sligro B.V.
Strijbosch B.V.
T. van Grinsven Kraanservice
Tegelboerderij.nl
Timmers Natuursteen
Toon v.d. Akker Schilderwerken
Uijlen vof Brendy en Jeroen
Van den Elzen Transport
Van der Heijden Houthandel
Van der Lee Staalbouw
Van Liempd Tuin & Parkmachines
Van Mook de Echte Bakker
Van Roosmalen Schilderwerken
Van Schijndel Tegels
Van Tilburg Mode en Sport
Van Uden Bouwservice B.V.
Van Wanrooij electro
VDS tweewielers
Verhagen Heesch B.V. (Everhage B.V.)
Verkuylen autoschade
Verstegen Houthandel B.V.
Vervoerservice van Driel
Vewoet B.V.
Vikamco Advies & opleidingen
Vitaro
Waardse B.V.
William Toonen Installatiewerk
Wolf & De Veer V.O.F.
Woonlenen
WVE Schilderwerk

Nogmaals zeer veel dank namens leden en bestuur RKSV Prinses Irene
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 18 JUNI

Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en Plan de Zwarte Molen
Nistelrode

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

VRIJDAG 19 JUNI

Zomeractie weekmarkt
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 20 JUNI

Oud ijzer ophaaldag
op ‘bestelling’
Nistelrode

Workshop macro fotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie 
Heesch

Alpaca meet & greet
en wandeling
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

Actie Ben Loyaal
Koop Lokaal
Heesch
PAGINA 6

ZONDAG 21 JUNI

Vaderdag

Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

Niels Geusebroek
CC Nesterlé Nistelrode

DINSDAG 23 JUNI

Hoe verduurzaam ik mijn huis
www.brabantwoontslim.nl/
bernheze

WOENSDAG 24 JUNI

Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a
Vorstenbosch

DONDERDAG 25 JUNI

Kristal lichtcodes activatie
Centrum MAIA online Nistelrode

VRIJDAG 26 JUNI

Zomeractie weekmarkt
Heeswijk-Dinther

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 27 JUNI

Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a 
Vorstenbosch

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

Muziekbingo Live
www.main-streams.nl/
muziekbingolive
PAGINA 5

ZONDAG 28 JUNI

Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 10a 
Vorstenbosch

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode
PAGINA 11

Uurtje Klassiek 
Omroep Meierij

Tim Knol
CC Nesterlé Nistelrode

Onbeperkt spareribs
Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode
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Fotograaf: 
©DMBK
rondje Bernheze

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Wat is de afkorting van Zwerf-Afval-Pakker?

2. Naar welk land is Tonny van de Heijden in 1959 geëmigreerd?

3. Wat voor soort rolstoel heeft Stichting Dier en Tuin weide nu ter beschikking?

4. Hoe heet de rondvaartboot waar geld voor ingezameld is? 

5. Wat spaart Marcel van den Heuvel?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in 
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 22 juni 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Johanna Beems

Het antwoord was:
RADIOSint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther

0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur) 




