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0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

    Vanaf   
      6 mei
  nóg lagere 
       prijzen

 Wiegmans
Heesch, Schoonstraat 8

I.v.m. 70 jaar bevrijding 
5 mei:

Inleverdatum voor week 
19 uitgave 6 mei:

• gewone kopij zaterdag 
2 mei 16.00 uur

• sportkopij zondag 
3 mei 22.00 uur

In 2014 bleken veel nieuwe taken 
bij de gemeente terecht te komen, 
bij een krimpende organisatie. Ook 
verzocht de provinciale overheid 
om te komen met een toekomst-
plan. Burgemeester en wethouders 

legden een plan van aanpak neer 
bij de gemeenteraad, met daarin 
een intern onderzoek en extern 
onderzoek om te kunnen komen 
met mogelijke opties voor de toe-
komst van Bernheze. 

Aanpak
Het interne onderzoek richtte zich 
op zaken als recreatie, mobiliteit, 

voorzieningen en bedrijfsvoering. 
Dit interne onderzoek werd verder 
uitgebreid met een ronde tafel-
gesprek met mensen uit besturen 
van sport, bedrijfsleven, vereni-
gingen en andere organisaties uit  

Bernheze. Uit dit onderzoek kwam 
een overzicht met sterke en zwak-
ke punten en ook kansen en be-
dreigingen. 
Ook zijn buurgemeenten gevraagd 
hun mening te geven. Vervolgens 
zijn er drie opties beschreven en 
is nu de volgende stap om met 
burgers in gesprek te gaan wat zij 
hiervan vinden.

Marieke Moorman: ”Iedere optie 
heeft voor- en nadelen. Na het 
kiezen van één van de opties ligt 
er nog veel werk alvorens te ko-
men tot uitvoering. Het is altijd 
goed om te weten waar je sterk in 

bent. Want wat wil je uitdragen? 
En, als je fuseert of opsplitst, welke 
gemeente kies je en waarom kies 
je voor die partner? Wat wil je be-
reiken?”

Uitnodiging
De gemeente houdt een bij-
eenkomst op maandag 1 juni in 
Loosbroek en woensdag 3 juni in 

Heesch, om met elkaar in gesprek 
te gaan over de toekomst van 
Bernheze. De genodigden, van 16 
jaar en ouder, worden willekeurig 
gekozen. En, hoewel het onder-
werp serieus genoeg is, belooft het 
een leuke en informele avond te 
worden, waarbij in kleine groepjes 
gewerkt wordt. 

De keuze die door de raadsleden in 
oktober wordt gemaakt, is voor de 
lange termijn! 

Burgemeester Marieke Moorman met het overzicht van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Bernheze en haar toekomst

De raadsleden zullen in oktober over 
de toekomst van Bernheze beslissen

BErNHEzE – De burgemeester van Bernheze, Marieke Moorman, is er duidelijk over: “Elk 
bedrijf denkt regelmatig na over de toekomst. Bernheze, niet een bedrijf met het doel winst 
te maken, maar wel een bedrijfsorganisatie, heeft in 2014 besloten na te denken over de 
toekomst. zorgvuldig en zonder vooroordeel! Een adviesbureau werd ingeschakeld om de 
stappen te begeleiden met kennis van zaken en om de objectiviteit te bewaken.”

Drie opties: 

OptIe 1: 
Bernheze blijft 
zelfstandig, maar 
met een intensieve 
samenwerking in de 
regio. 

OptIe 2: 
We zoeken als Bernheze 
een partner voor fusie.

OptIe 3: 
Bernheze wordt 
opgesplitst en per 
kern wordt een partner 
gekozen. 

Gebaseerd op de samenspraak 
van 1 en 3 juni, maar ook geba-
seerd op reacties via email: 

toekomst@bernheze.org of via
www.bernheze.org/toekomst
zullen de raadsleden in oktober 
over de toekomst van Bernheze 
beslissen. 
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Maandag 4 mei: start van de zo-
meryoga op maandagavonden om 
18.45 en om 20.00 uur. Op 4/5, 
11/5, 18/5, 1/6, 8/6, 15/6. Begelei-
ding door Lea van den Bergh en Ger-
ry Rooijakkers. Aanmelden minstens 
twee dagen voor de les begint bij Lea 
van den Bergh, tel. 0413-342656 Bij 
voldoende deelname gaan de lessen 
door. Bij mooi weer buiten.

Donderdag 7 mei: meditatie-uur 
van 20.00 tot 21.15 uur door theo-
loge Emmy Simons, kosten € 7,50. 
Emmy Simons heeft Duits en theo-

logie gestudeerd en was als gees-
telijk verzorger werkzaam. Dit is 
het laatste meditatie-uur van dit 
seizoen.

Zondag 10 mei: op deze Moeder-
dag geven Hanneke en Mieke van 
Nistelrooij een sprankelend con-
cert met bekende musical-songs 
en fragmenten cabaret, aanvang 
15.00 uur, entree € 5,-.
Hanneke en Mieke speelden in de 
laatste Udense Musical de sterren 
van de hemel. Dat komen ze nu 
doen in onze Kloosterkapel.

Eten, drinken & uitgaan

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschZomeryoga, meditatie-uur en concert

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijk-
heid aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

VERRASSING IN HET 
BUITENLAND?

Ondanks dat we gewend zijn dat 
onze kazen naar alle uithoeken van de 
wereld worden meegenomen, is het
wederom een feit dat ons eigen 
‘kaasmeisje’ Lisa weer voor vier 
maanden naar Mallorca vertrekt. Van 
kaaswinkel naar Cala Millor waar het 

draait om zon, zee, strand en veel vermaak van de gasten, samen 
met een groep internationale entertainers die ook huis en haard 
tijdelijk verlaten om hun passie en opleiding te volgen.
Vorig jaar hebben we regelmatig een leuk pakketje opgestuurd, 
uiteraard met kaas en andere lekkernijen of leuk tijdschrift.

Voor slechts € 9,- verstuur 
je een pakketje (tot 2.000 
gram) binnen Europa. 
Hiervoor zijn speciale doosjes 
te koop die je kunt kopen 
en afleveren bij onder 
andere Albert Heijn. Vullen 
met lekkere dingen, etiket 
erop en versturen maar. 
Binnen een week wordt het 
pakketje afgeleverd bij de 
geadresseerde! De ervaring 
leert dat het ontvangen 
van zo’n pakketje in het 
buitenland altijd weer een 

feest is. Naast onze kazen zijn ook de echte stroopwafels van de 
markt in Heesch favoriet! Een leuke knuffel erbij is ook een leuk 
item; vorig jaar werd de grote AH hamster zelfs bij de show in het 
Spaanse hotel gebruikt! 
 
Wilt u ook iemand in het buitenland verrassen, wij denken graag 
met u mee!

 
Adios Amigos
Bon Fromage Heesch & Oss
Ton en Elly Bens

COLUMN
TON BENS

GRATIS ENTREE
Info 06-53356237

Lendersgat 1
Vorstenbosch

De Riethoeve
Oude tijden herleven
Elke 1e vrijdag van de maand 

Familie- en vriendenavond
Voor jong en oud, borrelen, biljarten, 
darten, kranten, tafelvoetbal en diverse 
Brabantse spelen. Dit alles onder het 
genot van een borrel en een hapje. 

Elke 2e vrijdag van de maand 
een 20+ avond met DJ

Elke 3e vrijdag van de maand 
een ontmoetingsavond voor singles 
vanaf 20.30 uur

Elke 4e vrijdag van de maand 
een 40+ avond voor stel en vrijgezel met 
jaren ’60, ‘70- en ’80-muziek met DJ. 

Hanneke en Mieke

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op 
vrijdagavonden 1 en 15 mei voor 
publiek geopend. Het programma 
begint telkens om 21.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Het is 
voor alle leeftijden geschikt.

Op 1 mei wordt de grote telescoop 
op de bijna Volle Maan en de pla-
neten Mercurius, Venus en Jupiter 
gericht. De kraters op de maan, de 
schijngestalten van Mercurius en 
Venus en de wolkenbanden en vier 
grootste manen van Jupiter zijn heel 
mooi om te bekijken. 
Op 15 mei is de maan er niet bij, 
maar Mercurius, Venus en Jupiter 
staan dan nog wel te schitteren aan 
het firmament. Later op de avond 
komt Saturnus in het oosten op. 
Van deze reuzenplaneet zijn de op-
merkelijke ringen duidelijk te onder-
scheiden. Het moet wel onbewolkt 

zijn om alles te zien. Op beide avon-
den is er natuurlijk ook aandacht 
voor bekende en mindere bekende 
sterren en sterrenbeelden, zoals 
de Poolster, Ossenhoeder, Leeuw, 
Grote en Kleine Beer. In het audito-
rium en het planetarium verzorgen 
Halleyleden presentaties over de 
sterrenhemel en in het planetarium 
maken bezoekers een verre reis door 
het heelal.
Entree Sterrenwacht: € 5,- (kinderen 
tot en met 12 jaar: € 3,-).
Het adres van Sterrenwacht Halley is 
Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vin-
kel (halverwege Heesch en Vinkel). 
De route is vanuit beide plaatsen 
met wegwijzers aangegeven. Groe-
pen kunnen op andere dagen en tij-
den terecht. Bel voor een afspraak: 
0412-45 49 99. Meer informatie 
over Sterrenwacht Halley: 
www.sterrenwachthalley.nl.

Maan en vier planeten bij 
Sterrenwacht Halley
Publieksavonden op vrijdag 1 en 15 mei

je een pakketje (tot 2.000 

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

MOEDERDAG / COMMUNIE
Wij verzorgen diners en schalen al vanaf 4 personen.

Buffetten vanaf 20 personen.
Kijk voor meer informatie op www.vadeboculinair.nl

Vadebo
culinair

Zo kunnen bezoekers in de We-
reldwinkels in Bernheze op 9 mei 
genieten van een gratis kop (h)eer-
lijke koffie of thee en hebben super-
markten fair trade producten in de 
aanbieding. Inwoners ontvangen 
deze week een folder met alle aan-
biedingen in de brievenbus. De We-
reldwinkel heeft de koffie voor Fijn-
proevers en de kruidentheeën van 
Fairtrade Original in de aanbieding 
met een korting van 20 procent. 

Fairtrade
Nog steeds leven er op de wereld 
ruim een miljard mensen in ex-
treme armoede. De Wereldwinkel 
streeft naar een wereld waarin ie-
dereen een kans op ontwikkeling 
krijgt. Door te zorgen voor meer 
eerlijke handel, stellen zij boeren 
en producenten in staat om zelf 
hun levensomstandigheden te ver-
beteren. Bijna 2 miljoen producen-
ten, boeren en arbeiders werken 

onder fair trade condities. Om te 
zorgen dat meer mensen in ont-
wikkelingslanden een kans op ont-
wikkeling krijgen, is het belangrijk 
dat meer producten volgens de fair 
trade principes worden gekocht. 
World Fairtrade Day is hier een 
goed initiatief voor.

Bernheze
In Bernheze zijn er drie Wereldwin-
kels te weten in Nistelrode, Heesch 
en Heeswijk-Dinther. Het assorti-
ment en de aanbiedingen variëren 
per winkel. Op dit moment loopt 
de hamamactie waarmee met een 
aankoop kans gemaakt kan wor-
den op een gratis hotstone mas-
sage. Ook voor Moederdag heeft 
de Wereldwinkel leuke cadeaus.

World Fairtrade Day 
op zaterdag 9 mei
BERNHEZE - Ieder jaar op de tweede zaterdag van mei is het World Fair-
trade Day. Een dag waarop organisaties zoals de Wereldwinkel, maar 
ook supermarkten, stilstaan bij eerlijke handel. 
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SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Inmiddels ben ik ruim twee jaar gemeentedichter 
van Bernheze. De Bernhezer Kunstkring, die mij 
destijds gevraagd heeft of ik de derde dichter van 
deze gemeente wilde worden, heeft nog geen teken 
gegeven dat het einde van mijn termijn nadert. 
Hoewel ik bij ieder onverwacht telefoontje de 
bibbers krijg, iedere keer blijkt het toch weer 
niet de voorzitter van de BKK te zijn. Nog niets 
wijst erop dat er een jonge, ambitieuze dichter of 
lieftallige dichteres in mijn nek zit te hijgen.

Ooit heb ik in deze rubriek beloofd dat ik aan alle kernen van Bernheze 
poëtisch aandacht zou besteden. Die belofte heb ik nog niet helemaal 
ingelost. Dat realiseerde ik me onlangs, toen ik het verzoek kreeg op 19 
mei als gemeentedichter acte de présence te geven bij de uitreiking van 
de Cultuureducatieprijs van de gemeente Bernheze. Deze uitreiking 
vindt plaats in CC Nesterlé in Nistelrode, waar ik, tot mijn schande, 
nog nooit geweest ben. 
Vandaar dat ik in mijn poëtisch archief heb gezocht naar gedichten 
over Nistelrode. Ik bleek twee gedichten over dit mooie dorp geschreven 
te hebben. Deze keer plaats ik het eerste, het tweede komt een volgende 
keer. De gedichten die ik ga voordragen bij de uitreiking van de 
Cultuureducatieprijs zijn nog in de maak. 

Scoren in niStelrode

Ooit stond ik op een veld in Nistelrode
(Ik zat net op de middelbare school)
En maakte daar mijn allereerste goal
Waarna ik juichend te veel blijdschap showde.

Terwijl de keeper mij met blikken doodde
En iemand naar mij schreeuwde: “Halve zool!”
Was ik toen voor mezelf een soort idool
En dacht: dit wordt een gouden periode.

Die brak niet aan. Ik scoorde sindsdien zelden
En lukte het, dan nooit zo wonderschoon
Dat men het in de kranten kon vermelden.

Als leider van het elftal van mijn zoon
Kwam ik terug daar op diezelfde velden.
Hij scoorde ook, maar vond dat heel gewoon. 

Wilt u reageren op deze bijdrage of een van mijn vorige bijdragen, 
stuur dan een mail naar jeagmanders@gmail.com.

mooi van hans manders

www.plazafoodforall.nl
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Out of Home formule award

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 
1 T/M 31 MEI 2015

Boerenburger  
menu

Luxe broodje hamburger met bacon, kaas, paprika, champignons, 
ui, augurk, sla en tomaat met frites en frisse salade

Top 

menu

7,50

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Veertigste 
bijenmarkt 
in Nistelrode

NIstELrODE - Al veertig jaar 
wordt in Nistelrode op het Raad-
huisplein een bijenmarkt geor-
ganiseerd met een divers aanbod 
van verschillende ondernemers. 
Dit jaar wordt de markt gehouden 
op zondag 14 juni. 

Het zijn allemaal ondernemers die 
handwerk, natuur- of biologische 
producten een warm hart toedra-
gen. zoals de Wereldwinkel, on-
dernemers met honingproducten, 
voorlichting over bijen, moes en 
tuin, kaasboer, biologische olijfolie, 
jam, kaas en sieraden.
Omdat de bijenmarkt dit jaar veer-
tig jaar bestaat, zal het een extra 
feestelijke markt worden. 
Een kraam huren kan bij r. spits, 
06-4953727.

Van Tilburg Mode & Sport kleedt 
vrijwilligers Kilsdonkse Molen

In een passende lichtblauwe blou-
se met mooie opdruk van logo en 
naam, geeft dit alles een mooie en 
herkenbare uitstraling. De vrijwil-
ligers gaan hun best doen ook in 
dit seizoen gasten en bezoekers 
die het unieke molencomplex aan-
doen te verwennen.

Het ligt in de bedoeling dat in de 
komende periode ook de mole-
naars en rondleiders in een nieuwe 
en uniforme outfit verschijnen.

Vanaf deze plaats wil de Kilsdonkse 
Molen hartelijke dank uitspreken 
aan Van tilburg Mode & sport 

voor de bijdrage die dit mogelijk 
maakte.

Bezoekers zijn dagelijks (met uit-
zondering van maandag) van har-
te welkom tussen 10.00 en 17.00 
uur bij de Kilsdonkse Molen in  
Heeswijk-Dinther.

HEEsWIjK-DINtHEr - Met ingang van seizoen 2015 worden bezoekers in het Bezoekerscentrum van De 
Kilsdonkse Molen in Dinther voortaan verwelkomd door gastvrouwen en -heren in uniforme kleding. Mede 
dankzij een gulle bijdrage van Van Tilburg Mode uit Nistelrode is dit mogelijk gemaakt.

De vrijwilligers van De Kilsdonkse Molen in hun nieuwe blouses

Vanaf deze plaats wil de KilsdonKse Molen hartelijKe danK 
uitspreKen aan Van tilburg Mode & sport Voor de bijdrage
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Health, Beauty, care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWiJK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13. tel.: 0412-611250
spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

CoLUmnTijdloos Mooi
Terwijl wij Nederlanders ons al aan het 
voorbereiden zijn op de zomer en de 
vakantiebestemming, zijn andere mensen 
op de vlucht, in de hoop te overleven. 
Mensen zoals u en ik, die doodsangsten 
uitstaan maar geen andere keuze hebben. 
Mensen die hun kinderen voor hun ogen 
zien verdrinken. Toevallig zijn wij in een 
‘goed’ land geboren, en is er voor ons veel 
goed geregeld. Maar ieder mens heeft 
recht op een waardig leven!
Intussen zijn wij druk met speculaties 
over een koningsontbijt, waarmee we 

onze kinderen zouden bederven. Aanvallen en kritiek op anderen, 
vertellen hoe het wel of niet moet. Allemaal geboren uit weelde en vaak 
gevoed door eigen frustratie. Tegelijkertijd heeft die weelde ook veel 
met ons gedaan. Het heeft een stuk vrijheid geschapen en mensen zover 
ontwikkeld dat ze hun eigen keuzes kunnen en durven maken. Hoewel 
dit een stap in de goede richting is, heeft dit er niet alles gemakkelijker 
op gemaakt. 
Er gebeurt erg veel om ons heen. Mensen zijn op zoek naar de essentie 
van het leven, op zoek naar de waarheid. Maar zijn we eigenlijk niet 

allemaal op zoek naar onszelf? De sociale druk is zo enorm hoog, de 
prikkels van buitenaf evenzeer. De psychische belasting zorgt voor 
enorm veel (lichamelijke) klachten. Een burn out ligt voor alle leeftijden 
op de loer.
En in deze turbulente tijden proberen we de balans te zoeken of te 
hervinden. Wat is geluk? 
Toen ik laatst het verzorgingstehuis binnenliep waar mijn moeder 
woont, zag ik een wensboom staan. Er hingen kaartjes met teksten aan 
van de bewoners of bezoekers die me ontroerden. Simpele vragen als 
‘ik zou zo graag eens bij mijn zus op visite gaan’, gaven me zowaar een 
schuldgevoel.
Een schuldgevoel omdat ik wel kan kiezen waar ik naar toe ga en omdat 
ik er misschien ook niet genoeg ben voor mijn naasten. Door de drukte 
van het leven ben ik er soms minder dan dat ik er zou willen zijn. Mijn 
leven is waardevol maar erg vol, terwijl veel mensen in eenzaamheid 
leven en snakken naar aandacht. 
Onlangs heb ik de allernieuwste laser aangekocht, om het uiterlijk te 
verfraaien. En nee, ik voel me daar niet schuldig over. Ik werk er hard 
voor en vervul een behoefte van de consument. Ik grijp mijn kansen en 
beleef mijn passie. Maar wel met diepgang, respect voor en medeleven 
met de ander. Het ga je goed!

‘een vat vol tegenstrijdigheden’

Medi Spa

Een van de vaste logees op cu-
nera is mevrouw Klerkx. Vorig 
jaar maakte zij als eerste van deze 
mogelijkheid gebruik. Mevrouw 
Klerkx woont nog zelfstandig. 
Dochter Hanneke woont naast 
haar en zorgt dagelijks voor haar 
moeder. Hanneke is ook als vrij-
willigster actief bij Laverhof, waar 
eerder haar vader tot zijn overlij-
den verbleef. 
Als enig kind rust de zorg voor haar 
moeder op haar schouders. zij doet 
dat met liefde, maar de boog kan 
niet altijd gespannen zijn. Hanneke 
kwam al twee keer per week met 
haar moeder vanuit woonplaats 
Berlicum naar cunera, waar haar 
moeder meedeed aan dagactivitei-
ten. ruim een jaar geleden infor-
meerde Hanneke, in verband met 

een korte vakantie, bij Laverhof of 
het mogelijk was om haar moeder 
tijdelijk in de zorginstelling te laten 
logeren. “Bij een eerdere vakantie 
had ik van alles voor moeder gere-
geld, maar je blijft je zorgen maken 
of alles thuis wel goed zal gaan. 
toen dacht ik dat dit misschien 
wel een goed idee was.” Laverhof 
pakte haar voorstel snel op en kort 
daarop was mevrouw Klerkx de 
eerste logee op cunera.

zij was al vertrouwd met de omge-
ving en voelde zich thuis. sindsdien 
logeert zij regelmatig op cunera. 
Hanneke: “Naarmate moeder ou-
der wordt, gaat zij toch langzaam 
achteruit en neemt de zorg meer 
tijd in beslag. Dan is het fijn als je 
af en toe even de aandacht op je-

zelf en je eigen gezin kunt richten. 
Moeder komt nu iedere eerste vrij-
dag van de maand naar cunera en 
blijft dan tot en met woensdag.”
Ook volgens teammanager zorg 

Dennis spierings voelt mevrouw 
Klerkx zich goed thuis op cunera. 
“zij verblijft op onze vaste logeer-
kamer. zij kent de andere bewo-
ners en neemt deel aan verschil-
lende dagactiviteiten.”

Er maken meer ouderen gebruik 
van de logeerkamer, maar cunera 

heeft ruimte voor meer gasten. 
De kamer is nu vooral bezet in va-
kantietijd. Familieleden gaan toch 
meer ontspannen op vakantie, in 
de wetenschap dat vader of moe-
der in vertrouwde handen is.
spierings: “Mevrouw Klerkx komt 
regelmatig hier logeren. zij is aar-
dig gewend aan het leven op cu-
nera. Mocht zij straks niet langer 
thuis kunnen wonen, dan is de 
stap voor haar minder groot. Dat 
geldt ook voor Hanneke. Op deze 
manier kan zij de verzorging van 
haar moeder geleidelijk meer los-
laten.”

Ook De Bongerd en de Laverhof 
locatie Mgr. Bekkershuis in schijn-
del beschikken over een logeerka-
mer. Die is bedoeld voor ouderen 
die na een ziekenhuisopname her-
stelzorg nodig hebben. De logeer-
kamer bij cunera is bestemd voor 
dementerende ouderen. Logeren 
bij Laverhof is mogelijk met een 
cIz-indicatie. 

Voor meer informatie over logeren 
of herstelzorg en andere moge-
lijkheden van financiering kunt u 
contact opnemen met de cliëntser-
vicebureaus in schijndel, 
tel. 073-5443333 en Heeswijk, 
0413-298113. 

zie ook www.laverhof.nl.

Hanneke met dochter en kleinkind op bezoek bij haar moeder  Tekst: Jan van Alphen 

HEEsWIjK-DINtHEr - Sinds vorig jaar beschikt Laverhof op locatie Cunera in Heeswijk over een speciale 
kamer waar dementerende ouderen die nog thuis wonen, tijdelijk kunnen logeren. Zo kunnen ouderen met 
een zorgindicatie in een veilige en vertrouwde omgeving verblijven, terwijl naasten en mantelzorgers de 
gelegenheid krijgen even op adem te komen. 

Logeren bij Laverhof voor ouderen met zorgindicatie

‘famIlIeleden gaan meer ontspannen op 
vakantIe, In de wetenschap dat vader of 
moeder In vertrouwde handen Is’
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

U kunt ook bestellen in onze webshop!

Bart heeft geroosterde paprika aan de bruschetta’s toegevoegd… wij waren ’t proefteam… en inderdaad… de beste tot nu toe!

bij aankoop van 2 broden
Bart’s
Bruschetta’s
2 stuks 

2,95 normaal 3,70

Bart’s beste
Bruschetta’s

tot nog toe…

Bart heeft geroosterde paprika aan de bruschetta’s toegevoegd. 
Dit heerlijke knapperige desembroodje met huisgemaakte 
kruidenboter en verse tomaat is nu nog lekkerder. Na veel 
kokkerellen en proefbakken zijn wij óm. Laat het mooie weer 
maar komen. In combinatie met ’n lekker drankje is geen 
lekkerdere lunch denkbaar...  Wel even opwarmen in de oven!

  

tips van de bakkers

Maandtaartje van mei 

Aardbeienbavarois 

 luchtig en bereid van verse aardbeien

5 personen 7,95
geldig t/m 6-5-2015

dit moeten 

jullie proeven!

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

TER INTRODUCTIE EN KENNISMAKING BETAALT U TOT 15 MEI 2015 ALLEEN DE MATERIALEN EN IS HET PERSEN GRATIS

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

KeNNiS en
 Onder steunInG 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in Heesch (cereslaan 4, 
naast de rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

u beschikbaar is, is het aan te be-
velen om van tevoren telefonisch 
uw afspraak te reserveren op 0412 
- 45 90 00 (receptie Van soest & 
Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen of 
gewoon binnen komen lopen.

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 

tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van soest & Partners aan de cereslaan in Heesch. Een 

team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, lonen, dan wel 

accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

OnZe dIensten O.a.:

• Accountancy

• Belastingadvies

• Financiële administratie

• salarisadministratie

• Personeelsadvisering

• Financiële planning

• Bedrijfseconomische 

ondersteuning

• startersbegeleiding

• Fusie & overname

www.dsp-heesch.nl www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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KBO Bernheze
KBO NiSTeLRODe
Op de fiets

KBO Nistelrode 
brengt bezoek aan 
Museum De Kluis

NIstELrODE - Het jaarlijkse mu-
seumbezoek van KBO Nistelrode 
voerde dit jaar naar Huize Padua, 
waar het onlangs gerenoveerde 
Museum De Kluis werd bezocht. 
Er waren liefst 60 aanmeldingen, 
waarvan er 46 deelnamen aan de 
fietstocht. 

De rest ging op eigen gelegen-
heid met de auto. Het was stralend 
weer, lekker om te fietsen. Via een 
route van circa 18 km bereikte het 
gezelschap Huize Padua, waar een 

hartelijke ontvangst wachtte. tij-
dens de rondleiding werd aan de 
hand van foto’s en voorwerpen 
uitleg gegeven over de geschiede-
nis van Huize Padua en de psychi-
atrie. In 1742 is Daniel de Brouwe 
hier met de broeders Penitenten 
een leefgemeenschap gestart, die 
uitgroeide tot een grote psychiatri-
sche instelling. Getoond werd hoe 

de opvattingen en behandelwij-
zen binnen de geestelijke gezond-
heidszorg zich door de jaren heen 
hebben ontwikkeld.

Een eindje verderop genoten de 
deelnemers in Eeterij ’t Höfke in 
Handel van een goed verzorgde 
lunch. Als afsluiting werd een be-
zoek gebracht aan een kruiden- en 
bloementuin, waar genoten werd 
van de planten, de bloemen en een 
lekker drankje. 

Na een voorspoedige tocht was 
het gezelschap rond 17.00 uur 
weer thuis. Een geslaagde dag, be-
slist voor herhaling vatbaar. com-
plimenten aan de organisatoren 
Dilia en Ans.

HEEsWIjK-DINtHEr – Ad en 
Mien Potters uit Heeswijk-Dinther 
zijn in mei 50 jaar getrouwd. Ad 
is geboren in de Kilsdonkse water-

molen in Dinther en Mien vlakbij 
het kasteel in Heeswijk. 

Na hun huwelijk gingen ze tegen-

over de molen wonen. Ad heeft 
altijd samen met zijn broer met 
veel plezier gewerkt als molenaar 
en Mien heeft als kleuterleidster 
vele honderden kinderen in de klas 
gehad, eerst in Heeswijk en daarna 
in Dinther. ze hebben drie kinde-
ren en zes kleinkinderen, waar ze 
graag mee optrekken. 

ze doen veel vrijwilligerswerk. Ad 
controleert wekelijks het voet-
balterrein van Avesteyn, waar 
hij al vanaf zijn jeugd lid van is, 
hij bridget met bewoners van 
Laverhof en tot voor kort werkte 
hij elke week in de Abdijtuin. Ook 
is hij als vrijwilliger betrokken bij 
de molen. Mien is vrijwilliger bij 
de dagopvang in Laverhof en was 
meer dan 25 jaar verbonden aan 
de Museumboerderij. 

fietsen
Voor Ad is zijn groentetuin zijn lust 
en zijn leven en Mien is nog regel-
matig op de tennisbaan te vinden. 
Beiden houden van fietsen en van 
in de natuur zijn. Ook bridgen ze 
wekelijks en regelmatig trekken ze 
er een paar dagen tussenuit voor 
een korte vakantie. 

Het paar viert op zaterdag 9 mei 
haar gouden huwelijksfeest, om 
15.00 uur is er een dankdienst in 
de Abdij en aansluitend een recep-
tie tot 18.00 uur in een feesttent 
achter hun huis. Iedereen die hen 
wil feliciteren is daar van harte 
welkom.

Gouden huwelijk Ad en Mien Potters

BernhezefamILIeBerIChten

Ad en Mien Foto: Lianne Gabriëls

Winnaar De Pas
Wies en Arna van Leur

ze doen veel 
Vrij willigerswerK

Waarom die vooroordelen 
over ambtenaren? 
Zij doen toch niks…?
We hebben er vaak een haat-liefde verhouding mee. Soms 
kun je ze wel schieten, een andere keer ben je blij dat ze er 
zijn. Zij bieden ons alles wat noodzakelijk is rondom wonen, 
werken, zakendoen, zorg, bouwen, reizen, voorzieningen en 
noem maar op. Ze doen heel veel, maar in onze ogen toch 
vaak te weinig. Of we vinden het te lang duren of we zien 
er het nut niet van in. Hoog tijd om eens te kijken of al die 
vooroordelen wel kloppen: we zijn met Bridges te gast bij 
de gemeente Bernheze.

Na een hartelijk welkom door secretaris/directeur Noud Bex 
en burgemeester Marieke Moorman worden we in vier groepen 
rondgeleid. We bezoeken alle beleidsdomeinen en horen van 
de betreffende ambtenaren wat hun afdeling doet, voor wie 

en waarom. En 
gaandeweg de 
rondgang wordt 
steeds duidelijker 
hoevéél hier wordt 
gedaan. Het zijn 
me nogal wat 
verantwoordelijk-
heden die zo’n 
gemeente draagt. 
Eigenlijk vormt 
de gemeente de 
pijler waarop een 
hele gemeenschap 
is gestoeld. Alles 
wat zij doet heeft 
direct of indirect 
betrekking op ons, 
de inwoners. En 
wat hebben we 
goed beschouwd 
veel nodig! Of het 

nu gaat om het ophalen van ons afval, straatverlichting, veilige 
wegen en fietspaden, bestrooide wegen bij gladheid of ál die 
andere zaken: de gemeente zorgt ervoor. Maar toch. Wij hebben 
het niet zo op regeltjes en bureaucratie. En de gemeente op 
haar beurt heeft zich te houden aan véél van die regeltjes en 
wettelijke voorschriften. En wij proberen alles te begrijpen, óók 
als we het niet snappen. Tijdens de presentatie van Noud blijkt 
hoe graag de gemeente dicht bij haar burgers wil staan. Burgers 
die liefst onafhankelijk willen zijn en kleinschalig willen blijven, 
zoals eerder onomstoten bleek. Toch moet ook onze gemeente 
aan haar toekomst denken. Een toekomst waarbij de gemeente 
overeind kan blijven. Welke stappen daarvoor nodig zijn, is nu 
nog ongewis. Voorlopig blijft alles bij het oude: een gemeente die 
doet wat ze moet doen, en wij, burgers die daar af en toe flink op 
afgeven, en intussen over het algemeen gewoon dik tevreden zijn. 
Dik tevreden zijn we trouwens ook met het buffet, verzorgd door 
IBN, waarmee we deze informatieve maar vooral waardevolle 
bijeenkomst afsluiten. Mijn mening is enigszins bijgesteld. Toch 
mogen we met zijn allen graag af en toe wat klagen. Op het 
weer, het openbaar vervoer, de belastingdienst, en ja, óók op de 
gemeente. Want hé, het blijven tenslotte wél ambtenaren hè. 

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl
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Groente en fruit ‘da’s de klok rond genieten’

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 7 mei 2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100  gram snijworst € 1,09

Kipfilet ham kaas 4 +1 gratis 
500 gram  Kipfilet € 4,25

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

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 eier-
koeken

 
   voor 1,00

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Volop Hollandse aardbeien

Citroenen  5+2 gratis
Champignons 2 doosjes € 1,50
Asperges (ongeschild) 500 gram € 2,95
Soepasperges 500 gram € 0,98

Vakantie 
assorti 

broodjes
  8 stuks 2,40

Worsten-
broodjes

5 + 1 GRATIS

Aardbeien-
verleiding

Bolletje gevuld met aardbeien-
mousse en verse aardbeien

Dinsdag 5 mei gesloten

1,00

revue jong van Harte 

HEEscH - jong van Harte verzorgt op zondag 3 mei in De Pas in Heesch een revue. sketches, muziek en dans 
wisselen elkaar af en komen tot leven in een wervelende show. Een rode draad zal het geheel aaneenschake-
len. Kaartjes kosten in de voorverkoop € 5,- bij De Pas. reserveren kan ook via 0412-451634, inclusief een 
kopje koffie of thee. Aanvang 14.30 uur. Op de dag zelf kost een kaartje € 7,50.

Wervelende show in De Pas Foto: Ad ploegmakers

Er staat geschreven:
Geen bloesems plukken!
Maar de wind kan niet lezen…. 

eze tekst staat op een mooie boekenlegger die u cadeau krijgt bij aan-
koop van een boek. Op berneboek.com zijn nu alle boeken online te 
bestellen. Van religieuze boeken tot literatuur, van reisboeken tot kin-

derboeken, van wetenschappelijke boeken tot kunstboeken. U vindt wat u 
zoekt, en méér!
Uw bestellingen worden thuisbezorgd. Natuurlijk kunt u ze ook afhalen in 
onze winkel. Een mooie gelegenheid om te snuffelen in ons bijzondere assor-
timent wenskaarten. Voor een leuk verjaardagscadeautje hebben we heerlijke 
abdijproducten zoals abdijbier, honing, kruiden en zeep.

Graag tot ziens! 

www.berneboek.com

D

Boekhandel Berne: nieuwe website
Een nieuwe lente, een nieuwe website!

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

Lezing over grote gezinnen in Brabant

Ad rooms werd geboren in Kruis-
land en groeide op in een katholiek 
gezin. Hij was jarenlang misdienaar 
en ging na de lagere school naar 
de mulo van de broeders van saint 
Louis in Oudenbosch. 

Na afronding van deze opleiding 
volgde hij de hbs. Na het behalen 
van dit diploma heeft hij 37 jaar 
in diverse functies gewerkt bij het 
Brabants Nieuwsblad.

Ad heeft zich de afgelopen periode 
verdiept in alles wat met grote ge-
zinnen te maken heeft. Met grote 
gezinnen worden huishoudens be-
doeld met minimaal acht kinderen, 
maar hij kwam ze ook tegen met 
27 of 28 kinderen. zijn onderzoek 
vond plaats in samenwerking met 
het Noordbrabants Museum en 
heeft geresulteerd in het boek ‘Ge-
zin XXL’ dat onlangs is verschenen 
naar aanleiding van een grote ex-

positie onder dezelfde naam in het 
museum in Den Bosch. 

Uit de vele verhalen en illustraties 
die hij tegenkwam, heeft hij een 
lezing gemaakt met veel prachtig 
illustratiemateriaal.

Anekdotes
Het verhaal vertelt de geschiede-
nis van grote gezinnen, dus hoe 
en waarom zijn ze ontstaan, hoe 
speelde de overheid daar op in, 
hoe leefden ze, aten ze, hoe wer-
den de slaapplaatsen verdeeld, hoe 
brachten ze hun vrije tijd door, hoe 
kwamen ze aan voldoende finan-
ciële middelen en kleding, wat ge-
beurde er tijdens de feestdagen? 
Er komen ook ervaringsverhalen 
van bekende Nederlanders aan de 
orde, die opgroeiden in grote ge-
zinnen.
Het is een verhaal waarin ook de 
nodige anekdotes naar boven ko-
men en - zoals gezegd - met de 
nodige foto’s die het verhaal illus-
treren.
De avondvullende lezing vindt 
plaats in de heemkamer van 
Nistelvorst, Maxend 3 Nistelrode.
 
Aanvang 20.00 uur. Ook niet-
leden zijn van harte welkom, zij 
betalen € 3,- inclusief koffie/thee.

NIstELrODE - HKK Nistelvorst houdt op woensdag 6 mei in de heem-
kamer een lezing met als thema ‘Grote gezinnen in Brabant’. Deze le-
zing zal gegeven worden door Ad Rooms, journalist, auteur en spreker. 
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Ook spelen ze jaarlijks tientallen 
concerten in de regio. Het Maas-
lands senioren Orkest bestaat al 
meer dan dertig jaar en de waarde-
ring voor de concerten is groot, een 
grote stimulans om door te gaan. 
Het MsO krijgt het echter steeds 
lastiger om kostendekkend te wer-
ken, waardoor de vergoedingen 

voor optredens onder druk komen 
te staan. 

Waar en wanneer?
Een contributieverhoging is niet 
voldoende. Mede ook om naar 
optredens te kunnen blijven gaan, 
heeft het bestuur besloten om 
vrienden van het Maaslands senio-

renorkest op te richten. Als vriend 
van het MsO maakt u promotie 
voor onze vereniging in uw vrien-
den- en kennissenkring, terwijl u 
ons ondersteunt met een jaarlijkse 
bijdrage zonder minimum. 

Wat mag u van ons verwachten?
Allereerst een tijdige berichtgeving 
van komende concerten via e-mail. 
Uitnodiging voor twee personen 
voor het bijwonen van een jaarlijks 
vriendenconcert. Wilt u eerst vrij-
blijvend een vriendenconcert bijwo-
nen? Dat kan natuurlijk ook. Wel 
graag van tevoren aanmelden via: 
msoheesch@gmail.com of per tele-
foon 06-22545937. Er is een Vrien-
denconcert op maandag 28 sep-
tember van 14.00 - 15.00 uur. Dit is 
in repetitiegebouw Fanfare Aurora, 
‘t Dorp 13, 5384 ME Heesch. “Een 
kopje koffie/thee staat voor u klaar 
vanaf 13.30 uur”, nodigt het comi-
té vrienden MsO Heesch u uit.

MUZiKAALBErNHEzE

HEEsWIjK-DINtHEr - De bekende 
en internationale ‘Berne Abdijcon-
certen’ in de abdijkerk in Heeswijk 
gaan zondag 3 mei van start met 
een nieuwe serie concerten. 

De abdijkerk beschikt over twee 
goede concertorgels. Het al sinds 
1970 bestaande Adema-orgel, 
speciaal geschikt voor de romanti-
sche muziek en het reill-orgel, een 
neobarok-orgel.
Door het ensemble A La Douzaine 
wordt het openingsconcert gege-
ven. Dit werd in 2008 opgericht 
na een optreden in het Eindhovens 
Muziekcentrum Frits Philips. 
sindsdien gaf het ensemble diverse 
concerten in het hele land. Naast 
blokfluitist Michel van Bruggen 
bestaat A La Douzaine uit Norbert 
Bartelsman, orgel, en Maaike 
Boekholt, viola da gamba.

Michel van Bruggen studeerde als 
blokfluitist met onderscheiding af 
aan het Utrechts conservatorium. 
Daarnaast promoveerde hij cum 
laude aan de Universiteit Utrecht 
op een fysisch-chemisch proef-
schrift. zijn werk als stafonderzoe-
ker bij Philips research combineert 
hij met het geven van concerten en 
het dirigeren van het NatLab Koor.
Norbert Bartelsman sloot zijn stu-
die aan het conservatorium in 

tilburg af met een master voor 
klavecimbel en orgel. Daarna stu-
deerde hij nog koordirectie en 
gregoriaans. Norbert Bartelsman 
is actief in diverse orkesten en ka-
mermuziekgezelschappen als or-
ganist en dirigent. Hij is schrijver 
van artikelen en opnameregisseur.
 
Maaike Boekholt behaalde haar 
master viola da gamba aan het 
conservatorium van Utrecht. zij 
is lid van La Primavera, Dulcibella 
en Quadrivium. Daarnaast treedt 
zij op met diverse orkesten, koren 
en ensembles. Met La Primavera 
speelt zij ook in de kindervoor-
stelling ridder Florian, samen met 
Frank Groothof. Er worden wer-
ken gespeeld van onder anderen 
W. Byrd, j.PH. rameau en j.s. 
Bach.
Het concert begint om 16.00 uur.
Adres: Abdij van Berne, Abdijstraat 
49, Heeswijk.

Nieuwe concertserie in 
de abdij van berne

Gregoriaans zingen in de abdij van Berne

Ditmaal worden er pinkstergezan-
gen aangeboden, om samen op 
een bijzondere wijze het grego-
riaanse repertoire van Pinksteren 

al zingende aan te leren. Er zijn 
makkelijke en minder makkelijke 
muziekstukken. Iedereen komt 
aan zijn trekken. Wie interesse 

heeft kan zich vóór 8 mei aan-
melden bij Wim Boerenkamp, di-
rigent, cantor en cursusleider, via: 
w.boerenkamp2@upcmail of bel-
len naar 0493-31 3796. Na 8 mei 
worden dan de betreffende muziek 
en een geluidsband thuisgestuurd.
Voor meer info: 
www.gregoriaans.com.

HEEsWIjK-DINtHEr - Voor de tweede keer wordt er op de abdij van 
Berne in Heeswijk een bijeenkomst gehouden waar kan worden kennis-
gemaakt met het aloude en vernieuwde gregoriaans. Dit gebeurt op 
zaterdag 16 mei van 10.30 tot 13.00 uur. Kosten € 12,-.

Gratis parkeren!

MEIVAKANTIE? 

FILMPJE PAKKEN!

P

Voor het complete filmprogramma, 

online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en 

blijf op de hoogte van al 

onze acties, premières  

en specials!

INDUSTRYBIOSCOOP.NL

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel

NCB-Laan 52a
vanaf 28 april t/m

 10 mei 

VROEGE VOGELS 

KORTING!
alle films voor 12.00u:

€5,50*

*ex. 3D en lange films toeslagen

Vrienden van het ‘Maaslands Senioren Orkest’

BErNHEzE - Het Maaslands Senioren Orkest, kortweg het MSO, neemt 
in de wereld van de blaasmuziek een bijzondere plaats in. De groep 
enthousiaste muzikanten die niet meer aan het arbeidsproces deelne-
men, willen met hun repertoire - populair tot licht klassiek – kwalitatief 
goede en plezierig in het gehoor liggende muziek spelen en doen dit 
wekelijks met veel plezier tijdens de repetitie.
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Koen schobbers hield tussen vrij-
dag 10 april 20.00 uur en zaterdag 
11 april 20.00 uur een livestream 
bij op twitch.tv waar via een do-
natieknop geld overgemaakt kon 
worden ten gunste van de Hart-
stichting. “Het was een lange 
dag”, zegt Koen, die meer dan 
veertig uur achter elkaar op bleef 
zonder te slapen. “Vrijdag had ik 
gewoon stage op de universiteit. Ik 
stond om zes uur ’s ochtends op. 
En na de actie kwamen nog vrien-
den langs.”

Koen, profgamer van team Acer 
en een van ’s wereld beste spelers 

van het race spel trackmania, hield 
zijn inzamelingsactie met name 
voor gamers en liefhebbers van 
games. De Heeschenaar genoot 
van de vele donaties van gamers, 
die via het online betaalsysteem 
Paypal in totaal iets meer dan  
€ 1500,- schonken aan Koens goe-
de doel. Omdat Paypal van alle do-
naties een klein deel zelf ontvangt, 
bleef er uiteindelijk € 1347,- over.

De inzamelingsactie hield Koen 
in het kader van de week van de 
Hartstichting, die liep van 5 tot en 
met 11 april. Omdat Koens vader 
vroeger aan zijn hart is geope-

reerd, voelt Koen zich verbonden 
met de stichting. Naast de 24-uurs 
livestream liep Koen in de ‘Week 
van de Hartstichting’ ook door 
Heesch met de collectebus. Hij 
haalde hiermee ruim 65 euro op. 
In totaal werd er met de collecte in 
Heesch 1.580 euro opgehaald. 

Koen is erg blij met het opgehaalde 
geld van zijn stream. “Ik denk dat 
ik dat het volgend jaar nog eens ga 
doen”, zegt hij. Dat gamers heb-
ben samengewerkt om zo’n mooi 
bedrag bij elkaar te krijgen, vindt 
hij ook geweldig. Want nog steeds 
worden gamers niet door iedereen 
geaccepteerd, weet Koen.

    Vanaf   
      6 mei
  nóg meer 
     keuze

 Wiegmans
Heesch, Schoonstraat 8

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

bezoek onze vernieuwde website

OVER CONNECT

Connect Accountants & Adviseurs biedt 

ondernemers een compleet scala aan diensten. 

Op het gebied van accountancy, administratie, 

fi scale zaken, loonadministratie en advies op 

juridisch en/of bedrĳ fseconomisch terrein.

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 

Koen Schobbers haalt € 1500,- 
op voor Hartstichting

Koen hield een livestream bij op Twitch.tv Tekst: Matthijs van Lierop

HEEscH – Gamer Koen Schobbers (22) uit Heesch heeft met een online-inzamelingsactie € 1500,- opgehaald 
voor de Hartstichting. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, had hij slechts een etmaal nodig. “Zo’n mooi 
bedrag had ik niet verwacht”, zegt Koen. 

‘InzamelIngsactIe 
voor gamers en 
lIefhebbers van 
games’

Oprichting van een welzijn & 
zorg ledenorganisatie voor HDL  

Anders gezegd, we zullen voort-
aan veel meer zelf moeten doen. 
Als we niets doen, dreigt er geen 
of te weinig hulp voor steeds meer 
mensen die te maken krijgen met 
ziekte, ouderdom of andere sociale 
of financiële problemen. 
In onze dorpen zijn er al veel initia-
tieven opgezet via vrijwilligerswerk 
en via tal van betrokken organisa-
ties. Maar een coördinerende or-
ganisatie tussen welzijn en formele 
zorg ontbreekt. 

Leden bepalen beleid
Kerncommissie Loosbroek en 
stichting Actief Burgerschap Hees-
wijk-Dinther melden met trots de 
oprichting van een coördinerende 
ledenorganisatie met als doel om 
welzijn, zorg en leefbaarheid in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek te 
behouden en te versterken.
Het wordt een ledenorganisa-
tie, waarschijnlijk een coöperatie 
of een coöperatieve vereniging, 

dus iedere burger kan lid worden 
en de leden bepalen grotendeels 
het beleid. Bestaande en nieuwe 
vrijwilligersinitiatieven kunnen 
aansluiten, als ze dat willen. Vrij-
willigers worden ondersteund en 
verzekerd. Een organisatie met 
deskundige mensen die snel toe-
gang hebben tot zorgprofessionals 
en gemeente. Maar vooral een le-
denorganisatie die voor de mensen 
dichtbij en gemakkelijk te vinden 
is, die signaleert, de weg wijst en 
bemiddelt. Het streven is dat alle 
burgers lid zullen worden, gezond 
en hulpvragend, jong en oud. Voor 
eigen belang en vooral ook uit so-
lidariteit. 

Bestuur
Bij het maken van die plannen 
hebben we vele organisaties, die 
betrokken zijn bij welzijn en zorg 
in HDL, geïnformeerd en geraad-
pleegd. Ons plan kreeg daarbij 
brede steun. Mede op basis van 

hun reacties hebben we een plan 
van aanpak opgesteld. Daarbij 
hebben we deskundige mensen 
gezocht, die dit plan als voorlopig 
bestuur van de ledenorganisatie in 
oprichting (i.o.) willen uitvoeren. 
samen met ons en in overleg met 
alle betrokken organisaties in HDL. 

De drie bestuurders die we hebben 
gevonden, willen we graag kort 
aan u voorstellen:
Harrie Geboers, zorgbestuurder en 
voormalig huisarts.
Yolanda Verstegen, bekend met 
welzijn, zorg en mantelzorg.
Annie van der Ven, heeft altijd in 
de zorgverlening gewerkt.

Voorlopig kunt u ons bereiken via 
het secretariaat van de stichting 
Actief Burgerschap: 
a.verhaak@home.nl. zo snel mo-
gelijk komt er een eigen email-
adres.  En regelmatig publicaties in 
de pers om u te informeren.

HEEsWIjK-DINtHEr -  De aangepaste wet- en regelgeving voor de 
Zorg heeft grote gevolgen voor zorg, welzijn en leefbaarheid in onze 
dorpen Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Veel uitvoering is aan de ge-
meente overgedragen, maar juist de regie over eigen welzijn en zorg 
wordt zoveel mogelijk bij de burger gelegd. En dan is er ook nog eens 
de vergrijzing. 

en dan Is er ook 
nog eens de 
Vergrijzing

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg
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Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg
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Wethouder deelt verkeersdiploma’s uit in Heeswijk-Dinther
‘s Middags was de diploma-uit-
reiking voor alle kinderen die ge-
slaagd waren voor het verkeers-
examen. De diploma’s werden 
uitgereikt door wethouder rien 
Wijdeven en buitengewoon op-
sporingsambtenaar gemeente 

Bernheze Frank van den Hoogen. 
Dit jaar was de organisatie in han-
den van Bs De Bolderik. 

’s Ochtends kwamen de kinde-
ren onder begeleiding van de 
leerkracht naar het kerkplein in  
Dinther. Vanaf het plein vertrokken 
ze en reden een vooraf bekend ge-
maakte route. 

Op de route zaten (groot)ouders 
die beoordeelden of alle verkeers-
regels goed werden uitgevoerd. 
Het ging hierbij onder meer om 
goed anticiperen, voorrang verle-
nen, achterom kijken bij links af-
slaan en richting aangeven bij af-

slaan. De dag werd begeleid door 
Frank van den Hoogen. Hij zorgde 
er ook voor dat de kinderen min-
der gespannen aan de route be-
gonnen. De voorbereiding van de 
leerlingen begon met de verkeers-
lessen op school. Voordat de leer-
lingen deelnamen aan het prakti-
sche verkeersexamen, werd eerst 
de opgedane kennis over verkeer 

getoetst met een theoretisch exa-
men. 

Ook was er voorafgaande aan het 
examen nog een fietskeuring; de 
fiets waarop gereden werd tijdens 
het examen moest voldoen aan de 
regels die hiervoor gelden, zoals 
remmen, verlichting/reflectie, de 
bel, etc.

KiNDEREN iN DE HOOfDROL

Gratis kindercursus tuinieren in Dinther

De eerste middag van de kinder-
cursus ‘Wij gaan tuinieren’ staat in 
het teken van alles wat ontkiemt, 
vanaf het zaadje tot aan de plant. 
En in welke grond het best een 
zaadje groeit. Dit gebeurt naast 
theorie, vooral door een ontdek-
kingstocht in de tuin. Kinderen 

zoeken naar antwoorden aan de 
hand van een vragenlijst.
De tweede middag is op dezelfde 
manier georganiseerd en heeft als 
thema de groei van gewassen. 
Wat zijn gewassen, welke soorten 
gewassen zijn er en hoe groeien 
ze het beste? De kinderen krijgen 

uitleg over de speciale kindertui-
nen van Ontmoetingstuin servaes, 
waarin met kleuren de verschil-
lende gewassen worden verdeeld. 
Deze kindertuinen mogen de kin-
deren, onder begeleiding van een 
ouder/verzorger, gratis een sei-
zoen huren. Dan kunnen ze er hun 
eigen plantjes in laten groeien.

zowel aan het einde van de eerste 
als de tweede middag krijgen de 
kinderen plantjes mee naar huis. 
zo kunnen zij hun opgedane ken-
nis direct in de praktijk te brengen.

Snel opgeven
Omdat de cursus maar plaats heeft 
voor een beperkt aantal deelne-
mers, wordt aangeraden zo snel 

mogelijk op te geven via de mail 
bij rob Dortmans. Dit geldt ook 
voor vragen en/of opmerkingen: 
rob.d2008@live.nl.

HEEsWIjK-DINtHEr - Vanwege het grote succes van vorig jaar start 
Ontmoetingstuin Servaes in Dinther dit jaar opnieuw met de gratis kin-
dercursus ‘Wij gaan tuinieren’. Kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 kun-
nen op zaterdag 9 en 23 mei van 13.30 tot 15.00 uur alles leren om zelf 
aan de slag te gaan in hun eigen tuin. De cursus is gratis en wordt mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente Bernheze.

HEEsWIjK-DINtHEr - Leerlingen van groep 7 van de drie basisscho-
len in Heeswijk-Dinther (De Bolderik, Het Mozaiëk, en ’t Palet) legden 
donderdag 23 april samen het praktisch verkeersexamen af. 

UDEN - Happy fiep en jeugdslagwerkgroep 
The Rockers verzorgen zaterdagmiddag 2 
mei een optreden bij Hullie Speelboederij 
in Uden. 

“We belden op het goede moment”, aldus 
de mensen van st. HaFa Opleiding Nistelro-
de. “Graag willen we met onze jeugdgroe-
pen, slagwerk en blaasorkest, een optreden 
verzorgen bij Hullie. Het leek ons een leuk 
idee, de kinderen bij Hullie met onze muziek 
te vermaken en misschien zelfs ook enthou-
siast te maken om een muziekinstrument te 
gaan bespelen. 

Voor onze jeugdgroepen is regelmatig optre-
den een goede oefening en ze vinden dat 
ook erg leuk om te doen. samen muziek ma-

ken is immers superleuk!
Nou treffen we het dat Hullie  dit jaar 12½ 
jaar bestaat en wij onderdeel mogen zijn van 
allerlei leuke activiteiten die er tijdens de 
meivakantie plaatsvinden. We hebben een 
leuk programma in elkaar gezet met mooie 
slagwerkstukken en moderne pop-nummers. 
tussen de muziek door worden kinderen 
uitgenodigd om de kleine trom te bespelen 
of op een blaasinstrument te blazen. Onze 
jeugdleden helpen hierbij een handje mee en 
samen met onze docenten vertellen ze het 
een en ander over blaas- en slagwerkinstru-
menten en natuurlijk mogen er vragen ge-
steld worden.” 
Kinderen worden van harte uitgenodigd op 
zaterdag 2 mei van 14.30 tot 16.00 uur in 
Hullie.

Happy Fiep en The Rockers 
treden op bij Hullie 

 Foto’s: Michel Roefs

op de route zaten ouders en 
grootouders de regels te beoordelen
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Roefeldag Bernheze

roefelen is het Vlaamse woord 
voor kennismaken met, onder-
zoeken of ontdekken van iets 
nieuws. tijdens de roefeldag mo-
gen de oudste kinderen van alle 
basisscholen in de gemeente een 
kijkje nemen achter de schermen 
van allerlei verschillende bedrij-
ven, instellingen en verenigingen. 
ze mogen dan zelfs naar binnen 
bij de brandweer, dierenarts, een 
varkenshouderij, de schoonheids-
specialiste of de supermarkt op de 
hoek.

De afgelopen jaren waren de reac-
ties altijd erg enthousiast. “Nooit 
verwacht!”, werd zelfs gezegd. 

Roefelen
In Heeswijk-Dinther, Loosbroek en 
Heesch roefelen de leerlingen van 
groep 7 en 8. En in Nistelrode en 
Vorstenbosch gaan ook de leerlin-
gen van groep 6 mee. In groepjes 
van vier met een begeleider wor-
den drie bedrijven bezocht. Leerlin-

gen van het speciaal onderwijs zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. 
Misschien kun je via een neefje, 
nichtje of de buren aansluiten bij 
een groepje binnen Bernheze. 

Ook kun je je aanmelden via coör-

dinator janneke van schijndel, 
jannekevanschijndel@hotmail.com,
waarna iemand van de werkgroep 
van jouw dorp contact met je op-
neemt. 

Kom allemaal mee roefelen!

BErNHEzE - Voor de zeventiende keer wordt op zaterdag 6 juni de Roefeldag Bernheze gehouden. Op deze 
ochtend roefelen de oudste basisschoolleerlingen bij diverse bedrijven of instellingen in de gemeente. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers van Stichting Ranja en Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch maakt het 
ieder jaar weer mogelijk dat alle kinderen een favoriet bedrijf of instelling kunnen bezoeken. in de ochtend 
gaan de kinderen bij drie verschillende bedrijven actief op onderzoek uit.

Roefeldag Nistelrode 2014

Meneer Peter verwelkomde de 
vele opa’s en oma’s op het school-
plein met het geluid van de oude 
schoolbel van de voormalige cune-
raschool. juf Eline leidde de spelle-
tjes en juf Ingrid maakte foto’s van 
opa’s, oma’s en hun kleinkinderen.
Vijf weken geleden ging het ge-
schiedenisproject over de jaren 50 
van de vorige eeuw van start en 
maakten de kinderen kennis met 
opa tonnie. Opa tonnie woonde 
vroeger in het dorpje Keutelree - 
een fictief dorpje in Brabant - en 
is jaren geleden verhuisd naar de 
grote stad New York, waar hij nu 
nog woont. tijdens dit project leer-
den de kinderen de verschillen en 
overeenkomsten tussen vroeger 
en nu. tijdens het project, dat tot 
stand kwam in samenwerking met 

‘Het Brabants Erfgoed’, brach-
ten de kinderen een bezoekje aan 
Heemkundekring De Wojstap. 
tonnie en Kee wachtten hen daar 
op en speelden onder begeleiding 
van ouders leuke spelletjes zoals 
kwartetten, foto’s herkennen van 
Heeswijk en ze gaven uitleg over 
de molen. 

Als opa tonnie besluit terug te ke-
ren van New York naar Keutelree, 
is dit een reden voor een groot 
feest. En daarom nodigden de 
kinderen van groep 3 van Bs Het 
Mozaïek hun eigen opa en oma op 
school uit om ook daar dit feest te 
vieren. zij genoten daar samen van 
spelletjes van vroeger, zoals hinke-
len, steltlopen, blikken gooien en 
kegelen.

Opa’s en oma’s actief op 
Het Mozaïek 

HEEsWIjK–DINtHEr - De kinderen van groep 3 van BS Het Mozaïek uit 
Heeswijk-Dinther hielden donderdag 23 april een opa-en-oma-feest ter 
afsluiting van het project ‘Tonnie en Kee in Keutelree’. 

Kay van Driel met zijn opa Mari Dobbelsteen

    Vanaf   
      6 mei
 nóg betere 
     service

 Wiegmans
Heesch, Schoonstraat 8

Sjb Vorstenbosch Poppendokter 

VOrstENBOscH - zo’n honderd 
kinderen werden verwacht; het 
was dan ook een mooie dag om 
met je pop naar De stuik te wan-
delen. In de wachtkamer was het 
een drukte van jewelste, maar de 
zusters namen de tijd voor hun pa-
tiënten. Een zieke pop of beer kan 
je niet zomaar zonder de juiste zorg 
wegsturen. Het team van poppen-

dokters pleisterde, gipste, verbon-
den en schreven lekkere drankjes 
voor. De commissie poppendokter 
organiseert een van de vele activi-
teiten van sjB Vorstenbosch. An-
dere activiteiten zijn onder andere 
de Koningsdag, roefeldag, jeugd-
dag, fietscross, etc. De activiteiten 
zijn te vinden op 
www.sjbvorstenbosch.nl. 
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Tien lintjes in Bernheze 2015
BErNHEzE – tien inwoners van Bernheze zijn vrijdagochtend 24 april benoemd tot Lid of ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. ze werden thuis verrast door burgemeester Moorman. Burgmeester Moorman is trots op deze 
Bernhezenaren, want wat zijn verenigingen en stichtingen zonder vrijwilligers.

HEEscH - De heer JAN VAN DEN 
HEUVEL is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau voor 
onder andere zijn inzet van 1993 
tot maart 2014 als vrijwilliger bij 
Vluchtelingenwerk in Bernheze 
en het verlenen van mantelzorg 
aan zijn vrouw sinds 1993.

‘Mĳ n grote 
voorbeeld, inspirator 

is mĳ n vader 
geweest’

HEEsWIjK-DINtHEr - De heer 
WiM VAN DER LUBBEi is be-
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau voor zijn maat-
schappelijke verdiensten sinds 
1993 bij onder andere Radio fre-
quent RM, VluchtelingenWerk, 
Stichting Dorpsnieuws Hees-
wijk-Dinther en bij verschillende 
vakgroepen Taxi. 

‘Wim wordt 
beschreven als een 
correcte man met 

een glimlach’ 

HEEsWIjK-DINtHEr – De heer 
THEO ROMiJN is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau voor zijn vrijwillige be-
drage aan onder andere Mixed 
Hockeyclub HDL, het kerk-
bestuur van de parochie St. 
Servatius, Tennisvereniging De 
Ballendonk en bestuurslid CC 
Servaes.

‘Zonder mĳ n vrouw 
zou ik dit allemaal 

niet hebben kunnen 
doen’

NIstELrODE – De heer RiNi 
SMiTS is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau voor 
zijn vrijwillige bijdrage sinds 
1975 aan onder andere Bijen-
houdersvereniging Sint Ambro-
sius, De Wildbeheereenheid 
Nistelrode, de gemeentelijke 
adviesgroep flora en fauna, Ver-
eniging Het Reewild, Stichting 
Afhandeling & Monitoring fau-
na-aanrijdingen, Vogelvereni-
ging Vogelvreugd en de EHBO-
vereniging Nistelrode.

‘Rini doet dit 
vrĳ willigerswerk 

gedreven, is 
bevlogen, punctueel 

en zeer actief’

VOrstENBOscH – Mevrouw 
ELLEN VAN DER VEN is be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau voor haar inzet 
vanaf 1997 voor gemeenschaps-
huis De Stuik en Stichting Jeugd-
belangen Vorstenbosch. Ook is 
zij al ruim 15 jaar dirigent van 
diverse koren, ze verzorgt het 
drukken en verspreiden van de 
wekelijkse parochieberichten en 
is ook bestuurslid van buurtver-
eniging De Helling.

 ‘Ellen is zeer actief, 
geeft 100% inzet 
en kan geen nee 

zeggen’

een glimlach’ 

Koningspelen

BS Het Mozaïek

Heeswijk-Dinther en zeer actief’
KoningspelenNistelrode

Koningspelen

BS De Bolderik

Heeswijk-Dinther

Versierde optochtHeesch

Koningsmarkt
Heesch

Zeskamp

Vorstenbosch

Koningsdag

Nistelrode
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Tien lintjes in Bernheze 2015

NIstELrODE - De heer AD 
CORSTEN is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Vanaf 1975 is hij actief binnen 
het Nederlandse Rode Kruis, 
afdeling Oss en omstreken. Hij 
was bestuurslid, staflid hulp-
verlener en coördinator van de 
bloedbank Oss. Daarnaast was 
hij verantwoordelijk voor het co-
ordineren en voorbereiden van 
EHBO-opleidingen. 

‘Ad is secuur, 
integer en duidelĳ k, 

maar heeft twee 
linkerhanden’

Annie van Zantvoort voor haar 
inzet vanaf 1972 voor de Paro-
chie Sint Servatius. Zij vervult 
administratieve taken, zit in het 
bestuur van de parochieraad, 
vergadering en bestuur. Zij is 
vrijwilliger bij de liturgiegroep 
en lector en voorganger van de 
avondwake. 

‘Annie vertelt graag 
moppen waar een 
non of een pastoor 

in voorkomen’

Antoon van Santvoort voor zijn 
inzet vanaf 1974 voor Parochie 
Sint Servatius. Hij was bestuurs-
lid van de werkgroep Ziekenbe-
zoek, tweede koster en vanaf 
2000 koster. Tevens zorgt hij 
voor de aankleding van de kerk 
en onderhoudt de pastorie- en 
parochietuin. Ook was hij ruim 
20 jaar lid van de onderne-
mingsraad van iGB Bouw- en 
Aannemingsmaatschappij B.V. 
Breda en is hij bestuurslid en 
campagneleider van het CDA, 
afdeling Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek geweest. Sinds 1999 
zijn de heer en mevrouw Van 
Santvoort gastpaar van de pa-
rochie omdat de parochie geen 
eigen pastoor meer heeft. 

‘Antoon had vroeger 
een hekel aan 

kaarsen, dit is wel 
veranderd in de loop 

der jaren’

VOrstENBOscH – De heer 
JOHAN BiJL is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau 
voor zijn vrijwillige bijdrage aan 
onder andere de supportersclub 
en voetbalclub De Vorstenbos-
sche Boys, basisschool Op Weg 
en beheerder van blokhut De 
Roets van Jong Nederland.

 ‘Johan zegt niet snel 
nee en houdt van 

gezelligheid en gaat 
meestal als laatste 

naar huis’

VOrstENBOscH – De heer 
CHRiS VAN DE VEN is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-
Nasau voor zijn brede inzet op 
maatschappelijk terrein bij onder 
andere TV Telro in Nistelrode, 
voetbalvereniging Vorstenbos-
sche Boys, Vorstenbosch pakt 
uit, Avondwandelvierdaagse, ju-
doschool Tanoshii, popkoor En-
joy, diverse buurtverenigingen, 
Stichting Carnaval ‘De Piereslik-
kers’ en is ook nog bestuurslid 
van de personeelsvereniging van 
Jumbo supermarkten.

‘De Burgemeester 
van Vorstenbosch, 

het zou mooi zĳ n als 
meer verenigingen 

een man als Chris in 
hun midden hadden’ 

LOOsBrOEK – Mevrouw ANNiE VAN SANTVOORT- BLOMMERS en 
de heer ANTOON VAN SANTVOORT uit Loosbroek zijn beide be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto’s: Jan Gabriëls

veranderd in de loop 

KoningsdagHeeswijk-Dinther

KoningspelenNistelrode

Fanfare

Vorstenbosch

Vlag hijsen
Heesch

Kleedjesmarkt

Loosbroek

Koningsloop
Loosbroek

Koningsdag
Nistelrode

Foto’s: Lianne Gabriëls, Ad Ploegmakers, Michel Roefs, 
Evert Tjepkema, Marcel van der Steen, Jo v.d. Berg
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LOCATIE : IBC WEG 1 BEST - AFSLAG 28 A2 www.coppensrekreatie.nl 
www.kampeertopper.nl / www.outdoorkleding-outlet.nl / www.winterkleding-outlet.nl

VRIJDAG 
ZATERDAG
ZONDAG  
MAANDAG 

www.kampeertopper.nl / www.outdoorkleding-outlet.nl / www.winterkleding-outlet.nl

MAANDAG 

7 DAGEN VERKOOP // 10.000 M2  // OP=OP
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1 MEI       09:00/18:00
2 MEI       10:00/17:00
3 MEI       GESLOTEN
4 MEI       GESLOTENOP

EN DINSDAG
WOENSDAG 
DONDERDAG 
VRIJDAG  
ZATERDAG  

BEVRIJDINGS DAG OPEN!!!
VRIJDAG 1 MEI       09:00/18:00

OP
EN

59999
€

99999
€

Enduro 303 caravan mover
Half automatische mover. Super degelijk 
door tandwiel overbrenging. 

Officieel dealer:GROOTSTE CARAVAN SHOWROOM VAN NLo

KAMPEER & OUTDOOR

DWAZE DAGEN7
Tristar Porcacool E koelbox
Luxe 45L koelbox.  
Te gebruiken op 12 en 220v. 

13999
€

25999
€

VOORBEELDEN VAN SUPER DEALS 

Campart Novarra
Luxe gepolsterde 
kampeerstoel
7 standen

DWAZE DAGENDWAZE DAGENDWAZE DAGEN77DWAZE DAGEN7DWAZE DAGENDWAZE DAGEN7DWAZE DAGEN7DWAZE DAGEN77DWAZE DAGEN7DWAZE DAGEN7
-50%

vanaf 459,-

voortenten

3999
€

6999
€

-30%

Maximaal 1 per klant

BEVRIJDINGS DAG OPEN!!!

oo

KOOP NU JE WANDELOUTFIT! 
Wandelschoenen, sandalen,
broeken, sokken, shirts,,,,,,, 

Tenson Heren jas Ricky
Wind en waterdicht

5999
€

15999
€

250 CARAVANS NIEUW EN GEBRUIKT
Officieel dealer:

-20/50%

5 MEI       09:00/18:00
6 MEI       09:00/18:00
7 MEI       09:00/21:00
8 MEI       09:00/18:00
9 MEI       10:00/17:00
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Grenzeloos bernHeZe

Ik ben Lindsey Vogels, ik ben 16 
jaar oud en woon in Vorstenbosch. 
Ik heb diverse hobby’s en één 
daarvan is voetballen. Ik voetbal 
al een aantal jaren bij de Vorsten-
bossche Boys en speel in de MA1. 
Daarnaast ben ik ook al een paar 
jaar leidster, nu bij de ME2. Ik ben 
dus regelmatig op het voetbalveld 
te vinden en doe dit met veel ple-
zier.

HET GiLDE EN MiJN BiJBAAN
Ook ben ik lid van het gilde sint 
Antonius Abt in Vorstenbosch. Daar 
ben ik tamboer en ook dit doe ik al-
weer een aantal jaren. Ik vind het 
erg leuk om met het gilde weg te 
gaan en de clubavonden op don-
derdag zijn ook altijd erg gezellig! 
Verder werk ik in de Dagwinkel in 
Vorstenbosch. Een superleuke plek 
om te werken en ik doe dit dan ook 
met veel plezier!

VRiJWiLLiGERSWERK
Nu zit ik voor het 4e jaar op het 
zwijsen college in Veghel, waar 
ik de havo volg. Hier ben ik afge-

lopen jaar met Worldmapping in 
contact gekomen. We hebben in 
het derde schooljaar een project 
gedaan over mensen die in ont-
wikkelingslanden leven. Ik vond 
dit erg interessant en ik ben me 
daar verder in gaan verdiepen. zo 

heb ik uiteindelijk besloten dat ik 
mee naar Malawi wil gaan om daar 
zoveel mogelijk mensen te helpen. 
Deze zomer is het dan zover en reis 
ik af naar Malawi om vrijwilligers-
werk te gaan doen. 

SPONSORLOOP
Op donderdag 14 mei (Hemelvaart) 
wordt er een sponsorloop voor Ma-
lawi georganiseerd. je bepaalt zelf 
welke afstand je gaat lopen: 5, 10, 
15, 20 of 25 km. Inschrijven en 

starten is mogelijk tussen 7.00 en 
11.00 uur vanaf de feesttent in de 
dorpskern van Vorstenbosch. Kos-
ten € 4,- p.p. kinderen tot 12 jr. 
€ 3,- p.p., waarvan de opbrengst 
in zijn geheel ten goede komt aan 
het project Malawi. Onderweg is 
er gratis koffie met wat lekkers en 
voor de kinderen is er ranja met een 
leuke traktatie. Na afloop is er nog 
een gezellig middagprogramma.
Ik hoop jullie in grote getale te mo-
gen begroeten op de wandeltocht 
die speciaal voor Malawi wordt ge-
organiseerd.

14 MEI 2015  
(Hemelvaart)

5 - 10 - 15 - 20 of 25 km

 SPONSOR 
WANDELTOCHT 
VOOR MALAWI

Jaarlijks vertrekken honderden vrijwilligers en eerlijke reizigers met de 
organisatie Worldmapping naar ontwikkelingsprojecten in verschillende 
Afrikaanse en Aziatisch landen. Ze leveren ter plaatse een bijdrage op het 
gebied van onderwijs, zorg, armoedebestrijding, hiv/aids voorlichting, 
medische ondersteuning en verbetering van de leefomstandigheden.

WANDELEVENT Wandelen met een passie 
Jaarlijks organiseert Wandelevent een aantal mooie wandeltochten 
door het prachtige Brabantse platteland. Bij de keuze van een wat 
langere afstand wandelt u bijvoorbeeld door het prachtige Bedaf en 
natuurgebied Slabroek. De opbrengst van onze wandeltochten gaan 
in zijn geheel naar diverse goede doelen die we daarmee ondersteu-
nen. Zo hebben we in de afgelopen jaren gewandeld voor de stich-
ting Kika, Alpe d’HuZes, Stichting Miss Maasai en de Stichting Hep-
pie. Tijdens onze lentewandeltocht op 14 mei 2015 lopen we voor 
Malawi. Wandelevent is lid van de KWBN. Voor meer info: 
www.wandelevent.nl of op www.vorstenbosch-pakt uit.nl

TEGEN iNLEVERiNG VAN DEZE 
HALVE PAGiNA BiJ DE fiNiSH 

iS eR VOOR De KiDS eeN LeUKe ATTeNTie! 

Ik hoop je te zien bij de sponsorloop.Lindsey Vogels

de opbrengst komt 
geheel ten goede 
aan het proJect 
malawI

OP=OP

Presentatie Freek Spits over 
Stichting FreeKenia 
NIstELrODE - freek Spits uit 
Nistelrode geeft op woensdag 
6 mei in bibliotheek Nistelrode 
een presentatie over zijn werk in 
Kenia. 

Freek woont en werkt al vanaf hal-
verwege 2006 in Kenia. zijn werk-
terrein ligt in de provincie Nyanza 
in West-Kenia. Met de stichting 
FreeKenia zet hij zich in om vele 
mensen een helpende hand te bie-
den via land- en tuinbouw. Freek 
is nu met zijn vrouw thelma, die 
ook actief is binnen het project, 
tijdelijk terug in Nistelrode. In bi-
bliotheek Nistelrode vertellen zij 
over hun werk en aanpak in Kenia. 
Deelname aan de lezing is gratis, 
graag vooraf aanmelden in de 
bibliotheek of via mail: 
contactnistelrode@nobb.nl. 

Volgens het motto ‘Food on the 
plate & Money in the pocket’ heb-
ben zij een structurele aanpak die 
effectief werkt. De Keniaanse or-
ganisatie FreeKenya Foundation, 
ook opgezet door Freek spits, 
helpt ketens op te bouwen om 
mensen financieel zelfredzaam te 
maken via land- en tuinbouw.
Er is grote vraag in Kenia naar het 
werk dat zij doen, vandaar dat Freek 
en thelma nu op promotietour zijn 
en fondsen werven om meer men-

sen in aanraking te laten komen 
met het ‘Money Garden-concept’ 
dat zij hebben ontwikkeld. Geïnte-
resseerden in hun werk, maar ook 
bedrijven die zich bezig houden 
met agribusiness, kunnen wellicht 
inspiratie opdoen voor importmo-
gelijkheden vanuit Kenia. 

informatie 
De bijeenkomst in de bibliotheek 
van Nistelrode op woensdag 6 
mei begint om 19.30 uur. Vooraf 
aanmelden in de bibliotheek of via 
contactnistelrode@nobb.nl. Bij veel 
belangstelling zal er een tweede 
sessie om 21.00 uur worden ge-

houden. De bijeenkomst is gratis. 
Een donatie voor het werk van 
Freek en thelma in Kenia wordt op 
prijs gesteld. Met een donatie kun-
nen zij een wereld van verschil bie-
den aan een huishouden in Kenia. 
Meer informatie: 
www.freekenia.org-www.nobb.nl.

aan het werk

Sponsorwandeltocht voor Malawi in Vorstenbosch
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b o uW t
bernHeZe UW BOUWPeRiKeLeN iN BeRNHeZe BOUWT?

iNFO@DeMOOiBeRNHeZeKRANT.NL

Een rondje op de bouw…
bij de specialisten 

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

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

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

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

06-11955220

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

houtenvloerdelen

tegen fabrieksprijzen

HOUTUITNEDERLAND.NL

www.nederlandslariks.nl

PLANKEN-SCHROOTJES-TUINHOUT-BALKEN
enz. enz. in vele maten

houtenvloerdelen

tegen  fabrieksprijzen
houtenvloerdelen

tegen  fabrieksprijzen
houtenvloerdelen

tegen  fabrieksprijzen
houtenvloerdelen

tegen  fabrieksprijzen

www.hetbouwblok.nl

In.interieur: voor al uw interieurvragen
Het voorjaar dient zich weer aan 
en dat betekent niet alleen aan-
dacht voor de tuin maar ook voor 
je interieur! iN.interieur denkt 
hierin met u mee! Bij iN.interieur 
kunt u terecht voor al uw interi-
eurvragen. 

jeanine van Nistelrooij – Knipping 
helpt u met enkel een kleur- of 
stylingplan, maar ook voor een 
compleet interieurplan met reali-
satie kunt u bij haar terecht. Wilt 
u het low-budget houden? Maak 
dan gebruik van het online advies. 
En wist u dat u bij IN.interieur 
ook terecht kunt voor originele 
wanddecoratie of een woodprint? 
Neem eens een kijkje op 
www.in-interieurontwerp.nl. 

iN.interieur
Interieurontwerp, advies & styling
06-19824724
info@in-interieurontwerp.nl
www.in-interieurontwerp.nl

IN
TERIEU

R

info@in-interieurontwerp.nl
www.in-interieurontwerp.nl 

IN

20% korting
in de gehele maand mei

Moederdag
tip!

Interieuravies
Indelingsadvies

Online advies
Kleuradvies

Stylingadvies
Woodprint

Wanddecoratie

Tegen inlevering van deze coupon:

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

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

KWALITEIT
IS DE 

NORM

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur
GLAS EN SCHILDERWERKEN

VAN
BALLEGOOIJ

• ONDERHOUD
• NIEUWBOUW
• BEGLAZING
• WANDAFWERKING
• ALLE SOORTEN STUCWERK

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl
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Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Profi teer nu nog van de 6% BTW regeling

Heropening Karwei Heesch 

Cereslaan 9 - 5384 VT Heesch - 0412 474 818 - www.karwei.nl

als afsluiting van een roerige tijd, waarin de bouwperikelen extra aandacht trokken, was het op dinsdag 

21 april een feestelijk gebeuren dat de deuren voor iedereen opengingen. De nieuwe winkel is een plaatje 

geworden en dat mag iedereen zien. Dinsdagmiddag om 15.00 uur werden de eerste gasten welkom 

geheten. Veel collega-ondernemers, leveranciers en familie kwamen Marc, Mariëlle en hun team een 

felicitatie brengen. 

nadat zoon Sam het lint doorgeknipt had, ging om 18.00 uur de deur open voor iedereen die een kijkje 

wilden nemen. De bijzondere openingsuren – maar liefst tot middernacht kon iedereen terecht – werden 

ruimschoots benut om van de mooie openingskortingen te profiteren, maar er was ook volop ruimte voor 

bezichtiging van de nieuwe winkel.

Het prachtige pand trok veel gasten

Mariëlle en Marc 

Ook de klanten vonden hun weg in de nieuwe winkel 
Team Karwei: trots op het resultaat

‘Gee� pun� b�  Karwe�’
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Bedrijfspuzzel week 18-2015

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                             

Across

6. Aan het lendersgat in Vorstenbosch is elke week op

vrijdag een feestdag

8. Groot in dier en tuin aan de Meerstraat in Heeswijk-

Dinther

9. Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie in

Heeswijk-Dinther

11. Online burgerpanel binnen 3 minuten op deze

website

12. Eigenaar van dit bedrijf organiseert Nothing Els

Matters in Heesch

13. Lunchroom in de modezaak van Nistelrode

Down

1. Veel meer dan een bowlingcentrum in Nistelrode

2. Full-service autobedrijf aan de bedrijvenweg in

Nistelrode

3. Al 65 jaar in de mode en drie generaties

vertegenwoordigd

4. Lekker binnen- en buitenspelen met heerlijk eten in

Uden?

5. Slogan met drink, eet, feest en beleef in Heeswijk-

Dinther

7. Accountants en adviseurs vooral in Bernheze

vertegenwoordigd.

8. Specialist van tegels en natuursteen in Brabant.

10. Nieuwe naam van sli jterij in Heesch

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

WIn
een

WaardebOn

NAAR KeUZe

Een uitdaging voor onze lezers, puzzel mee! 
Deze bedrijfspuzzel is onderdeel van een serie puzzels die elke maand terugkomt. Onder de InZenders Met 
De JUiSTe OPLOSSiNG WORDT eeN WAARDeBON VAN € 50,- VeRLOOT. 
Deze waardebon is in te leveren bij een van de bedrijven op deze pagina. 
stuur het goede antwoord voor 11 mei naar: info@demooibernhezekrant.nl.

Oplossing:

HORiZONTAAL
6. Aan het Lendersgat in Vorstenbosch is 

elke week op vrijdag een feestdag
8. Groot in dier en tuin aan de 

Meerstraat in Heeswijk-Dinther
9. Praktijk voor natuurgeneeskundige 

therapie in Heeswijk-Dinther
11. Online burgerpanel van Bernheze
12. Eigenaar van dit bedrijf organiseert 

mede Nothing Else Matters in Heesch
13. Lunchroom in de modezaak van 

Nistelrode

VERTiKAAL
1. Veel meer dan een bowlingcentrum in 

Nistelrode
2. Full-service autobedrijf aan de 

bedrijvenweg in Nistelrode
3. Al 65 jaar in de mode en drie 

generaties vertegenwoordigd
4. Lekker binnen- en buitenspelen met 

heerlijk eten in Uden?
5.  slogan met drink, eet, feest en beleef 

in Heeswijk-Dinther
7.  Accountants en adviseurs, vooral in 

Bernheze vertegenwoordigd.
8. specialist van tegels en natuursteen in 

Brabant.
10. Nieuwe naam van slijterij in Heesch

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

Praktijk voor: 

 

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

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

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Uden  www.vanschijndeltegels.nl
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mooi & en duurzaam

en duurzaam

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999

info@leddux.nl  | www.leddux.nl

Wat doet u bij
de volgende 
hoge
elektriciteits-
rekening?

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Duurzame groene energie van BeCO

Voor het kunnen leveren van 
energie (gas en elektriciteit) heeft 

BEcO zich aangesloten bij DE 
Unie. Dit is een landelijke ener-
gieleverancier en ook een coö-
peratie zonder winstoogmerk. 
Groene, eerlijke en duurzame 
stroom en gas voor een scherpe 
prijs.

BEcO is een lokale en duurzame 
energie coöperatie, waar zowel 
particulieren als bedrijven en in-
stellingen in de gemeente Bern-
heze lid en ook klant kunnen 
worden. BEcO is een coöperatie 
waar de leden het echt voor het 
zeggen hebben en ook (mede)ei-
genaar zijn. De coöperatie heeft 
geen winstoogmerk, waardoor 
verdiensten terug zullen vloeien 
naar de aangesloten leden.
Meer informatie: 
www.bernhezerenergie.nl.

BErNHEzE - BECO wil aan alle inwoners, bedrijven en instellingen 
in Bernheze groene energie leveren. Bij BECO kan je stroom en gas 
afnemen. Onze stroom is voornamelijk opgewekt door Nederland-
se wind. En een beetje van de zon en een beetje biomassa. Onze 
stroom is 100% duurzaam van eigen bodem. Het gas is gecertifi-
ceerd groen gas: we planten bomen voor elke m3 die we gebruiken.

Regenwater opvangen 
Probeer het riool zo min mogelijk te belasten. Door niet 

de hele tuin te bestraten geeft u regenwater de kans 
om in de grond te sijpelen. Ook een groen dak neemt 

regenwater op. Vang uw water op in een regenton dan 
kun u hier zelf weer uw planten mee bewateren.

duurZaaMHeIdtIp

Koningsspelen 

BS Toermalijn

Heesch

Versierde optochtLoosbroek

Koningsdag
Nistelrode

Oud Hollandse spelen

Heeswijk-Dinther

Foto’s: Lianne Gabriëls, 
Ad Ploegmakers, 
Michel Roefs, 
Evert Tjepkema, 
Marcel van der Steen, 
Jo v.d. Berg
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inlandse eiken 
De nesten van de eikenprocessie-
rups komen voor in inlandse eiken. 
U herkent ze aan het grijze spinsel 
dat eromheen zit. De nesten zijn 
meestal zo groot als een handbal. 

Bestrijding 
De bestrijding gebeurt in een zo 
vroeg mogelijk stadium. Op loca-
ties langs doorgaande wegen spuit 
de gemeente een biologisch bacte-
riepreparaat op de bomen waarin 
ze voorkomen. 

Het middel is alleen schadelijk voor 
rupsen, niet voor mensen of ande-
re dieren. Daar waar beschermde 
vlinders voorkomen, wordt niet 
gespoten. Waar nodig zuigt de ge-
meente de rupsen op met behulp 
van een vacuümton, die voor de 
helft is gevuld met water. In het 
water zijn de brandharen van de 
rupsen ongevaarlijk. 

Overlast op uw terrein? 
Ook in eiken die geen eigendom 
zijn van de gemeente Bernheze 
komen rupsen voor. De aannemer 
die in opdracht van de gemeente 
werkt, kan deze ook bij u verwijde-
ren. Omdat het hier om uw bomen 
gaat, zijn de kosten voor uw reke-
ning. U kunt de overlast melden 
via telefoonnummer 14 0412. De 
gemeente Bernheze geeft uw adres 
door aan de aannemer zodat deze 
de rupsen bij u uit de bomen kan 
verwijderen. Hiervoor geldt een 
starttarief van € 90,-. De aannemer 
bestrijdt de rupsen maximaal 1 uur 
lang, inclusief de reistijd naar uw 
adres in Bernheze. Mocht deze tijd 
niet voldoende zijn, dan wordt er 
voor € 90,- per uur verder bestre-
den. U moet zelf thuis zijn tijdens 
de bestrijding, omdat u de aan-
nemer contant moet betalen. De 
genoemde bedragen zijn exclusief 
btw. 

Wat kunt u doen?
Bestrijd nooit zelf de rupsen. Wan-
neer u de eikenprocessierups sig-
naleert, geef dit dan door aan 
de gemeente, telefoon 14 0412. 
Met vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met de heer 
G. de Bekker van de gemeente, te-
lefoon 14 0412. 

De bomen in de volgende straten 
worden bespoten 
Heesch: Dommelstraat, 
Groldersedijk, Grolderseweg, 
Nieuwe Erven, Venhofstraat, 
Vinkelsestraat, Vosbergstraat, 
Wijststraat, zoggelsestraat 
Heeswijk-Dinther: Dopheiweg, 
Dintherseweg, Fokkershoek, 
Gouverneursweg, Groenstraat, 
Hoge Broekstraat, Hogeweg, 
Hoog-Beugt, Hommelsedijk, 
Hommelsehoeve, justitieweg, 
Kaathovensedijk, Kameren, 
Koffi estraat, Krommertseweg, 

Laag-Beugt, Laageindsedijk, 
Lariestraat, Meerstraat, rukven, 
schanseweg, Vorstenbosseweg, 
zandstraat, Herpersteeg, Oude 
Beemdseweg. 
Loosbroek: Hanenbergsestraat, 
Heideweweg, Heisewal, 
Hoogeindsestraat, Koningsstraat, 
schaapsdijk, Dorpsstraat, 
jonkerstraat. 
Nistelrode: Delst, Dintherseweg, 
Koudenoord, Molenhoeve, 
Udenseweg 
Vorstenbosch: Akkerweg, 
Brakkensedijk, Derpt, 
Derptweg, Kampweg, 
Langenbergsestraat, Lendersgat, 
Meuwelweg, Nistelrodesedijk, 
roestenburgseweg

Uitreiking Cultuurprijs 2014
Tijdens cultuuravond 19 mei 2015

Op 19 mei 2015 wordt de Cul-
tuurprijs 2014 uitgereikt tijdens 
een cultuuravond in Cultureel 
Centrum Nesterlé, Parkstraat 2 in 
Nistelrode, aanvang 19.30 uur. 

Er zijn 7 inzendingen geselecteerd 
die aan de criteria voldoen en die 
op deze avond worden gepresen-
teerd door de inzenders. Een jury 
maakt aan het eind van deze avond 
de winnaar van de cultuurprijs 
2014 bekend. Het gaat om de vol-
gende projecten: 1. Outdoor rock-
concert, voorgedragen door de 
Koninklijke Fanfare st. Willibrord 
uit Heeswijk. 2. ‘Waar’, georgani-
seerd door marktplaats cultuur-
educatie Bernheze (cube), voorge-
dragen door basisschool Op Weg 
Vorstenbosch. 3. treasures for the 
Future, international art & charity 
event, voorgedragen door Ekate-
rina Kruchkova en Marco tempels. 
4. Bouw van de Antoniuskapel in 
Nistelrode, voorgedragen door 
Gilde st. Antonius Abt- st. catha-
rina Nistelrode. 5. cultuurprojec-

ten van het sint-Willebrordusgilde 
Heeswijk, voorgedragen door het 
sint-Willebrordusgilde Heeswijk. 
6. Educatief programma van de 
drie Heemkundekringen Bernheze, 
voorgedragen door de Heemkun-
dekringen De Wojstap Heeswijk-
Dinther/Loosbroek, Nistelvorst 
Nistelrode en De Elf rotten Heesch. 
7. ‘70 jaar bevrijding in beeld’ van 
de Meierijsche Museumboerderij in 
samenwerking met Heemkunde-
kring De Wojstap, voorgedragen 
door de Meijerijsche museumboer-
derij. 
Om 21.30 uur staat de bekend-
making en uitreiking van de cul-
tuurprijs op het programma. Ge-
meentedichter Hans Manders sluit 
de avond. In verband met de or-
ganisatie vragen wij u vóór 13 mei 
2015 door te geven of u aanwezig 
bent en met hoeveel personen. U 
kunt dit doorgeven aan mevrouw 
K. van den Akker van de gemeente 
Bernheze, e-mail 
k.vanden.akker@bernheze.org of 
telefoonnummer 14 0412.

in de komende weken is 
het gemeentehuis op de 
volgende dagen gesloten. 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

• 5 mei 2015 (Bevrijdingsdag) 

• 14 mei 2015
(Hemelvaartsdag)

• 15 mei 2015

Op 15 mei is de Milieustraat 
gesloten

Lintjesregen 2016
Draag uw kandidaten voor

Kent u iemand die een Koninklijke 
onderscheiding verdient? Iemand 
die bijzondere verdiensten voor 
de samenleving (heeft) verricht? 
Dan kunt u hem of haar voor een 
Koninklijke onderscheiding voor-
dragen. 

Criteria 
Iemand komt voor een Koninklijke 
onderscheiding in aanmerking als 
hij of zij minimaal 15 jaar lang als 
vrijwilliger actief is. Het moet gaan 
om een aaneengesloten periode. U 
mag ook verschillend vrijwilligers-
werk bij elkaar optellen om tot die 
periode van 15 jaar te komen. Het 
vrijwilligerswerk moet ten dienste 
staan van de samenleving zonder 
(vaste) vergoeding. Hij of zij is van 

aantoonbaar onbesproken gedrag, 
nog minimaal 6 uur per week als 
vrijwilliger actief, of heeft het vrij-
willigerswerk hoogstens 1 jaar 
voor de aanvraag beëindigd. 

Lintje Koningsdag 2016 uiterlijk 
15 juni 2015 aanvragen 
Aanvragen voor Koninklijke on-
derscheidingen die worden uitge-
reikt op Koningsdag 2016 moeten 
uiterlijk 15 juni 2015 ingediend 
zijn. U dient een aanvraag in met 
het Aanvraagformulier Koninklijke 
onderscheiding op www.bernhe-
ze.org. Bij uw aanvraag ontvangen 
wij graag ondersteuningsbrieven 
van alle verenigingen of organisa-
ties waarvoor de vrijwilliger werk-
zaam is (geweest). 

Onderscheiding aanvragen?
Voordat u een aanvraag indient, 
is het verstandig om contact op te 
nemen met de medewerker Kabi-
netszaken van de gemeente Bern-
heze, telefoon 14 0412. zij kan u 
vertellen of de verdiensten inder-
daad bijzonder genoeg zijn om 
voor een onderscheiding in aan-
merking te komen. zo voorkomt 
u teleurstellingen en weet u zeker 
dat het verzoek op de juiste manier 
in behandeling wordt genomen. U 
kunt ook door de medewerker Ka-
binetszaken laten controleren of 
uw aanvraag compleet is.

Op 24 april 2015 heeft burgemeester Moorman met veel trots Konink-
lijke onderscheidingen uitgereikt aan tien inwoners van Bernheze die 
zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor onze samenleving. 
De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt, 
dus ook weer in 2016. U kunt nu al meedenken over mogelijke kandi-
daten.

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

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

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

PRAKTiSCHe iNFORMATie

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

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

Bestrijding eikenprocessierups in Bernheze 
Ook dit jaar verwachten we overlast van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups is de rups van een 
nachtvlinder. De haren van de rupsen kunnen voor mens en dier overlast (huidirritatie, ontstekingen van 
luchtwegen en/of ogen) veroorzaken. Daarom gaat de gemeente in de komende weken tot bestrijding over.

Uitreiking cultuurprijs 2013
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OFFiCiËLe BeKeNDMAKiNGeN

Wilt u dat de gemeente 
uw persoonsgegevens 
geheimhoudt?
Dien een ‘verzoek tot verstrekkingsbeperking’ in

Privacy 
Privacy is een groot goed in Neder-
land. Het is voor anderen niet mo-
gelijk zomaar uw persoonsgege-
vens op te vragen bij de gemeente. 
Hier zijn regels voor. U hebt recht 
op een verstrekkingsbeperking van 
uw gegevens. Als u daar een ver-
zoek voor indient, zal de gemeente 
dat altijd inwilligen. 

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

ken van de gemeente of via 
www.bernheze.org. Daar zijn geen 
kosten aan verbonden. De ver-
strekkingsbeperking blijft geldig 
tot u zelf bij de gemeente om een 
wijziging vraagt. 
Het verzoek om geheimhouding 
kan alleen voor uw persoonsge-
gevens die zijn geregistreerd in 
de gemeente waar u het verzoek 
indient. Als u wilt dat uw vorige 
woongemeente ook geen gege-
vens verstrekt, moet u daar ook 
een verzoek indienen. 

Aansluiting op het Handels-
register Kamer van Koophandel 
De gemeente Bernheze is aange-
sloten op het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. Hier-
door dragen we een steentje bij in 
de administratieve lastenverlich-
ting voor stichtingen en bedrijven. 
Ondernemers hoeven vanaf nu 
geen uittreksel van de Kamer van 
Koophandel te overhandigen aan 
de gemeente. Ook kunnen we 

onze eigen bedrijfsprocessen ef-
fi ciënter inrichten, door gegevens 
uit verschillende basisregistraties 
met elkaar te combineren. Alle ac-
tuele gegevens worden nu bijge-
houden en zijn beschikbaar in één 
registratie. Per 1 januari 2021 zijn 
alle overheden verplicht aangeslo-
ten te zijn op het Handelsregister. 

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

De gemeente Bernheze gaat krediet aanvragen bij de gemeenteraad voor het plaatsen van zonnepanelen 
op de daken van zes gebouwen, namelijk: gebouw Bernrode, sporthal De zaert, sporthal De Overbeek, het 
gemeentehuis (De Misse 4 en 6 in Heesch) en de brandweerkazerne/gemeentewerf. 

Besluitenlijsten van de collegevergaderingen vindt u op www.bernheze.org.

COLLeGeBeSLUiTeN 21 april 2015

Raadscommissievergaderingen

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

GeMeeNTeRAADRAAD           RAADSCOMMiSSieVeRGADeRiNGeN

Raadscommissie Bestuur en Strategie 
op 11 mei 2015
 - stand van zaken regionale samenwerking 
 - stand van zaken proces Krachtig Bernheze 
 - Onderzoek opzet toeristenbelasting 
 - Vaststelling jaarstukken 2014 
 - Budgetoverheveling 2014 en/of bestemming 

jaarrekeningsaldo 2014 
 - Voortzetting rekenkamercommissie gemeente 

Bernheze
 - startnotitie economische beleidsnota 
 - Kadernotitie Gemeentelijk rioleringsplan (GrP) 

2015-2019, onderdeel Heffingsgrondslag

Raadscommissie Maatschappelijke Zaken 
op 12 mei 2015 
 - stand van zaken transities jeugdzorg, Wmo/

AWBz en Participatiewet
 - Bijdrage renovatie & privatisering kleed-

accommodatie vv HVcH 
 - Wetswijziging buitenonderhoud onderwijshuis-

vesting, nieuwe verordening Voorzieningen 
huisvesting onderwijs en Verordening materiële 
financiële gelijkstelling onderwijs 

 - Vaststelling jaarstukken 2014

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken 
op 13 mei 2015
 - Bestemmingsplan Buitengebied Bernheze 

2012 - 1 
 - Bestemmingsplan Nieuwstraat 20 te Heesch 
 - Begrotingen 2014/2015 en begroting 2016 

gemeenschappelijke regeling Heesch West 
 - Vaststelling jaarstukken 2014 
 - Ontwerpbestemmingsplan Leliestraat ong. 

(naast 10) te Heesch

De agenda en stukken vindt u op www.bernhe-
ze.org. Met vragen over de gemeenteraad en de 
raadscommissies kunt u terecht bij de griffie, tele-
foon 14 0412, e-mail grifie@bernheze.org.

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan:
 - Bijenhoudersvereniging st. 

Ambrosius Bernheze voor het 
organiseren van de Natuur- en 
Bijenmarkt op 14 juni 2015 
van 10.00 tot 16.30 uur op het 
raadhuisplein, 5388 GM Nistel-
rode. Het raadhuisplein is afge-

sloten vanaf het Laar tot aan de 
Kromstraat. De beschikkingen 
zijn verzonden op 22 april 2015.

 - Hands4Events voor het organi-
seren van BanDintheroom op 
15 mei 2015 van 19.00 tot 0.30 
uur en 16 mei 2015 van 14.00 
tot 1.00 uur op een weiland 
aan de Aa-kantstraat, 5473 
HX Heeswijk-Dinther. tijdens 
het evenement wordt er in de 
Aa-kantstraat eennrichtings-
verkeer en parkeerverbod inge-
steld (vanaf Droevendaal tot de 
Hoofdstraat). De beschikkingen 
zijn verzonden op 22 april 2015. 

 - A. rombouts voor het organi-
seren van een verjaardag op 22 
mei 2015 van 20.00 tot 1.00 
uur op de locatie Bijlesteel 5, 
5384 DG Heesch. De beschik-
kingen zijn verzonden op 24 
april 2015. 

 - stichting 4span Noord Oost 
Brabant voor het organiseren 
van de slabroekse Paardenda-
gen waarbij het hoofdterrein 
in Uden is en de stallingstent 
wordt geplaatst aan de Maas-
horstweg. Verkeer rondom 
Maashorstgebied wordt omge-
leid. De beschikking is verzon-
den op 28 april 2015. 

 - stichting Wielerevenementen 
Bernheze voor het organiseren 
van een Bernhezer MtB cup 
op 31 mei 2015 van 7.30 tot 
18.00 uur op en rondom het 
terrein van stanserhorn aan 
de Heibloemsedijk, 5473 tc in 
Heeswijk-Dinther. Van 7.30 tot 

18.00 uur is de Heibloemsedijk 
tussen de Meerstraat en de 2de 
kruising van de zandkant geheel 
afgesloten voor alle verkeer, be-
halve voor voetgangers. Ook 
geldt er op 31 mei 2015 een 
parkeerverbod op de zandkant 
in Heeswijk-Dinther. De nieuwe 
beschikkingen zijn verzonden 
op 23 april 2015. 

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

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon 
rKsV Avesteijn, steen en stok-
straat 6, 5473 rN Heeswijk-Din-
ther heeft in overeenstemming 
met artikel 2:34B, lid 4 APV mel-
ding gedaan van een activiteit op 3 
mei 2015. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal 6 keer 
per jaar gebruik maken. tijdens de 
activiteit gelden er ruimere schenk-
tijden dan normaal. Voor de exacte 

normen verwijzen wij u naar artikel 
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die te 
vinden is op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing. 

Opiumwet 
De burgemeester van Bernheze 
heeft besloten het bedrijfspand 
aan de retselseweg 6, 5473 Hc 
Heeswijk-Dinther op grond van ar-
tikel 13b Opiumwet te sluiten voor 
een periode van 6 maanden. Het 
pand wordt gesloten vanwege de 
aanwezigheid van drugs. 
tijdelijke sluiting:Het pand wordt 
gesloten gedurende een periode 
van 6 maanden. tot die tijd is het 
verboden het pand te betreden. 
Het doel van de sluiting is drugs-
handel tegengaan en overlast voor 
omwonenden te voorkomen.

Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de basisregistratie 
personen (BRP). in bepaalde gevallen worden deze gegevens verstrekt 
aan derden (bijvoorbeeld aan instellingen pensioenfondsen of aan de 
interkerkelijke ledenadministratie en alleen met uw toestemming aan 
particulieren). U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens 
geheim te houden en een zogenaamde ‘verstrekkingsbeperking’ indie-
nen. 

Deel uw mening op 1 en 3 juni, of mail naar: toekomst@bernheze.org 
of via www.bernheze.org/toekomst 
In oktober zullen de raadsleden over de toekomst van Bernheze beslissen. 

BeRNHeZe eN HAAR TOeKOMST:
Lees meer op pagina 1
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PROCeDUReS
Openingstijden zie colofon

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

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

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien 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 we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de raad van state, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

Wet ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen

inspraak voorontwerp-bestem-
mingsplan Wijststraat 3 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
de inspraakverordening de terin-
zagelegging bekend van het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘Wijst-
straat 3 Heesch’. 
inhoud: Het plangebied is gelegen 
aan de Wijststraat 3 in Heesch, het 
buitengebied van de gemeente 
Bernheze. Voornemen is een zorg-

omgeving te ontwikkelen bestaan-
de uit: 
 - 10 zorgwoningen (onzelfstandig) 
 - 15 zorgeenheden met 24-uurs 

zorg (groepswoning) 
 - dagbesteding voor maximaal 15 

personen 
 - een (bedrijfs)woning 
 - één bed&breakfast 
 - een theehuis 

inzage: Het voorontwerp-bestem-
mingsplan ligt met ingang van 30 
april 2015 gedurende zes weken 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch. Het plan 
is digitaal raadpleegbaar en te 

downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMrO.1721.BPWijststraat3-vo01). 
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het be-
stemmingsplan reageren door het 
indienen van een inspraakreactie. 
Deze kunt u richten aan het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 19, 5384 zG Heesch. 
Indien u uw inspraakreactie mon-
deling wilt geven kunt u contact 
opnemen met de mevrouw M. de 
ruiter van het domein Beleid.

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen: 
 - Van de Broek-Wijdeven heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van een tuinbouwbedrijf op het 
adres Kleine bosweg 5, 5473 
ND Heeswijk-Dinther 

 - A.H.W.j.M. Dekkers heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het plaatsen van 
een propaantank op het adres 

De Bleken 2, 5473 VV Hees-
wijk-Dinther 

 - VOF van Kessel-van der Horst 
heeft een melding Acitiviteiten-
besluit ingediend voor het ver-
anderen en uitbreiden van een 
rundveehouderij op het adres 
Leeghandseweg 4, 5476 VD 
Vorstenbosch 

 - Waardse Vastgoed b.v. heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van de inrichting op het adres 
Waardsestraat 20a, 5388 PP 
Nistelrode 

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing. 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Nistelrode 
 - ’t Broek 10 

Wijzigen maatvoering loods tov 
eerder verl.verg. 
Datum ontvangst: 20-04-2015 

 - Heuvelstraat 80 
Wijzigen positie woning t.o.v. 
eerder verl.verg. 
Datum ontvangst: 20-04-2015 

Heeswijk-Dinther 
 - Hogeweg 6 

Wijzigen overstekken en ver-
vangen kozijnen 
Datum ontvangst: 20-04-2015 

 - Kanaaldijk-Noord ong. N 279 
Verbreding N 279 
Datum ontvangst: 20-04-2015 

 - raadhuisplein 24 
Dichtbouwen overkapping en 
oprichten buitenberging 
Datum ontvangst:23-04-2015

 - Veldstraat 33 
Herbouw schuur 
Datum ontvangst: 21-04-2015

Vorstenbosch 
 - Meuwelweg 3 

Oprichten oorlogsmonument 
Datum ontvangst: 20-04-2015

 - Loosbroek 
Dorpsstraat 84 en 84a splitsen 
woonboerderij 
Datum ontvangst: 21-04-2015

Heesch
 - Nieuwe Erven 41 

Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening/overkap-
ping
Datum ontvangst: 23-04-2015 

Procedure 6 is van toepassing. 

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking. 
Heeswijk-Dinther
 - Hoge Broekstraat 5a 

Bouw woning 
Verzenddatum: 20-04-2015

 - schanseweg 3 
Aanpassen woonhuis 
Verzenddatum: 23-04-2015

Heesch
 - zoggelsestraat 95 

Oprichten bijgebouw 
Verzenddatum: 23-04-2015 

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

Uitgebreide procedure 
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit. 

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Heesch
 - Vosbergstraat 31 

Veranderen melkrundhouderij 
Verzenddatum: 21-04-2015

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing. 

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afl oop van de beroepstermijn. 
Heesch 
 - Loosbroeksestraat 23 

Wijzigen rundvee- en schapen-
houderij 
Verzenddatum: 21-04-2015 

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Gemeenteberichten

www.bernheze.org

Elke week worden 300 Nederlan-
ders getroffen door een hartstil-
stand. De overlevingskans voor 
een slachtoffer is ongeveer 5 tot 
10 procent. Maar door het slacht-
offer onmiddellijk te reanimeren en 
hierbij gebruik te maken van een 
AED (Automatische Externe Defi-
brillator) kan het overlevingsper-

centage worden verhoogd naar 
50 tot 70 procent. Dit betekent 
dat elke week 140 tot 200 meer 
mensen gered kunnen worden!

In de praktijkgerichte cursus re-
animatie & AED leren deelnemers 
hoe ze iemand met een hartstil-
stand zo effectief mogelijk kun-

nen helpen. Naast een training 
op het gebied van hartmassage 
en beademing, krijgen ze ook in-
structies over de AED. Met dit ap-
paraat krijgt het slachtoffer een 
kleine elektrische schok waarmee 
het hart weer op gang kan wor-
den gebracht. Hierdoor vergroot 
de overlevingskans van het slacht-
offer aanzienlijk.

De cursus reanimatie & AED van 
EHBO-vereniging st. raphaël is 

voor iedereen geschikt en wordt 
gegeven door Nederlandse reani-
matie raad (Nrr gecertificeerde 
instructeurs. zij werken volgens 
de richtlijnen van de Nrr en staan 
garant voor een inhoudelijk goede 
cursus.

Voor meer informatie en/of op-
gave: jenneke Beerling, tel. 0413-
296206 of rien van Houtum, 
0413-291245.

Cursus reanimatie en AeD in HDL
HEEsWIjK-DINtHEr/LOOsBrOEK - EHBO-vereniging St. Raphaël uit 
Heeswijk-Dinther–Loosbroek organiseert bij voldoende deelname weer 
een opleiding reanimatie en AED.
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Dit jaar is het 70 jaar geleden dat 
Nederland werd bevrijd. Op 4 mei 
vindt de Nationale Herdenking 
plaats. tijdens deze herdenking 
worden om 20.00 uur in het hele 
land twee minuten stilte in acht 
genomen voor de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vie-
ren we onze vrijheid.

Binnen het meerjarenthema 
Vrijheid geef je door legt het Nati-

onaal comité 4 en 5 mei ieder jaar 
een ander accent. In 2015 is dat 
de bevrijding van 1945 en hetgeen 
we ook nu nog van deze bevrijding 
kunnen leren. Wie de ogen sluit 
voor het verleden, is blind voor de 
toekomst.

In Bernheze worden drie herden-
kingsdiensten gehouden met aan-
sluitend een kranslegging.

HeeSCH
In Heesch begint om 18.30 uur de 
herdenkingsdienst in de Petrus-
Emmauskerk. Vervolgens worden 
er op het naastgelegen kerkhof 
bloemen gelegd en wordt ook hier 
2 minuten stilte in acht genomen. 
Om 19.35 uur vertrekt het gezel-
schap in stille tocht naar het mo-
nument nabij De Misse, waar de 
herdenking wordt voortgezet.

HeeSWiJK-DiNTHeR 
In Heeswijk-Dinther begint de her-
denkingsdienst in de st. Willibror-
duskerk om 18.45 uur.
Na afloop van de dienst is er een 
stille tocht naar het Airborne Mo-
nument waar de herdenking wordt 
voortgezet.

nIstelrOde
In Nistelrode is de herdenkings-
dienst in de parochiekerk st. Lam-
bertus om 19.00 uur.
Aansluitend is er bij de kerk een 
kranslegging. 

Deze publicatie is als uitnodiging 
bedoeld voor alle inwoners van 
Bernheze. Wij nodigen u van harte 
uit voor een van de herdenkings-
diensten in onze gemeente, om 
samen te herdenken en samen 
te werken aan deze vrijheid. De 
programma’s worden u in de kerk 
aangeboden. 

Het Nationaal comité 4 en 5 mei 
heeft voor maandag 4 mei aan-
staande richtlijnen opgesteld.
Het gemeentebestuur van Bern-
heze neemt de volgende richtlijnen 
graag over:
• Tijdens de Nationale Herden-

king herdenken we alle bur-
gers en militairen die wereld-
wijd sinds het uitbreken van de 
tweede Wereldoorlog zijn om-
gekomen in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties;

• Op de avond van 4 mei han-
gen in Nederland de vlaggen 
halfstok als blijk van eerbied en 
respect voor de doden. De pe-
riode waarin de vlag halfstok 
hangt duurt van 18.00 uur tot 
zonsondergang. De vlag die 
gebruikt wordt is de Neder-
landse driekleur zonder wimpel. 
Op 4 mei blijft de vlag halfstok 
hangen na de 2 minuten stilte 
en wordt niet in top gehesen. 
Bij zonsondergang worden de 
vlaggen binnengehaald. 

• Van 20.00 tot 20.02 uur wordt 
op de diverse herdenkingsplaat-
sen en in de naaste omgeving 
twee minuten volkomen stilte 
in acht genomen. Voor zover 
mogelijk worden alle activitei-
ten in het openbare leven en 
in het verkeer gedurende deze 
twee minuten stopgezet. De 

radio- en televisieomroepen en 
het openbaar vervoer vervullen 
hierbij een voorbeeldfunctie. Er 
wordt verzocht muziek en acti-
viteiten te staken tussen 19.30 
en 20.15 uur.

 Aan de inwoners van Bernhe-
ze wordt gevraagd deze stilte 
overal en algemeen in acht te 
nemen.

 conform de Winkeltijdenwet is 
het niet toegestaan dat winkels 
na 19.00 uur open zijn.

Ook in Bernheze vieren we dat er 70 jaar geleden een einde kwam aan 
de Tweede Wereldoorlog en dat Nederland werd bevrijd. Samen met 
de werkgroep Bevrijding 70 jaar Bernheze (waarin alle kernen verte-
genwoordigd zijn) is een mooi programma samengesteld.

Ophalen Bevrijdingsvuur in Wageningen
Een groep lopers, met vertegenwoordigers uit alle kernen, vertrekt op 
4 mei om 21.15 uur vanuit de sportkantine van WHV Loosbroek naar 
Wageningen om het bevrijdingsvuur op te halen. Op 5 mei om 8.00 uur 
komen ze aan in Loosbroek, waar burgemeester Moorman om 8.45 uur 
het bevrijdingsvuur zal ontsteken.
Aansluitend is er een ontbijt voor genodigden in De Wis, waaronder de 
veteranen en de lopers.

Ontsteken Bevrijdingsvuur in de kernen
Om 11.30 uur wordt het bevrijdingsvuur ontstoken in Heesch, Nistel-
rode, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther door een vertegenwoordiger 
van het college en veteranen uit de desbetreffende kern. 

Middagprogramma
’s Middags om 14.30 uur treden Lya de Haas en Henny Korsten op 
in zaal Kerkzicht in Loosbroek. De kaarten hiervoor zijn verloot onder 
leden van de KBO’s.

Bevrijdings Rockconcert
In de kern van Loosbroek, op het parkeerterrein voor zaal Kerkzicht, 
wordt een grote tent geplaatst. Om 20.00 uur ’s avonds start hier een 
rockconcert van Fanfare Aurora uit Heesch met de Piccadilly’s en Fan-
fare sint Willibrord uit Heeswijk-Dinther met de Herrie Davidsonband. 
Een bijzonder concert, voor alle inwoners van Bernheze. 
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het ontsteken van 
het bevrijdingsvuur om 8.45 uur in Loosbroek, om 11.30 uur in de 
kernen Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther en om 
20.00 uur voor het rockconcert in Loosbroek.

www.bernheze.org

5 mei: FestIvIteIten 70 jaar bevrIjdInG bernHeZe

4 mei: NATiONALe HeRDeNKiNG 2015
Wie De OGeN SLUiT VOOR HeT VeRLeDeN, iS BLiND VOOR De TOeKOMST

BErnHEZE – Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we 
allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 

Oorlogsfilm in Cultureel 
Centrum de Pas
In het kader van de Nationale 
Herdenking draait Filmhuis de 
Pas na afloop van het officiële 
gedenkmoment op maandag 4 
mei de film The Railway Man.

Het aanvangstijdstip van de 
film is rond 20.45 uur, afhan-
kelijk van het einde van het 
officiële gedenkmoment. De 
entree bedraagt slechts € 3,50 
per persoon en kaarten zijn te 
reserveren via de website van 
de Pas of te koop voorafgaand 
aan de film. Deze film wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
een financiële bijdrage van de 
gemeente Bernheze.

Bevrijdings  
Rockconcert 
5 Mei Loosbroek 

i.s.m. De Herrie Davidson Band  

5 Mei Loosbroek

i.s.m. The Piccadilly’s 

Aurora Heesch - Con Brio  

Kon. Fanfare St. Willibrord  Heeswijk 

5 Mei Gratis Entree 
Centrum loosbroek 
Aanvang: 20:00u: 
Legitimatie verplicht  

EEN BIJZONDER CONCERT VOOR ALLE 
INWONERS VAN BERNHEZE
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De Gezichten van Margraten: zoektocht naar 
foto’s van gevallen Amerikaanse soldaten

zij hebben bijvoorbeeld een of 
meerdere oorlogsgraven op de 
Amerikaanse Begraafplaatsen 
Ardennes, Henri-chapel en 
Margraten geadopteerd en zorgen 
met regelmaat voor een bloemetje 
op deze graven. Op dit moment 
is de stichting ook bezig geweest 
met het zoeken naar foto’s van de 
gevallen soldaten die in Margraten 
liggen, zodat de bevrijders 70 jaar 
na dato alsnog een gezicht krijgen. 
Dit project, van 2 tot en met 5 mei, 
wordt zaterdag 2 mei officieel ge-
opend in het bijzijn van vele geno-
digden uit binnen- en buitenland. 
Iedereen is welkom ook aanwezig 
te zijn.

Contact
Bert-jan sengers uit Heesch is 2,5 
jaar geleden begonnen als vrij-
williger bij de stichting en inmid-
dels is hij tevens bestuurslid. De 
tweede Wereldoorlog heeft altijd 

zijn interesse gehad. samen met 
zijn vrouw Marleen heeft hij ook 
zes oorlogsgraven geadopteerd. 
Bert-jan: “Met drie van deze zes 
families hebben we een goed con-
tact, zeker met de familie van john 
thomas, die in Ardennes ligt. We 
spreken elkaar zeer regelmatig. 
john was navigator op een grote 
bommenwerper. Wij hebben on-
langs een kopie van zijn dagboek 
gekregen! Heel bijzonder. Hij 
schreef zijn belevenissen op 12 fe-
bruari 1945 voor het laatst op, de 
volgende dag is hij met zijn vlieg-
tuig neergeschoten in Wenen.” 
Hij vervolgt: “Met het oog op de 
70-jarige herdenking werd het 
idee opgevat om alle namen van 
gezichten te voorzien, zowel bij de 
witte kruisen als op de Muur der 
Vermisten. Wist je dat de stan-
daarden waarin de foto’s komen, 
gemaakt worden door Van der Lee 
in Nistelrode?” 

De stichting Verenigde Adoptan-
ten Amerikaanse Oorlogsgraven 
is opgericht in 2008 door de vijf-
tienjarige sebastiaan Vonk. “Hij is 
nu 22 jaar en nog steeds voorzitter. 
Het is toch geweldig dat zo’n jonge 
jongen zich zo bezighoudt met de 
tweede Wereldoorlog? Dat geeft 
je hoop dat mensen deze vreselijke 
oorlog niet vergeten.“ De stichting 
beschikt inmiddels over een data-
base met allerlei informatie over de 
gevallen soldaten en vliegeniers, 
maar deze is nog lang niet com-
pleet. Er is een onderzoeksteam 
bezig dat alle input verzamelt; 
dagelijks krijgen tien soldaten zo 
een eigen verhaal en een gezicht. 

Er zijn op dit moment zo’n 3.300 
foto’s gevonden van soldaten die 
op Margraten liggen, die worden 
officieel op 2 mei gepresenteerd.

Dankbaar
Bert-jan en Marleen sengers 
gaan regelmatig naar de door 
hen geadopteerde oorlogsgraven. 
Marleen: “Het bezoeken van een 
kerkhof als Margraten met al die 
witte kruisen is altijd emotioneel, 
je weet dat er heel veel gebeurd is 
met die jonge jongens. zij hebben 
hun leven gegeven voor onze vrij-
heid, dat zullen we nooit vergeten. 
We leggen dan een bloemetje neer 
en maken een foto die we opstu-
ren naar de families. Hun reacties 
zijn altijd hartverwarmend, ze zijn 
zó dankbaar dat wij dit zo lang na 
de oorlog nog allemaal doen voor 
hun dierbare. Wij zijn vaak de eni-

ge die nog naar het graf 
gaan.” 
Bert- jan:  “soms komen 
er wel fa- milieleden over 
uit Amerika. Bij een eerste keer 
hoort altijd een ceremonie. Dan 
wordt er zand uit Normandië ge-

haald en wordt de naam op het 
graf met dit zand ‘ingewassen’.” 
Als bestuurslid is hij ook elke dag 
druk bezig met het zoeken naar 
foto’s, naar de gezichten van Mar-
graten. “We worden gelukkig heel 
erg geholpen door internet, zo 
hebben we via Facebook al heel 
wat foto’s opgestuurd gekregen. 

Het wordt nu lastiger, maar iedere 
foto die we vinden maakt ons blij. 
Dan kunnen we weer een soldaat 
een gezicht geven!”
Meer weten? Bel naar Bert-jan 
sengers, tel. 06-51331371. Voor 
meer informatie over het project 
De Gezichten van Margraten: 
www.svaao.nl.

Het museum van Bert-Jan Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

HEEscH - Veel mensen denken begin mei aan de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar 
vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven denken 
iedere dág aan hen en dan vooral aan de gevallen Amerikaanse soldaten.

nationale herdenking 
Heeswijk-Dinther-Loosbroek

samenkomst voor herdenking is 
om 18.30 uur, aanvang herden-
kingsceremonie om 18.45 uur, 
met medewerking van leden van 
de fanfare st. Willibrord, gilde st. 
Barbara met gildekoor, de Oranje-
comités en het comité Burger-
slachtoffers 1940-1945 HDL.
Na de herdenkingsceremonie 
volgt er een stille tocht naar de 
Airborne-kapel en het Herden-

kings Monument Burgerslachtof-
fers. ter ere van alle gevallenen 
worden er bloemstukken gelegd 
door vertegenwoordigers van 
het college van B&W, de Oranje 
comités en het comité Burger-
slachtoffers 1940-1945 HDL.

Boekje
De burgerslachtoffers van HDL 
worden speciaal herdacht mid-

dels het leggen van een bloem-
stuk bij het monument dat ter na-
gedachtenis aan hen is opgericht. 
Namens alle nabestaanden wordt 
dat dit jaar gedaan door familie-
leden van de in de oorlogsjaren 
op tragische wijze omgekomen 
broers Piet en jan Verhagen.

Meer bijzonderheden over deze 
broers en alle andere slachtoffers 
is te lezen in het boekje ‘Herin-
nering aan de burgerslachtoffers 
1940-1945 HDL’. 

Het boekwerkje geeft met ver-
halen en foto’s duidelijk weer 
onder welke omstandigheden de 
slachtoffers vielen en hoe de oor-
logsjaren verliepen in deze omge-
ving. Voor belangstellenden is dit 
boekje te koop bij PaperPoint in 
Dinther en na afloop van de stille 
tocht in het Willibrord centrum, 
naast de kerk in Heeswijk, waar 
iedere deelnemer wordt uitgeno-
digd om onder het genot van een 
kopje koffie/thee samen nog wat 
na te praten.

HEEsWIjK-DINtHEr - Het landelijk thema dit jaar van de nationale 
dodenherdenking is: Wie het verleden niet ziet, is blind voor de toe-
komst! Dit jaar wordt er bij de herdenkingsceremonie op maandag 4 
mei in de Willibrorduskerk in Heeswijk sfeervol stilgestaan bij diege-
nen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

the railway man 
in De Pas
HEEscH - in filmhuis De Pas in Heesch is maandag 4 mei de film The 
railway man te zien. 

De film is gebaseerd op de gelijkna-
mige memoires van Eric Lomax en 
gaat over gebeurtenissen in de twee-
de Wereldoorlog. Eric Lomax is een 
van de Britse soldaten die, na gevan-
gen te zijn genomen in singapore, de 
spoorweg tussen thailand en Birma 
moet helpen bouwen. Het is vrese-
lijk zwaar werk, waarbij de gevan-
genen compleet worden geïsoleerd 
van de buitenwereld. De japanners 
waren wreed tegenover hun krijgs-
gevangen, van wie de meesten aan 
de gevolgen van hun gevangenschap 
overleden.

Om het moraal op peil te houden, bouwen Lomax en zijn maten een 
radio om te horen hoe ver de geallieerden vorderen. Wanneer de 
japanners de radio vinden, zijn ze woedend. Lomax wordt gemarteld 
en verliest daarbij bijna zijn leven. Na de oorlog wil hij niet praten over 
wat hij heeft meegemaakt, maar de nachtmerries blijven komen en 
beïnvloeden zijn leven. zijn vrouw Patti probeert hem zover te krijgen 
zijn ervaringen te delen, zodat hij ermee in het reine kan komen. 

Aanvang 20.30 uur, in verband met dodenherdenking.
Entree € 3,50 (gereduceerd tarief, mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Bernheze)

4 eN 5 Mei
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Voor de laatste keer 
‘70 jaar bevrijding in beeld’

Deze ruim twee uur durende pre-
sentatie, voorbereid door tiental-
len mensen, trok vanaf september 
vorig jaar al meer dan duizend be-
zoekers: Er zijn drie onderdelen te 
bekijken. Bij de ruim één uur duren-
de powerpointpresentatie is bij het 
maken dankbaar gebruik gemaakt 
van een, vorig jaar ontdekt, oor-
logsdagboek van een Heeswijkse 
familie. Bovendien werden er in-
terviews gehouden met tientallen 
mensen die de oorlog zelf nog had-
den meegemaakt. Ook kwam er 
heel veel, nog niet ontdekt fotoma-
teriaal voor de dag. 
samen leverde dit een waarheids-
getrouw beeld op van oorlog en 
bevrijding in onze streek. Na deze 

presentatie kan de tentoonstelling, 
met heel veel voorwerpen uit de 
oorlog, bezocht worden. 
Beklemmend zijn de in onze dor-
pen opgegraven voorwerpen uit 
neergestorte vliegtuigen en de in-
formatie die daarbij hoort. tenslot-
te krijgen bezoekers tekst en uitleg 
bij de ruim honderd foto’s tellende 
tentoonstelling over de oorlogs-
handelingen en het leven van ge-
wone mensen in onze streek. De 
entree bedraagt € 5,-, inclusief een 
kopje koffie/thee met peperkoek. 
Voor meer informatie over de 
Meierijsche Museumboerderij aan 
de Meerstraat 28 in Heeswijk- 
Dinther: 
www.museumboerderij.nl. 

HEEsWIjK-DINtHEr - Voor de laatste keer kan op Nationale Bevrijdings-
dag, dinsdag 5 mei, om 10.00 uur en om 13.00 uur, in de Meierijsche 
Museumboerderij in Heeswijk-Dinther ‘70 jaar bevrijding in beeld‘ 
worden bezocht. 

‘Ook in Heesch heeft het er flink gekruld’
De familie Brands haalt herinneringen op aan de oorlog

Tekst: Milène Putters

HEEscH - “Ook in Heesch heeft 
het er flink ‘gekruld’ tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, zeggen 
meneer en mevrouw Brands uit 
Heesch”. 

“Ik heb zelf niet gezien dat het 
vliegtuig naar beneden kwam. 
Maar natuurlijk ging ik kijken; heel 
de buurt liep uit!” In de tweede 
Wereldoorlog zijn er ongeveer 

1000 vliegtuigen neergestort in 
Noord Brabant. Wat niet veel 
mensen weten, is dat de royal 
Air Force in oktober 1944 zelfs 
een heus vliegveld heeft aange-
legd, ten noorden van Nistelrode, 
dat onderdak bood aan 60 tot 80 
vliegtuigen.

Meneer Brands, die in 1923 is ge-
boren: “Het was een Engels vlieg-
tuig dat elders in het luchtruim be-
schoten was en daarna een soort 

van noodlanding heeft gemaakt 
in Heesch, ter hoogte van wat nu 
de Vosbergstraat is, meteen als je 
er vanaf de Grolderseweg in komt. 
Er zaten zo’n acht personen in het 
vliegtuig; niet elk bemanningslid 
heeft de crash overleefd. Het wrak 
heeft er nog een tijd gelegen; kin-
deren gingen er in spelen maar 
al wat er nog in zat en van enige 
waarde was natuurlijk al meegeno-
men.”

Mevrouw Brands, geboren in 
1924, werkte in de oorlog als keu-
kenhulp in het ziekenhuis in Den 
Bosch.
“Ik had het daar goed; het was er 
een stuk veiliger dan op het plat-
teland. ten tijde van de oorlog 
woonde ik in een boerderij aan de 
Wijststraat in Heesch; op een ge-
geven moment hebben, vanuit de 
bezetters, zelfs 80 Duitse soldaten 
een tijdje bij ons in de stal gesla-
pen. Dat zal ik nooit vergeten.”

De heer Brands heeft een peri-
ode ondergedoken gezeten bij 
een boer in Koolwijk (Berghem) en 
daar is hij wel getuige geweest van 
een vliegtuig dat neerstortte. 

“We hebben de bewusteloze En-
gelse piloot er met een aantal 
mensen uit weten te krijgen en 
op een brancard gelegd, waar hij 
weer snel bijkwam. Het zijn her-
inneringen die je nooit meer ver-
geet.”

4 eN 5 Mei

Meneer brands: ‘Ik heb zelf niet gezien dat het vliegtuig naar beneden kwam’

3500 Graven met elk een eigen verhaal

‘Maurice had een vriendin in 1941, Dumell  
McDonald, die ook in de buurt van Preston woonde. 
Ze schreven met elkaar in de tijd dat hij in Engeland 
was tijdens de oorlog. Dumell is nu 90 jaar oud en 
woont in Queensland. Zij bleef contact houden met 
de familie tot ver na de oorlog en was bruidsmeisje 
toen mijn ouders trouwden in 1948.’ 

‘Op 7 mei 1944 nam Maurice ontslag bij de Royal 
Australian Air Force om zich als piloot aan te mel-
den bij de Royal Air Force van Engeland. Ik heb me 
altijd afgevraagd waarom. Volgens het logboek van 
sgt. Evans hebben Maurice en zijn team ongeveer 25 
nachtelijk missies uitgevoerd tussen juni en septem-
ber 1944, onder andere om de geallieerde troepen te 
bevoorraden.’ 

‘Op de eerste dag van Operatie Market Garden, zon-
dag 17 september 1944, vertrokken 38 vliegtuigen 
vanaf RAF Fairford langs de noordelijke kust naar 
Arnhem met een parachute brigade en een landings-
brigade. Tijdens de invasie verzamelden zich duizen-
den geallieerde vliegtuigen in de buurt van London 
om over het Kanaal naar Nederland te vliegen, in to-
taal een lengte van 150 km en breedte van 5 km, dat 
moet een imponerend gezicht zijn geweest.’ 
Over de wijsheid en de zorgvuldige voorbereiding 
van het plan is Peter, net als velen, onzeker. Maar 
de vierde dag, woensdag 20 september 1944, werd 
een heftig gevecht om de brug bij Arnhem en Ooster-
beek, Maurice noodlottig.

‘Sgt. Evans berichtte: ‘Ik was de eerste die sprong op 
ongeveer 1000 voet. Ik zag twee andere parachutes 
in de lucht. Piloot officier McHugh weigerde de para-
chute die hem aangeboden werd.’ En verder: ‘er was 
hevig afweergeschut, maar McHugh bleef op koers 
en deed zijn best om de voorraden te droppen. Daar-
na liet hij de kist stijgen en draaide om terug te gaan 

met een brandende vleugelklep. Na de draai kreeg 
de brandstoftank een voltreffer. Ik informeerde de 
captain over de conditie van het vliegtuig en hij gaf 
opdracht het vliegtuig te verlaten. Ondertussen stond 
de hele stuurboordvleugel in brand, maar de captain 
vocht om op hoogte te blijven, wat ondoenlijk was. 
Toen ik sprong hoorde ik diverse explosies. Tijdens 
het openen van de parachute raakte ik bewusteloos 
en heb het vliegtuig niet zien crashen’.’

‘Bommenwerper Nick Gasgoyne schreef de familie 
wat er gebeurd was. Zijn brief is helaas verloren ge-
gaan, maar de inhoud werd door mijn grootmoeder 
Annie May McHugh aangehaald toen zij schreef aan 
de RAAF om te vragen naar de situatie omtrent haar 
zoon, maar pas 15 juni 1945 ontving de familie een 
officieel schrijven dat Maurice verondersteld werd 
omgekomen te zijn. In maart 1950 ontving de familie 
bericht dat Maurice herbegraven was op het Cana-
dese oorlogskerkhof in Groesbeek.’ En verder: ‘Op 
donderdag 18 september 2014 bezocht ik het graf 
van Maurice in Groesbeek. Ik nam zijn medailles en 
wings mee en liet een kleine Australische vlag achter. 
Het magnifiek onderhouden kerkhof ziet er vredig 
uit en telt meer dan 3500 graven van voornamelijk 
Canadese en Britse soldaten. Hij is waarschijnlijk de 
enige Australische vliegenier die daar begraven ligt, 
bij zijn team Eric Bradshow, Thomas Vickers en John 
Waring.’ 

‘Terwijl ik daar op de begraafplaats in Groesbeek was, 
geconcentreerd op het graf van mijn oom Maurice, 
was het aangrijpend om te bedenken dat achter al die 
3500 graven een verhaal van een familie schuilt.’ ‘Op 
mijn ontdekkingsreis heb ik zoveel prachtige mensen 
ontmoet. Ik heb me nooit gerealiseerd, voordat ik 
hieraan begon, dat dit verhaal zo rijk zou zijn en dat 
het maar door blijft gaan.’

VOrstENBOscH/AUstrALIë - Peter john McHugh heeft na zijn bezoek aan Vorstenbosch een 
persoonlijk boek geschreven over zijn zoektocht naar de omstandigheden waaronder zijn 
oom Maurice overleed en over zijn bezoek aan Nederland. Enkele korte stukjes hebben wij 
voor u vertaald en zijn hier en zijn hier te lezen. Maurice McHugh, kwam 20 september 
1944 om tijdens operatie ‘Market Garden’. Peter McHugh is de zoon van de jongere broer 
van Maurice, john McHugh die ook piloot was. Het boek van Peter begint met: ‘Net als 
bij vele families was het heel beklemmend niet te weten wat er met Maurice was gebeurd. 
Dankzij internet ontdekte ik de noodzakelijke documenten’. 

Peter McHugh tijdens zijn bezoek aan Vorstenbosch, september 2014
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 voor de

KERNEN

sowieso is het mooi om te zien hoe 
ideeën samen komen en mensen 
meedenken over het verfraaien 
van het centrum van Heesch. 

Daar zullen slechts weinigen be-
zwaar tegen kunnen hebben. Be-
zwaar is er echter wel op (een deel 
van) de inhoud van het plan, na-
melijk op de vergroting van Albert 
Heijn op deze plek, midden in het 
centrum. De buurtbewoners heb-
ben hierover een brief gestuurd 
naar burgemeester, wethouders 

en raadsleden van Bernheze. Pun-
ten van zorg zijn de te verwachten 
toename van geluid en verkeers-
drukte. Niet alleen vanwege het la-
den en lossen door vrachtwagens, 
maar ook doordat meer klanten de 
weg naar deze Albert Heijn zullen 
weten te vinden. 

Dit komt de veiligheid niet ten 
goede en lijkt ook in tegenspraak 
met het autoluw maken van het 
centrum, waar winkelend publiek 
naar verwachting juist langer zal 

gaan verblijven.
De vraag is dus waarom er geen 
mogelijkheid is om een vergrote 
Albert Heijn, aan de rand van het 
centrum, bij de rotonde te plaat-
sen. 
Makkelijk bereikbaar, ook voor 
klanten uit Oss en andere kernen, 
én een veiliger verkeerssituatie in 
de kern van Heesch. 

Een win-winsituatie zou je zeggen, 
voor D66 de moeite van onder-
zoek en discussie meer dan waard.

D66: Wat doen we met de aH 
in Heesch?

BErNHEzE - Ook wij, als raadsleden, werden verrast door de plannen voor ‘t 
Dorp in Heesch. Buurtbewoners werden wel uitgenodigd voor een informatie-
avond over uitbreidingsplannen van de lokale Albert Heijn. Dat op deze manier 
de inwoners tijdig in staat gesteld werden om hun mening te geven, is natuurlijk 
een goeie zaak. Een pluim daarom voor de initiatiefnemers.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Op 28 mei en 4 juni behandelt de 
raad de perspectiefnota 2016. Aan 
de hand van dat document, dat u 
kunt vinden op de website van de 
gemeente (www.bernheze.org), 
geeft de gemeenteraad zijn be-
leidsvoornemens aan voor het 
komende jaar, 2016 dus. Er is eco-
nomisch herstel en dat laat zich 
ook in Bernheze gelden. Er is weer 
enige ruimte om te investeren. Het 
college heeft in de perspectiefnota 
een aanzet gegeven aan welke 

voorzieningen en investeringen 
wordt gedacht. De leefbaarheid, 
een aangenaam woon- en leefkli-
maat van de kernen staat voorop, 
waarbij ruimte wordt geboden 
voor initiatief. 
En in deze bijdrage roep ik u na-
mens mijn fractie daartoe op! Een 
politieke partij kan niet zonder 
ideeën, suggesties, aanbevelingen 
en kritische opmerkingen van haar 
inwoners.
In de commissie bestuur en stra-

tegie op 11 mei, de commissie 
maatschappelijke zaken op 12 mei 
en de commissie ruimtelijke zaken 
op 13 mei kunt u inspreken en uw 
mening naar voren brengen; aan-
vang 19.30 uur. Neem initiatief, 
laat van u horen en denk niet op 
voorhand ‘ze luisteren toch niet’. 
Het tegendeel is waar.

Wilt u per mail reageren naar ons, 
dan kan dat ook: info@lokaal.nu. 
Wij horen heel graag van u! 

BErNHEzE - ik hoor u denken: “Was het geen vier maanden geleden dat we voor 
dit jaar onze goede voornemens maakten? Dit moet een typefout zijn.” Echter, 
niets is minder waar. U hebt vast vaker gehoord dat regeren vooruitzien is.
En dat geldt ook voor onze gemeenteraad en dus ook voor onze partij LOKAAL.

Jan Bouwman, raadslid

Lokaal: Voornemens voor 2016? 

Conclusies Huur te Duur
Over de wachttijden voor een be-
taalbaar huurhuis liepen de opvat-
tingen sterk uiteen. ruim 75% van 
de ondervraagden hield het op 2 
tot 5 jaar wachttijd. slechts 13% 
dacht aan een periode korter dan 
2 jaar. De overige ondervraagden 
dachten langer dan 5 jaar (10%) 
of hadden geen idee. ruim 70% 
van de ondervraagden vindt dat 
de gemeente meer invloed moet 
hebben op het bouwen van soci-

ale huurwoningen. Precies in de 
lijn die de sP al jaren wil volgen. 
In de tweede Kamer heeft de sP 
inmiddels voor elkaar gekregen dat 
de gemeenten een sterkere positie 
krijgen. 
Dit tegenover de woningbouw-
corporaties zoals Mooiland en De 
Kleine Meierij. Bijna 85% van de 
ondervraagden vindt dat de huur 
tussen 20 en 30% van je inkomen 
dient te liggen. Bijna 16% kiest 
voor lager dan 20%. Boven 30% 

wil niemand gaan van de deelne-
mers aan de enquête. Erg belang-
rijk was voor de sP ook de vraag 
naar de mening over de woning-
bouwcorporatie. Mensen konden 
kiezen uit: goed, matig of slecht. 
Bijna 60% koos voor matig tot 
slecht en 40% koos voor goed. 

Daar is dus nog wel wat werk te 
doen voor de corporaties. Heeft 
u vragen, stel ze gerust aan de sP 
Bernheze

SP: Supermarktproject ‘Huur te duur’

BErNHEzE - De SP Bernheze stelt steeds vragen aan inwoners bij de 
supermarkten. Het SP Bernheze Supermarktproject. in de maanden ja-
nuari t/m maart 2015 was het onderwerp ‘Huur’. De SP sprak met de 
mensen over kwaliteit, prijs, wachttijden en invloed van de gemeente 
op de huurhuizen.

Theo van der Heijden, Lid dagelijks bestuur SP

Afgelopen week hebben we in de 
krant kunnen lezen dat wethouder 
Wijdeven HVcH extra wil onder-
steunen bij de privatisering van de 
clubgebouwen. Het gaat hierbij om 
veel geld. De gemeenteraad neemt 
hier binnenkort een besluit over. 

sporten kost onze gemeente ieder 
jaar zo’n tweeëneenhalf miljoen 
euro. Daar is niets mis mee, want 
het verbindt de inwoners (behalve 
bij onderlinge wedstrijden!) en 
houdt ze gezond.

Vooral nu het weer wat beter 
wordt, zie je veel jeugd voetballen 
op trapveldjes en de trainingsvel-
den van de sportverenigingen. Als 
je aan ze vraagt of ze ook bij de 
plaatselijke club spelen, is het ant-

woord vaak nee. Dat is jammer. 
Het zou mooier zijn als ook zij deel 
uit zouden maken van een team, 
tenminste, als ze dat willen. De 
gemeente wil ook heel graag dat 
jongeren sporten!

Als het inkomen te laag is om een 
sport te doen, kun je aankloppen 
bij Optimisd. Als je dat niet zelf 
wilt doen, kan de sportvereniging 
je daarbij helpen. Dat is een mooie 
regeling, waar toch relatief weinig 
gebruik van wordt gemaakt. 
Ik hoop dat iedereen die wil spor-
ten dat ook gaat doen. Dan blijft 
Bernheze een sportieve gemeente 
met een gezonde competitie.

Vragen, reacties? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Bernheze; 
een gemeente waar 
iedereen sport?

BErNHEzE - in onze gemeente hebben we het 
goed voor elkaar. Er zijn veel soorten sport-
verenigingen en ze liggen mooi verspreid 
over de verschillende dorpen. inmiddels zijn 
de meeste clubgebouwen voor buitensporten 
geprivatiseerd, dus van de clubs zelf. De ge-
meente onderhoudt de sportvelden en –zalen 
en de technische installaties die erbij horen.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

In het project Heeswijkse Aa-
Beemden wordt zelfs partij geko-
zen door het college. Een eenzijdi-
ge nieuwsbrief werd onlangs naar 
de buurtbewoners gestuurd met 
een bewoner aan het woord, zon-
der een weerwoord, die het uit-
zicht zoals gepland geweldig vond. 
Of er nu geen prachtig uitzicht in 
het Aa-dal is? Inhoudelijk werd er 
door het college niet op ingegaan. 
Er werd niet vermeld dat er een 
bedrijf zou ontstaan van bijna 3 ha 
met milieucategorie 5.2. Hoezo re-
kening houden met de bewoners?

Dan schroothandel Vorstenbosch 
in het Aa-dal. De deur voor over-
leg staat open volgens de wethou-
der. zelf geen initiatief nemen en 
opkomen voor de buurtbewoners? 

Op deze plek mag niets, geen 400 
m2 bijgebouwen tegen inlevering 
van de vergunning voor 10.000 
ton schroot en 200 containers.
Maar bij het andere project mag 
een betoncentrale komen en op-
slag voor 700.000 ton puin!

En wilt u de regels overtreden en 
rustig uw gang gaan, dan zou 
dat ook wel mogen. Het college 
zal u dan behulpzaam zijn om uw 
overtreding(en) te kunnen legali-
seren. Niet handhaven maar gedo-
gen! zoals dat het geval is op de 
justitieweg in Heeswijk-Dinther 
waar de ondernemer illegaal teelt 
Ondersteunende Voorzieningen 
had geplaatst. Dat is nu door de 
raad goedgekeurd. 
tel. 06-53496069

VVD: is het college van 
B&W er voor alle burgers?

BErNHEzE - Zo zou dat ook moeten zijn. 
Maar de realiteit is toch anders. ik heb al eer-
der geschreven dat er met twee maten wordt 
gemeten door het college en men gaat hier 
gewoon mee door. De VVD-fractie krijgt we-
kelijks telefoontjes van betrokken burgers die 
hetzelfde is overkomen. Waarom zij wel en 
wij niet?

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter 
VVD-Bernheze
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’t Dorp 60B is ingericht 
als informatieloket over 
het centrumplan
www.centrumheesch.nl

Het centrum van Heesch blijft toegankelijk

Peter van Venrooij, van Gebroeders 
van Venrooij informeerde de vele 
belangstellenden in De Pas kort 
en bondig over de voorgenomen 
werkzaamheden in het centrum 
van Heesch. zijn toelichting op de 
plannen en de mogelijke overlast 
voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers gaf blijk van een goed 
doordacht stappenplan. 

fontein en andere zaken
De werkzaamheden bij de fontein 
aan ’t Dorp zullen naar verwach-

ting drie weken in beslag nemen. 
Daarna komt het volgende stuk 
van ’t Dorp aan de beurt. Overal 
waar gewerkt wordt, bezoekt 
het aannemingsbedrijf de aanlig-
gende panden om de bewoners 
te informeren over de voorgeno-
men werkzaamheden. “tijdelijke 
maatregelen voor laden en lossen 
of voor het parkeren van bewo-
nersauto’s worden dan besproken. 
Hulpdiensten zijn geïnformeerd 
over de werkzaamheden en om-
leidingsroutes en worden op de 

hoogte gehouden”, verzekerde 
Van Venrooij sr.
Aanleg van het parkeerterrein ach-
ter de videotheek is opgeschort, in 
afwachting van de uitspraak van 
de raad van state op bezwaren 

gemaakt door omwonenden. De 
gemeente Bernheze is in overleg 
met Muller Bouw voor de aanleg 
van tijdelijke parkeerplaatsen. 

informatieloket
De gemeente Bernheze heeft voor 
de duur van de werkzaamheden in 
het pand aan ’t Dorp 60B een in-
formatieloket geopend. Daar kan 
iedereen op werkdagen terecht 
voor inzage in de tekeningen en 
vragen. Hans Eijkemans (gemeente 
Bernheze) is aanspreekpunt ‘op de 
straat’ tijdens de werkzaamheden. 

Daarover en over de samenwer-
king met de gemeente Bernheze in 
dit hele proces, zijn de centrumon-
dernemers zeer tevreden. 

Tijd voor een
 andere bank?

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Hulp bij overstappen

Stap nu over!

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

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

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Een ondernemer handelt al jaren 
in strijd met het bestemmingsplan. 
Een mooi beekdal wordt stap voor 
stap omgevormd tot een industri-
eel complex. Hij heeft een vergun-
ning voor boompalen van 2 meter 
hoog, maar maakt in de praktijk 
een overkappende constructie van 
4,5 meter hoog. De natuurwaarde 
van dit beschermde leefgebied van 
dassen en struweelvogels wordt 
vernield. Daarvoor in de plaats krij-

gen de dieren en de mensen die er 
naast wonen wekelijks een gifwolk 
over zich heen. Ieder weldenkend 
mens zegt dan: gemeente, ga 
handhaven, iedereen moet zich 
houden aan vergunningen en ge-
zondheid is een groot goed.

De praktijk is in Bernheze echter 
anders. Alles wordt in het werk 
gesteld om de ondernemer te ple-
zieren. Ook bijvoorbeeld D66, dat 

een paar weken geleden hier nog 
duidelijk schreef dat we moeten 
stoppen met gedogen en moeten 
gaan handhaven, laat nu haar ware 
aard zien. De hele coalitie gaat de 
boel legaliseren. Beekdalen, na-
tuur en gezondheid zijn onderge-
schikt aan het ondernemersbelang. 
“Maar morgen gaan we handha-
ven”, roepen ze dan. Maar helaas, 
als je het eerst legaliseert, valt er 
niets meer te handhaven.

BErNHEzE - Elke week kun je hier stukjes lezen van politieke partijen. 
Ze vertellen waar ze het mee eens zijn, waar ze tegen zijn of wat ze 
graag nog zouden willen bereiken. De kunst is om vervolgens ook te 
handelen naar wat je zegt of schrijft. Laat in de praktijk zien wat je écht 
interesseert, en wat je alleen maar roept voor de bühne.

Politieke Partij Blanco

Blanco: de daad bij het woord voegen 

HEEscH – fase 2 van het centrumplan Heesch staat voor de deur. Op 4 mei zal in de Beellandstraat en op 
de kruising met ’t Dorp de riolering vervangen worden. Hier zal gedurende twee weken het verkeer worden 
omgeleid. De winkels blijven bereikbaar via een voetgangersstrook en noodvoorzieningen. 

‘KijK op 

www.centrumheesch.nl 

voor InformatIe over 

de herInrIchtIng’

De tekeningen werden druk besproken

Het cDA Bernheze heeft daarom 
ook kritische kanttekeningen ge-
maakt tijdens de voorbespreking 
van de kadernota Integrale Veilig-
heid. In deze kadernota worden 
de nieuwe speerpunten benoemd 
waar de diverse instanties zich de 
komende jaren op gaan richten. 
Denk hierbij aan de aanpak van 
geweld, zowel op huiselijk als pu-
bliekelijk niveau, woninginbraken, 
problematische jeugd, de georga-
niseerde criminaliteit en de ver-
keerssnelheid. 

speerpunten waar het cDA  
Bernheze zich helemaal in kan her-
kennen. Aanvullend hebben wij 
wel gevraagd om naast deze speer-
punten, ook de preventieve aan-
pak van zich ontwikkelende drugs-

overlast extra aandacht te geven. 
In onze ogen een aandachtspunt 
dat zeker niet vergeten mag wor-
den. Ook hebben wij gevraagd om 
bij het speerpunt verkeerssnelheid 
geen prioriteit te geven aan het 
uitschrijven van zoveel mogelijk 
bekeuringen. cDA Bernheze ziet 
liever dat de prioriteit komt te lig-
gen bij het daadwerkelijk voorko-
men van gevaarlijke situaties in het 
verkeer daar waar het nodig is. 

Op die manier heeft cDA  
Bernheze het vertrouwen dat wat 
goed is, goed blijft: een veilige 
leefomgeving binnen de gemeente 
Bernheze. 

cDA Bernheze Herkenbaar Actief 
& Betrokken

CDA: Wat goed is moet 
goed blijven

BErNHEzE - Met het unaniem besluit van de 
vaststelling kadernota integrale Veiligheid heeft 
de gemeenteraad tijdens de laatste raadsverga-
dering ingestemd met het beoogde veiligheids-
beleid voor de komende jaren. Ook al krijgt de 
gemeente Bernheze van haar inwoners een rap-
portcijfer van 7,5 op het gebied van veiligheid, 
achterover leunen is niet aan de orde. Wat goed 
is moet namelijk ook goed blijven en dus is een 
goed beleidsstuk noodzakelijk.

Erik van der Wijst, Burgerlid CDA Bernheze

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 - 455835  |  M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-

den in een van de vergaderruim-
tes van Bernhoven van 10.00 tot 
11.30 uur. Aanmelden is niet no-
dig, toegang is gratis. 

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten 
UDEN – Mensen die borstkanker hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 7 mei weer hartelijk ontvangen door vrijwillige ervarings-
deskundigen in ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden. 

Bevrijdings-
dag 5 mei
Op 5 mei zijn de poliklinieken 
van Bernhoven én de prikpos-
ten (bloedafname) van Bern-
hoven Diagnostisch Centrum 
gesloten.
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Easy

3 1 5 4 2 6

8 1 3 4

6 7 5

4 8 7 1

3 4

5 7 4 9

7 2 5

9 7 8 3

2 5 4 9 6 1

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van oogcontact en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Roland van Schijndel
uit Nistelrode

Winnaar:
Jasmijn van der Pas
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel ceelen

mooIBernhezertjes

Wilt u EEN zoEKERtjE plaatsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

aanGebOden

KAPTeiJNS PARTYVeRHUUR 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. ook voor al uw 
dranken!

Haal de brabantse 
SFeeRMAKeRS in huis voor een 
gegarandeerd sfeervol feest!
Kijk voor meer info en 
sfeerimpressies op 
www.brabantsesfeermakers.nl of 
bel 0413-764747.

PeDiCURe 
HeeSWiJK-DiNTHeR
Jacqueline Verhagen, oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

GaraGe dOrtMans. 
APK, ONDeRHOUD eN 
reparatIe van alle merken 
personen- en bedrijfswagens.
Ford en Mercedes specialist. Wij 
denken met u mee voor een 
eerlijke en betaalbare oplossing!
073-5496823. 
info@garagebedrijfdortmans.nl.

straal mee met de lentezon,door 
zorgvuldig gekozen kleuren die 
bij u passen. Laat mij u helpen 
ontdekken welke kleuren dit zijn,
in een PeRSOONLiJKe 
KLeURANALYSe MeT 
MAKe-UP ADVieS.
Bel 06-51110053. colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

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

MeDiSCH PeDiCURe 
nIstelrOde 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 
0412-612118.
ook bij diabetes en reuma.

GaraGe sale
zaterdag 9 mei
12.00 tot 15.00 uur
Eikenhoek 41, Dinther

Te KOOP

AANBieDiNG! Be SieRADeN, 
deze met rodium behandelde 
sieraden zijn blijvend mooi. nu 
met 20% korting. Kom ook kijken 
naar de nieuwe BiBa en oozoo 
collectie.
Loop eens vrijblijvend binnen!
Heesakkers kadoshop, 
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

De mooiste COLLeCTie 
VeRLiCHTiNG vindt u in 
Heeswijk. Lampen op zicht 
meenemen en lampen hangen
is voor ons geen probleem.
ook voor reparaties kunt u bij ons 
terecht. Heesakkers lichtvisie, 
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

ZOnneHeMelbuIZen
CLeO PeRFORMANCe 100W
€ 9,95 p.st. Sylvania snelbruiners 
100W € 11,95 p.st.
oude buizen gratiS doormeten 
op gesteldheid.
Heesakkers lichtvisie, 
abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

nIeuWe dessO-
tapIjtteGels in allerlei 
kleuren/soorten. grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594 
ACTie: Vrijdag 24 en zaterdag 
25 april krijgt u 10% korting op 
uw volledige aankoop. Zaterdag 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag en zondag gesloten. 

CARAVAN voor 2 à 3 personen, 
chateau cantara 908.
geheel ingericht; met voortent, 
wintervoortent en extra luifel.
Heeft veel van de wereld gezien, 
maar er weinig mee geleden.
Vraagprijs: € 1.000,- inclusief 
inventaris. telefoon 06-50636607.

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

te Huur
OpslaGruIMte 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

OpslaGlOOds 100M2 
Heeswijk-Dinther. Voorzien van 
grote schuifdeur en loopdeur, 
verlichting en 220V. 
06-12116912.

GevraaGd

GeBRUiKTe/OUDe 
WeNSKAARTeN
Yvonne sturm Nistelrode
06-20615906.
Ingrid smits Vorstenbosch
0412-355008.

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

Wijziging ophaaldag oud papier Heeswijk

De ophalers van Willebrordus ver-
zoeken het papier goed te bunde-
len of liever in niet te zware dozen 

aan te leveren. Het bevordert de 
werkzaamheden als het papier zo 
kort mogelijk aan de openbare 

weg geplaatst wordt. 
Kijk voor alle ophaaldagen op: 
www.willebrordus.nl.

HEEsWIjK-DINtHEr - Vanwege de dodenherdenking op maandag 4 
mei wordt het oud papier in de kern en het buitengebied van Heeswijk 
een week later opgehaald. Het oud papier wordt opgehaald op maan-
dag 11 mei. 

tekst?

VOLGeND JAAR WeeR! Zie oplossing pagina 38
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Lunenburg Events & more Loosbroek
Vrijdag 1 mei van 19.00 tot 23.00 uur

Het sHOp event vOOr Mannen en vrOuWen
Kleding, baby-/kinderkleding, sieraden, tassen, schoenen, modeaccessoires, woonaccessoires, 

verschillende salons, food, drinks, gifts en gadgets. Entree € 3,-, inclusief garderobe en loterijlot.

Cecilia van den Heiligenberg
Graafsebaan 33, 5384 RS Heesch
M 06 - 30 23 72 51

Aanmelden via: cecilia@head-up.nl

BOOTCAMPTRAINER

ZELFVERDEDIGINGSINSTRUCTEUR

Schoonheidsinstituut

Workshops en demonstraties

Een spectacularie loterij

70 verschillende stands

Bierproeverij voor de mannen Live muziek

De eerste 

50 bezoekers 

ontvangen een 

goodiebag

Laat je stem horen op het Lente event

zoals je vast in de krant hebt ge-
lezen, heeft Bernheze Media een 
start gemaakt met de opzet van het 
burgerpanel tipMooiBernheze.nl. 

Dit met als doel:. 
• Ons werkklimaat in de gemeen-

te nog mooier en beter te ma-
ken voor ondernemers en orga-
nisaties.

• Een groter WIj-gevoel te creë-
ren binnen onze gemeente.

• Mooie redactionele stukken  te 
schrijven die ontstaan uit de 
EcHtE mening van onze inwo-
ners en mensen die werken in 
Bernheze.

Anoniem 
Duidelijke en eerlijke antwoorden 
krijgen op vragen die leven bij de 
inwoners van Bernheze, komen 
doordat je anoniem kunt reageren 
en uw deelname ook anoniem is.

Gratis
Deelname kost geen geld, wij vra-
gen alleen een paar minuten tijd 
per maand.

U kunt ook vragen bij ons neerleg-
gen. Denk hierbij onder andere aan 
vragen over de (gewenste) ope-
ningstijden, koopgedrag (welke 
producten/diensten ontbreken), 
kermis, sportbeleid, evenemen-
tenbeleid en over andere tips van 
de burgers aan de desbetreffende 
verenigingen.
 
in 3 minuten 
Op dit moment zijn we deelnemers 
(mensen die wonen en werken in 
Bernheze) aan het verzamelen 
voor ons burgerpanel. Ook jouw 
hulp kunnen we hierbij gebruiken. 
We werken samen met een offici-
eel onderzoeksbureau. tOP On-
derzoek werkt de antwoorden uit 
en wij als Bernheze Media zullen 
hier - na goedkeuring - een mooi 
redactioneel artikel aan wijden in 
DeMooiBernhezekrant.

Wij hebben er 
zin in, jij ook?

op het lente event 
bij  lunenburg 
leggen we u alles uIt

BErnHEZE – Wij zien je graag op het LENTE EVENT OP VRiJ-
DAGAVOND 1 MEi VANAf 19.00 UUR. Wat gebeurt er als 
100-200-500-900 Bernhezenaren meedenken en meepra-
ten? Nieuwe ideeën ontstaan; nieuwe wegen openen zich. 

Meedenken, meepraten

ben jij 

werkzaam als 

vrijwilliger?

Geef periodiek je mening over 

actuele onderwerpen in Bernheze

Meedenken, meepraten Geef periodiek je mening over 

actuele onderwerpen in Bernheze

Waar denk jij 

de ‘oude dag’ 

door te gaan 

brengen?
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OPEN ZONDAG NiSTELRODE

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl

KOOPZONDAG 3 MEI
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
E-BIKE TESTPARCOURS

GRATIS DIEFSTALVERZEKERING
BIJ AANKOOP FIETS VANAF € 400,-

€ 2399,-
Trek TM 500, bruin
€ 2899,- nu tijdelijk

Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

Alle haakkatoen 5 halen 
6E BOL GRATIS!

Bij aankoop van wol, 
BREIBOEK GRATIS OF 10% KORTING

Geldig t/m 9 mei 2015

Zondag 3 mei
geopend 

12.00 - 17.00 uur!

Moederda� aanbiedin�
voor all� hakend� e� breiend� moeder� e� om�’�

Aanstaande zondag vieren de ondernemers de lente 

tijdens een open zondag. Gelijker tijd zal bij Van 

tilburg Mode & sport het 65-jarig bestaan van het 

bedrijf gevierd worden. Een mooi bedrijf op handen 

gedragen, door inwoners en haar collega-ondernemers 

in Bernheze. Van tilburg heeft prachtige jubileumacties 

die in de prachtige jubileumuitgave van Van tilburg 

Magazine staan vermeldt. Op deze pagina’s maken wij 

u warm voor de ondernemers van Nistelrode.

Open ZOndag 3 mei: Vier de  lente
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OPEN ZONDAG NiSTELRODE

RUIM 600  
MODEMERKEN  
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS  
GEMALEN KOFFIE IN  
ONZE LUNCHROOM

RUIM 500 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

24/7 ONLINE  
WINKELEN  
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN  
EN SPORT VOOR JONG  
EN OUD 

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

Veelplezier!

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

DE grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

MOOI  
VOOR YOURI  
EN PAM
‘Ik winkel graag, veel en lang! Maar Youri heeft 
daar niet altijd zin in. Voorheen nam ik dan wat 
voor ‘m mee, maar tegenwoordig shopt ‘ie  
lekker thuis, via de webshop. Hoeft hij de deur  
niet uit, kan ik lekker winkelen. Hij blij, ik blij!’

3 MEI
OPEN

ZONDAG!
VAN 12.00 - 17.00 UUR 

STAAN WE 

VOOR U KLAAR!

NATUURLIJK.

Mooi ventileren bereikt u met horren; frisse 
lucht naar binnen, insecten buiten. Tijdens 
de actie ‘Gezond Wonen’ presenteren 
Luxaflex® en Jacobs & Jacobs Woonsfeer-
makers u graag de nieuwste modellen hor-
ren. Voor ieder raam en iedere deur is er 
een eigen oplossing die past bij uw smaak 
en portemonnee. En tijdens de actieperiode 
ontvangt u 50% korting op elk derde product 
én maakt u kans op een gezond weekend in 
de natuur. Kom snel genieten.

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Zorgeloos én 
voordelig genieten 
van gezonde lucht!

gezond 
wonen WIN!

weekend in 
de natuur voor 

2 personen

elk 3e

horproduct

50%
korting

O n t d e k k e n  &  r e a l i s e r e n

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

elk 3e
horproduct

50%
korting

WIN!
weekend in

de natuur voor
2 personen

Gezond wonen

Tijdens de actie ‘Gezond 
Wonen’ presenteren
Luxaflex® en Jacobs & Jacobs 
Woonsfeermakers
u graag de nieuwste 
modellen horren.

Kom naar de 
Inspiration Tour 

op zaterdag 2 mei. 
Meld u aan via 

de website

65 jaarOpen ZOndag 3 mei: Vier de  lente
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OPEN ZONDAG NiSTELRODE

voor de horeca

Heerkens Groente en fruit

Waardsestraat 15

5388 PP Nistelrode

0412-611383

www.heerkensgroenteenfruit.nl

bouman & van 

beerendonk

horecagroothandel

Bouman en Van Beerendonk 

(Strijbosch)

Heescheweg 29

5388 RG Nistelrode

0412-611 001

www.bouwmanbeerendonk.nl

van de WIjGert
verHuur b.v.

Verhuur/verkoop van 
Party benodigdheden

v.d. Wijgert Verhuur Heesch
Vinkelsestraat 99
5384 SE Heesch
0412-451492

www.wijgert.nl

Lunch Café Le Blanc Schijndel
Rooiseweg 22

5481 SJ Schijndel
www.dewitschijndel.nl

JUBiLeUMLUNCH
Wij zijn trots op onze gastheer Van tilburg Mode & sport. Als 
lunchroom zijn we onderdeel van een van de zeven voordelen
                                van het toonaangevende modemerken 

walhalla in Nistelrode. Gratis vers gemalen 
koffie bij De Orangerie van Van tilburg 
is heerlijk bijkomen tijdens een dagje 
shoppen. Met het jubileum in aantocht 
hebben wij de nodige voorbereidingen 
gedaan. samen met onze leveranciers 
serveren wij heerlijkheden die bij dit 
65-jarig jubileum passen. Laat u verrassen 
door de jubileumlunch! tot snel! 

Team 
De Orangerie 
van Van 
Tilburg

Van Mook, de Echte Bakker           Laar 66
5388 HK Nistelrode

0412-611277www.vanmook.echtebakker.nl

Slagerij van Orsouw
‘t Dorp 34

5384 MC Heesch
0412 451 212

www.slagerijvanorsouw.nl

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

van het toonaangevende modemerken 
walhalla in Nistelrode. Gratis vers gemalen 
koffie bij De Orangerie van Van tilburg 
is heerlijk bijkomen tijdens een dagje 
shoppen. Met het jubileum in aantocht 
hebben wij de nodige voorbereidingen 
gedaan. samen met onze leveranciers 
serveren wij heerlijkheden die bij dit 
65-jarig jubileum passen. Laat u verrassen 
door de jubileumlunch! tot snel! 

Team 
De Orangerie 
van Van 

Van Tienen koffie Zeeland

Voederheil 6a

5411 RK Zeeland

0486-451 453

www.vantienen.nl
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OPEN ZONDAG NiSTELRODE

✓ Altijd een slimme deal in prijs / kwaliteit verhouding
✓ Eigen service en onderhoudsdienst
✓ 24/7 online kopen, reserveren of o� erte opvragen
✓ Afl everen is ook meteen aansluiten met vakkundige uitleg
✓ Ook na aankoop blijft onze service onovertro� en

Strijbosch BV, Heescheweg 29, 5388 RG, Nistelrode, telefoon: 0412 - 61 77 11, www.strijboschstore.nl, e-mail: store@strijbosch.nl
Openingstijden: Ma t/m do: 09.00 tot 18.00 uur Vr: 09.00 tot 21.00 uur Za: 09.00 tot 17.00 uur. Ruime parkeergelegenheid voor de deur.

Open zondag!
Op zondag 3 mei zijn wij geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

Dyson Steelstofzuiger V6+
Tot 20 minuten constante zuigkracht • Aangedre-
ven door de Dyson digitale motor V6 • Gemoto-
riseerde vloerzuigmond • 2 Tier Radial™ cyclonen 
• In balans om van vloer tot plafond schoon te 
maken • Boost-stand • Snel aan te passen voor 
gebruik als kruimelzuiger • Handig oplaadstation • 
Hygiënisch legen van het stofreservoir • Afmetin-
gen (HxWxD): 211 mm x 1180 mm x 208 mm

van € 349,-

voor € 329,-
prijs incl. btw

Philips Airfryer XL
HD9240/90
Kleur: Zwart • Inhoud: 3 liter • Koele wand • Anti-
aanbaklaag • Antislipvoetjes • Automatische afslag 
• Automatische uitschakeling • Frituren zonder 
olie • Timer • Indicatielampje • Antigeurfi lter: 
Permanent • Vermogen: 2100 W • Afmetingen 
zonder verpakking (b x h x d): 
31,5 x 30,2 x 42,3 cm

van € 229,-

voor € 189,-
prijs incl. btw

Moccamaster Ko�  ezetter
KBG741 AO Aluminium geborsteld
Het bekende Douwe Egberts-model • Inhoud 
liter: 1,25 liter • Capaciteit: 10 kopjes in 6 minuten 
• Zettijd (min): 5 - 6 • Zet temperatuur: 92 °-96 °C 
• Bewaartemperatuur: 80 °- 85 ° • Vermogen: 1520 
W • Filter Maat: 4 • Afmetingen HxBxD mm: 360 
x 170 x 330

van € 189,-

voor € 179,-
prijs incl. btw

Solis Staafmixer 
830 power mixer
Vermogen: 800 Watt • Standen: Traploze 
snelheids regeling • Gewicht: 1,02 kg •  Materiaal: 
RVS • Premium class • Afmetingen: 40 x 6 cm 
(h x Ø)

van € 109,-

voor € 95,-
prijs incl. btw

Oral-B Tandenborstel
PRO 650 Crossaction
Pulsaties: 20000 bewegingen per minuut • Rota-
ties: 8800 bewegingen per minuut • Druksensor 
• Poetstimer • 3D e� ect • TriZone technologie • 
Tandenborstel modi: Dagelijkse verzorging • 
Oplaadbaar • Oplaadindicator • Oplaad station • 
Aantal opzetborstels: 2 • Aantal snelheid  standen: 1

van € 49,-

voor € 39,-
prijs incl. btw

Ser vice
 met de S van Strijbosch.

MOEDERDAG

DEALS!

DANiËLLe NABUURS: ‘ik heb het vak geleerd van Meneer van 
Tilburg zelf’
De jongste coupeuse op het atelier van Van tilburg Mode 

& sport ontwierp een jasje voor Minister Bussemaker! 
Daniëlle won tijdens the Night of the spotlight: de 

Gouden spotlight-trofee. De jury heeft gekeken naar 
vakmanschap, ondernemerschap, veelzijdigheid en 
representativiteit. 

65 jaar
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Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440

info@verstegentuinplanten.nl - www.verstegentuinplanten.nl

Groot 
assortiment 
van prachtige perkplanten, 

hang- en kuipplanten.

Zeer ruime 
keuze in vaste 
planten,
heesters, klimplanten, 
kruiden, enz.

Verstegen Tuinplanten: Mooi groen is niet lelijk

toen rinus en Marjan Verstegen 
begin jaren ‘90 startten met de 
verkoop van plantjes, naast het 

vak van hovenier dat rinus uit-
voerde, konden ze niet vermoe-
den dat het zou uitgroeien tot 

een enorme kas en enkele tunnels 
voor de planten. Buiten staan in 
keurige plantvakken de heesters, 

vaste planten, kleinfruit, grassen 
en rozen. Bomen, haagsoorten en 
coniferen staan in de volle grond. 

Tuinplezier 
Plezier in tuinieren begint met het 
idee wat er in de tuin moet komen. 
Om daar wegwijs in te worden, 
kunt u naar de Willibrordusweg 6 
in schaijk rijden en vragen om ad-
vies bij rinus of Marian Verstegen. 
zij weten precies welke omstan-
digheden bij welke planten horen 
en waar u op moet letten bij het 
planten en waar de planten staan.
Vanaf 27 april is er een groot assor-
timent van prachtige perkplanten, 

hang en kuipplanten. 
Verstegen tuinplanten is te berei-
ken via 0486-461440, de website 
www.verstegentuinplanten.nl en 
U kunt ook een mail sturen: 
info@verstegentuinplanten.nl 

Tekst: Martha Daams

scHAIjK – Planten, heesters of bomen kiezen voor je tuin is een kwestie van zien. Vanachter je computer-
scherm kun je een plant niet beleven. Daarom heeft Verstegen Tuinplanten uit Schaijk ook geen webshop 
voor haar vele bomen, planten en heesters. Wél hebben ze – speciaal voor de liefhebbers – 1,5 ha vaste 
planten, heesters, rododendrons, (fruit)bomen, hagen en perkplanten.

Openingstijden
1 april t/m 31 mei:
maandag t/m vrijdag: 
13.30 – 20.00 uur
zaterdag 8.00- 16.00 uur
Extra geopend: dag na 
Hemelvaart 8.00-20.00 uur.

oM wegwij s te worden in wat er in de 
tuin Moet KoMen, rij dt u naar sChaij K en 
Vraagt adVies bij  rinus of Marian

verticuteren in de lente
Verticuteren
Door het mooie weer van de afgelopen week is het gras weer aan het 
groeien. Na de eerste maaibeurt is het juiste moment gekomen om het 
gazon te verticuteren. tijdens het verticuteren wordt de toplaag door-
sneden waarbij de viltlaag op de bodem loskomt. Daarnaast krijgt de 
bodem extra lucht voor het bodemleven. Na het verticuteren is het mo-
gelijk om het gazon door te zaaien en te bemesten. Onze deskundige 
hoveniers kunnen deze werkzaamheden snel en goed voor u uitvoeren, 
neem eens contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden

Tuininspiratie
In de ruimte van het voormalige tuincentrum hebben we verschillende 
tuinelementen opgesteld en showtuinen ingericht. Het inspiratiecentrum 
is op zaterdagen tussen 10.00 en 16.00 uur vrij toegankelijk. Bram Lips 
is aanwezig om u te informeren over FeelGood Garden en overige tuin-
vragen. Ondanks dat het tuincentrum gesloten is, kunt u op zaterdagen 
wel terecht voor een ruim assortiment beplantingen en bemestingen die 
we ook voor onze projecten gebruiken.

Weijen 77
5388 HM Nistelrode
T 0412 - 61 27 13
F 0412 - 61 31 93
www.feelgoodgarden.nl
www.lipsgroen.nl

Voorbeeldtuinen geopend vanaf 
maart, voor openingstijden en 
informatie bezoekt u de website.

Buitentip 
Mei is een mooie 

maand om tuinmeubels, 
bergingen, hekken en 

schuttingen op te knappen. 
Denk er bij de keuze 
van de beits aan dat 
de kleurloze beits per 

laag toch iets donkerder 
wordt. Dit geldt ook als 
je met een transparante 

kleurbeits werkt.

Buitentip 
Plaats een regenton onder de 
goot of regenafvoer zodat je 

het regenwater op kunt vangen. 
Gebruik dit gratis natuurwater 

voor alle beplanting.

Buitentip

Buitentip 
Zorg ervoor dat je terras 

opgeknapt is zodat je 
weer heerlijk kan zonnen, 
koffie drinken of genieten. 
Een sfeervol terras is snel 
gecreëerd en je hebt er een 

zomer lang plezier van.

Voorjaarsaanbieding 
tot 30 april
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50%
korting!*

Elk 2e kaartje

Meimaand = feestmaand
Waar vind je de leukste speelkameraadjes die je maar kunt 
wensen? Met wie je altijd de spannendste avonturen beleeft? 
Die je laten schateren van het lachen en bij wie je je geen 
seconde verveelt? Precies. In Harderwijk. In het grootste 
zeezoogdierenpark van Europa: het Dolfinarium!  Dit jaar 
bestaan wij 50 jaar en dat vieren we graag met jou. De maand 
mei staat bij het Dolfinarium dan ook in het teken van feest! Je 
kunt in het park genieten van verschillende optredens en extra 
activiteiten.

Koop je tickets met korting op dolfinarium.nl.

* Alleen geldig op online tickets voor de maand mei. De actie is geldig voor zowel volwassenen, kinderen als 
senioren en wordt verrekend met de reguliere entreeprijs voor volwassenen.

Spelen maakt gelukkig!

NNP_130x190.indd   1 07-04-15   15:15

In de technische moeilijke en veel-
eisende discipline, gebaseerd op 
de polka garde en moderne show-
dans, worden de choreografieën 
in Nederland vooral gemaakt door 
ervaren vrijwilligers. In Duitsland 
en Oostenrijk worden hier be-
roepstrainers voor ingehuurd. Dit 
doet niet veel af aan de kwaliteit, 
echter wel aan de tijd die er is om 
de groepen en solo’s klaar te sto-
men voor een Europees kampioen-
schap. Hierdoor is de euforie nog 
groter wanneer DV Dancing Kids 
naar huis kan met een titel op zak. 
Donderdag vertrekt de eerste 
groep die vrijdag zullen dansen. 

Vrijdag de tweede groep, de wat 
oudere dansers jeugd en hoofd-
klasse, die zaterdag en zondag aan 
de beurt zijn.  Met het succes van 
het Nederlands kampioenschap 
nog vers in het geheugen is het 
Dancing Kids Holland House inge-
pakt en het draaiboek up-to-date. 
Nu is het een kwestie van trainen, 
voorbereiding en nog meer trai-
nen, om deze laatste loodjes van 
het seizoen te ‘knallen’. 
“We willen minimaal met één titel 
op zak terug komen! (Maar stie-
kem hopen we op meer….)“, sluit 
voorzitter rose-Marie van Heu-
men af.  

DV Dancing Kids in Hanau Kampioenen Avesteyn

Avesteyn 4

Avesteyn F1

BErNHEzE – Kinderen, jongeren, ouders en vrijwilligers staan op dit 
moment startklaar om te vertrekken naar Hanau. Dit Europees kam-
pioenschap 2015 dat gehouden wordt, van 1 mei tot en met 3 mei in 
sportcentrum August-Schärttner-Halle in Hanau (Hessen), behelst top-
sport. Voert de dansvereniging in Nederland de hogere regionen aan, 
op Europees niveau ligt dat anders en is het behalen van een EK titel 
een droom die vele groepen en enkele solisten waar proberen te maken. 
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Hij mocht in de 88e minuut vanaf 
de kunststofstip aanleggen, nadat 
tim van de Brand in de mangel was 
genomen door doelman janssen en 
een verdediger. Dat scheidsrechter 
steegman vervolgens de doelman 
van het veld zond, paste niet in de 
wedstrijd en was ook wat overdre-
ven. Prinses Irene was in de eerste 
helft de bovenliggende partij en had 
enkele goede kansen. In de tweede 
helft was Helvoirt de ploeg die vol 

de aanval zocht en kon Prinses Ire-
ne amper onder de druk uitkomen. 
Helvoirt creëerde echter heel weinig 
gevaarlijke situaties voor het doel 
van de gedegen Pennings. 
Een gelijkspel had de veldverhou-
dingen, gezien het verloop van de 
tweede helft, beter weergeven, maar 
daar maalde niemand in Nistelrode 
om. Wat betreft het aantal kansen 
viel er weer niets af te dingen op de 
winst.

Overwinning Prinses irene
voetbal

NIstELrODE - Het werd in de tweede helft een echt voetbalgevecht 
in de wedstrijd tussen Prinses irene en Helvoirt. De mannen van Van 
Tilburg Mode & Sport zagen in de 75e minuut Helvoirt langszij komen 
via Corné Scheffers. De Nistelrodenaren waren in de 44e minuut op 1-0 
gekomen via Martijn van Vught. Dezelfde Van Vught zorgde uiteinde-
lijk ook voor de drie punten. 

Meisjes B1 van Hockeyclub HDL 
voorjaarskampioen
HEEsWIjK-DINtHEr - De meiden 
van het B1 team bij Hockeyclub 
HDL staan hun mannetje. De com-
petitie is in volle gang en er zijn 
nog twee wedstrijden te spelen. 

toch zijn ze al zeker van hun kam-
pioenschap. Het team won zater-
dag 25 april - voor een enthousiast 
publiek - met 5-1 van MOP Vught. 
Van harte gefeliciteerd meiden, 
coaches en trainers: super gedaan!

Ondanks dat de pijn aan bleef hou-
den, wilde raivo toch proberen te 
rijden op zondagochtend. Nadat 
zijn enkel was ingetapet, bleek 
deze zodanig dik te zijn dat hij zijn 
laars niet meer dicht kon krijgen. 
Er werd besloten om niet meer te 
rijden en voor onderzoek richting 
het ziekenhuis te gaan. Hier wer-
den geen breuken geconstateerd  
maar wel werd duidelijk dat hij zijn 
enkelbanden heeft opgerekt.

raivo zal nu rust nemen en de 
nodige behandelingen ondergaan 
om zo snel mogelijk weer fit te 
zijn. Aankomend weekend gaat 
de ADAc junior cup verder en 

een week later staat de volgende 
wedstrijd om het Europees kampi-
oenschap op het programma. Of 
hij op tijd fit is voor de ADAc is 
afwachten, maar wel hoopt raivo 
er tijdens de volgende EK wedstrijd 
terug bij te zijn.

Blessure voor Raivo Dankers

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

sENKVIcE/HEEscH - Raivo Dankers van het HSf Logistics Motorsport 
Team heeft in de derde selectiewedstrijd om het Europees Kampioen-
schap 85cc Noord/West in Slowakije een enkelblessure opgelopen. De 
rijder uit Heesch kwam in de kwalificatieheat op zaterdag over gevallen 
rijders ten val, waarbij er vervolgens door een andere coureur over zijn 
voet werd gereden. Raivo had meteen veel pijn aan zijn enkel, maar 
reed de wedstrijd toch uit.

Altior C1 en e1 kampioen
HEEsWIjK-DINtHEr - Na een sei-
zoen waarin het zaalkampioen-
schap al was binnengehaald, was 
er zaterdag 25 april de kampi-
oenswedstrijd van Altior C1 tegen 
Prinses irene C1. 

Bij een overwinning was het veld-
kampioenschap een feit, ondanks 
dat er dan nog een wedstrijd te 
spelen zou zijn. De meiden begon-
nen voortvarend, kwamen al snel 
op voorsprong en gaven de tegen-
standers uit Nistelrode geen schijn 
van kans. Met rust stond Altior op 
een 2-0 voorsprong. 

Na de rust pakte het team het 
spelritme op van de eerste helft 
en ging ook weer scoren. Prinses 
Irene kwam er niet aan te pas en 
Altior won overtuigend met 5-0. 
Het kampioenschap was daar 
en tevens dubbel. Na wederom 
mooie woorden van de voorzitster 
en de vele felicitaties werd de titel 
gevierd met lekker gebak en limo-
nade! 

De Horst 1 – Altior 1: 5-12
De Korfrakkers 2 – Altior 2: 13-4 
De Horst 2 – Altior 3: 12-3
De Kangeroe 2 – Altior 5: 14-6
Altior MW 1 – Avanti MW1: 6-16
Flamingo’s r1 – Altior r1: 8-3
Be Quick A1 – Altior A1: 3-7
Altior A1 – Avanti A1: 9-5
Altior B1 – Blauw Wit B1: 8-3
De Korfrakkers c2 – Altior c2: 5-3
BMc D1 – Altior D1: 17-0

Altior E1 – De Korfrakkers E3: 14-4
Prinses Irene E2 – Altior E2: 9-9
Altior E3 – Avanti E1: 10-5
Nijnsel E1 – Altior E4: 10-3
Avanti E4 – Altior E5: 1-7

Altior F1 – Avanti F2: 6-8
De Korfrakkers W1–Altior W1: 5-4 
strafworpen: 6-5
Alico W1 – Altior W2: 0-7 
strafworpen: 3-2.

hockey

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Altior C1

Altior E1

Nieuwe tenues voor Heeswijk Ve1
HEEsWIjK-DINtHEr - Het vetera-
nenelftal van VV Heeswijk speelt 
sinds afgelopen weekend in nieu-
we tenues. Willem de Haas van 
Stukadoorsbedrijf De Haas zorgde 
hiervoor. Een sponsor die al jaren-
lang veel betekent voor de club.

Voorzitter Peer Verkuijlen bena-
drukte nog maar eens hoe belang-
rijk deze steun voor de vereniging 
is. Lokale bedrijven die zich willen 
binden aan de vereniging zijn er ge-
lukkig nog steeds. ‘Maar het wordt 
wel moeilijker’, zegt de voorzitter. 
Willem de Haas is al jaren verbon-
den aan VV Heeswijk; eerst als 
speler en daarna als sponsor. Hij 
volgt hiermee het voorbeeld van 
vader jan de Haas. Al vele jaren 
speelt het veteranenelftal in tenues 
van De Haas, waar ze erg blij mee 
zijn. ‘We zijn trots op zulke trouwe 
sponsoren als De Haas. zij helpen 

er aan mee dat we een gezonde 
club blijven én eendracht uitstra-
len!’. Hoewel Willem met het ac-
tieve voetbal is gestopt, speelde hij 

deze keer nog een wedstrijd mee 
met het door hem gesponsorde 
team, dat net niet kon winnen van 
Avesteyn. 

Meer informatie: www.stylinda.nl
 Vinkelsestraat 107 - 5384 SE Heesch - info@stylinda.nl - 06-15669024

1 mei op het Lente Event  in Loosbroek

Wij geven die avond 
advies per minuut! 

Dus kom langs en vraag alles wat jij 
zou willen weten over jouw droomhuis.
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RBbouwadvies en TMB Beekmans nieuwe 
teamsponsors Heren 1 Gorgo

HEEsWIjK-DINtHEr - Het heren 1 
waterpoloteam van ZV Gorgo uit 
Heeswijk-Dinther heeft twee nieu-
we sponsoren. 

Afgelopen zaterdag werden er 
nieuwe tassen en poloshirts uit-

gereikt aan het vaandelteam van 
Gorgo. De wedstrijd die volgde was 
spannend en werd winnend afge-
sloten, met een eindstand op het 
bord van 5-4. rBbouwadvies van 
robin Brugmans, die tevens speler 
en captain van het team is, heeft er, 

samen met tMB Beekmans (Image 
center) uit schijndel, voor gezorgd 
dat de heren de komende jaren 
weer netjes naar de wedstrijden 
kunnen. zij pakken deze mogelijk-
heid aan om de sponsoren hiervoor 
nog eens hartelijk te bedanken.

HVCH niet beter maar wel effectiever

In de eerste helft duurde de aftas-
tende periode nogal lang. Beerse 
Boys was de betere ploeg, maar 
wist dat niet in een doelpunt uit 
te drukken. Dat lukte HVcH in 
de 32e minuut wel. tom Heker-
man schoot op de binnenkant van 
de paal en de rebound werd door  
Willem roefs binnen gewerkt. Op 
deze manier bedankte roefs de 

trainer voor het feit dat hij weer 
eens mocht starten. Beerse Boys 
wilde nog voor rust orde op za-
ken stellen en dat betekende dat 
er meer ruimte kwam voor HVcH. 
Die ruimte werd niet benut.

In de tweede helft was het weer 
Beerse Boys dat ten aanval trok. 
rob van Erp was echter weer alert 

en verrichtte menig goede redding. 
john Bambacht moest een nuttige 
overtreding met geel bekopen en 
zal zich de aankomende wedstrijd 
onder de toeschouwers moeten 
mengen. Het belangrijkste is dat 
de drie punten weer eens meegin-
gen naar Heesch. HVcH was niet 
echt goed, maar er was wel weer 
meer strijd. tom Hekerman stond 
ook aan de basis van de 0-2. Nu 
zette hij voor op de vrijstaande 
Geert Korsten, maar een Beerse 
verdediger greep nog in ten koste 
van een eigen doelpunt.

voetbal

MIDDELBEErs/HEEscH – HVCH kan blijkbaar alleen winnen als het 
zich in de underdogpositie bevindt. Beerse Boys, koploper in de stand 
om de derde periode, was in de eerste helft beter en liep toch tegen een 
achterstand op. Laat in de tweede helft werd het nog 0-2. 

A-diploma op 18 april
Annebel Kluijtmans, Dylano Bo-
vendeert, Ilse jonkergouw, jessica 
v.d. rakt, jill v.d. Leest, Kayne de 
Groot, Koen ter Horst, Levi Peters, 
Luna Farneubun, Luuk v.d. Doe-
len, Mila Minnaar, Neomi v. Gorp, 
Nienke janssen, Ninthe Bongers, 
Noor Lagarde, sem v. tilburg, ta-
tum Pennings, tim v.d. Boogaart, 
timo v. Griensven, Valerie Veld en 
Willem schippers.

B-diploma op 25 april
ciwana Aslan, cuneyt Gunduz, 
Evy v. Veghel, Fenne zitter, Floortje 
v.d. Hurk, Hayden v. schaijk, Iris v. 
Dijk, janne v. Nuland, joep de Vos, 
Maretta Harutyunyan, Melle Wolf, 
Noa siegersma, Pip v. son, sophie 
schrijvers en tycho v. der Meijs.

C-diploma op 25 april
Evy v. Bakel, Floor Molenschot, 
jesse Delissen, jolijn Bhömer, jorg 
v.d. Oetelaar, Karlijn v. der Veen, 
Kyra v. Leur, Maud smits, Meike 
de roder, Meike schouten, No-
amie Mikaelian, sandra Neder-

koorn, suus Molenschot en tiago 
v Grunsven.

29/3 Diploma A - roza Verhoe-
ven, snorkelen 1 - rick van Gaal, 
snorkelen 2 - tim v. Bakel, rens 
van Dijk, stan de roder, janne 
Verwijst, janske v. Dijk, Veerle v.d. 
Broek, Annelin Fransen, snorkelen 
3 - Inez Brandsen, tim v. Bakel, 
Amelia smolinska. 
 
zwemvaardigheid 1 - raff Korten-
hof, Liz Kortenhof, jonie schouten. 
zwemvaardigheid 2 - tim Delis-
sen, Dani Hanegraaf, Anne v Dijk, 
Emma Nauta, Nikki Hanegraaf, 
Imke Visser, zwemvaardigheid 3 - 
Marit Exters, Imke Visser.
Wereldzwemslagen 2+3 - Karlijn 
Visser
   
Conscius Sports
tel: 0412-617333
Meer informatie: 
brendaleijten.cs@gmail.com.
www.consciussports.nl - 
(Voorheen Health center 
Nistelrode).

Kinderen veilig 
bij open water door zwemdiploma
NIstELrODE – in Nederland is veel open water, hiervoor is veiligheid 
geboden. Bij Conscius Sports is de mogelijkheid om kinderen te leren 
geen angst voor het water te hebben. De kinderen kunnen, bij Conscius 
Sports, meer dan alleen hun ABC diploma behalen, zo ook de gevor-
derde zwemdiploma’s. Onderstaande kinderen zijn in maart en april 
weer de trotse eigenaar geworden van 1 of 2 zwemdiploma’s

zwemmen

Regiofinale biljartkampioen-
schappen bij AquaRest

Het team van simon van steen-
bergen, Harrie van der Heijden, jo 
van Alebeek en Mari thomassen 
had in de andere tweede klasse 
een straatlengte voorsprong op 

de nummer 2. In de spelsoort libre 
zijn in de c2 klasse dus twee teams 
kampioen geworden. 
Ook in de c3 competitie is er een 
kampioen: Antoon josemanders, 

Edwin Daandels en Henk van 
Krieken. De organisatie feliciteert 
alle teams en wenst hen veel suc-
ces toe komende zaterdag in de 
regio-finale. Deze regiofinale in de 
c3 klasse  wordt zaterdag 2 mei 
gehouden bij Aquarest in Hees-
wijk-Dinther vanaf 11.00 uur. toe-
schouwers die zo’n finale eens van 
dichtbij willen meemaken, zijn van 
harte welkom.

biljarten

HEEsWIjK-DINtHEr - De hele winter is er gebiljart bij AquaRest in Hees-
wijk-Dinther voor de landelijke competitie. Tot de laatste wedstrijd was 
het bijzonder spannend. Er konden nog drie teams uit een competitie 
kampioen worden. Uiteindelijk werden Peter van Erp (broer van), Gerard 
Gabriels, Ad van Lieshout en Joost van der Pas als eerste geclassificeerd.
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Festival mix
Diverse soorten, 
diverse kleuren,
hoogte 15 cm, 
volle zon, potmaat 12 cm. 

a.s. 
zondag 
openIntratuin Veghel 

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

deadline
aanleveren
kopij week 19, 
uitgave 6 mei:

• gewone kopij 
zaterdag 2 mei 
16.00 uur

• sportkopij 
zondag 3 mei 
22.00 uur
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Kinderen
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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Lintjesregen Bernheze 

pag. 00 

4 & 5 mei 

pag. 23 

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

    Vanaf   
      6 mei
  nóg lagere 
       prijzen

 Wiegmans
Heesch, Schoonstraat 8

Inleverdatum voor week 
19 uitgave 6 mei:

• gewone kopij zaterdag 
2 mei 16.00 uur

• sportkopij zondag 
3 mei 22.00 uur

In 2014 bleken veel nieuwe taken 
bij de gemeente terecht te komen, 
bij een krimpende organisatie. Ook 
verzocht de provinciale overheid 
om te komen met een toekomst-
plan. Burgemeester en wethouders 

legden een plan van aanpak neer 
bij de gemeenteraad, met daarin 
een intern onderzoek en extern 
onderzoek om te kunnen komen 
met mogelijke opties voor de toe-
komst van Bernheze. 

Aanpak
Het interne onderzoek richtte zich 
op zaken als recreatie, mobiliteit, 

voorzieningen en bedrijfsvoering. 
Dit interne onderzoek werd verder 
uitgebreid met een ronde tafel-
gesprek met mensen uit besturen 
van sport, bedrijfsleven, vereni-
gingen en andere organisaties uit  

Bernheze. Uit dit onderzoek kwam 
een overzicht met sterke en zwak-
ke punten en ook kansen en be-
dreigingen. 
Ook zijn buurgemeenten gevraagd 
hun mening te geven. Vervolgens 
zijn er drie opties beschreven en 
is nu de volgende stap om met 
burgers in gesprek te gaan wat zij 
hiervan vinden.

Marieke Moorman: ”Iedere optie 
heeft voor- en nadelen. Na het 
kiezen van één van de opties ligt 
er nog veel werk alvorens te ko-
men tot uitvoering. Het is altijd 
goed om te weten waar je sterk in 

bent. Want wat wil je uitdragen? 
En, als je fuseert of opsplitst, welke 
gemeente kies je en waarom kies 
je voor die partner? Wat wil je be-
reiken?”

Uitnodiging
De gemeente houdt een bij-
eenkomst op maandag 1 juni in 
Loosbroek en woensdag 3 juni in 

Heesch, om met elkaar in gesprek 
te gaan over de toekomst van 
Bernheze. De genodigden, van 16 
jaar en ouder, worden willekeurig 
gekozen. En, hoewel het onder-
werp serieus genoeg is, belooft het 
een leuke en informele avond te 
worden, waarbij in kleine groepjes 
gewerkt wordt. 

De keuze die door de raadsleden in 
oktober wordt gemaakt, is voor de 
lange termijn! 

Gebaseerd op de samenspraak van 
1 en 3 juni, maar ook gebaseerd op 
reacties via email: 
toekomst@bernheze.org of via
www.bernheze.org/toekomst zul-
len de raadsleden in oktober over 
de toekomst van Bernheze beslis-
sen. 

Burgemeester Marieke Moorman met het overzicht van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Bernheze en haar toekomst

‘De raadsleden zullen in oktober over de toekomst 
van Bernheze beslissen’

BErNHEzE – De burgemeester van Bernheze, Marieke Moorman, is er duidelijk over. “Elk 
bedrijf denkt regelmatig na over de toekomst. Bernheze, niet een bedrijf met het doel winst 
te maken, maar wel een bedrijfsorganisatie, heeft in 2014 besloten na te denken over de 
toekomst. zorgvuldig en zonder vooroordeel! Een adviesbureau werd ingeschakeld om de 
stappen te begeleiden met kennis van zaken en om de objectiviteit te bewaken.”

Drie opties: 

OptIe 1: 
Bernheze blijft 
zelfstandig, maar 
met een intensieve 
samenwerking in de 
regio. 

OptIe 2: 
We zoeken als Bernheze 
een partner voor fusie.

OptIe 3: 
Bernheze wordt 
opgesplitst en per 
kern wordt een partner 
gekozen. 
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Dames recreanten Tornado 
overtuigd kampioen

In de wedstrijd tegen Peter Peters 
D1 gingen de dames wat nerveus 
van start. Het kampioenschap, dat 
zonder te spelen al was behaald 
(de geplande wedstrijd tegen Blox 
D1 werd op papier met 3-0 ge-
wonnen, omdat de tegenstander 
niet kon), had de dames nog niet 
de spreekwoordelijke vleugels ge-
geven. 
Peter Peters bleek taai en had veel 
terug. ze kwamen daarnaast een 
aantal keren goed door met hun 
buitenaanval: 0-1.

De tweede set werd snel orde op 
zaken gesteld. tornado ging over-
tuigend van start, er werd gestre-
den voor iedere bal. De ploeg nam 
meteen een flinke voorsprong, die 
niet meer uit handen werd gege-
ven: 1-1. Dit goede spel werd in 
de derde set voortgezet. De voor-
sprong bleef, maar door het goe-
de verdedigende werk van Peter  
Peters werd het toch nog span-
nend. Uiteindelijk bleek tornado  
de terechte kampioen te zijn. De 
wedstrijd werd met 2-1 gewon-

volleybal

NIstELrODE - Het dames recreanten volleybalteam van VC Tornado uit 
Nistelrode is op zondag 12 april kampioen geworden in de NEVOBO re-
creantencompetitie regio zuid-oost. Het kampioenschap is op een over-
tuigende wijze binnengehaald. Slechts vier sets werden verloren in de 
gehele competitie en het gat met de nummer 2 was maar liefst 7 punten.

V.l.n.r.: Christel Geurden, Engelien 
van der Heijden, Petra van de Bergh, 
Ine de Lorijn, Astrid Smits en Willy 
Smits. Op de foto ontbreken Daniëlle 
Beems en Yvon Langens.

Bosch & van Oers en Slim Telecom nieuwe 
teamsponsors Dames 2 Gorgo

HEEsWIjK-DINtHEr - De water-
polosters van Dames 2 van ZV 
Gorgo uit Heeswijk-Dinther heb-
ben twee nieuwe sponsoren. 

Dit zijn Bosch & Van Oers Bouw-

kundigen (Wilson Bosch) en slim 
telecom (Bart Hoezen), beiden uit 
Heeswijk-Dinther. 

De wedstrijd na de uitreiking van 
de nieuwe outfits werd met maar 

liefst 9-3 gewonnen. Deze ruime 
overwinning is natuurlijk mede 
te danken aan de motivatie in de 
vorm van nieuwe outfits en tassen. 
Dames 2 bedankt Wilson en Bart 
voor deze gulle gift!

Per gilde kun je slechts één zilve-
ren schild winnen. Wint een gilde 
meerdere prijzen (schilden) dan 
komt na de hoogst behaalde prijs 
automatisch een volgend gilde in 
beeld voor de opvolgende prijs. 
Het st. Barbaragilde Dinther be-

haalde de eerste, tweede en vijfde 
prijs en ontving voor de eerste prijs 
een zilveren schild. 

De opvolgende prijs ging automa-
tisch naar het opvolgende gilde en 
dat was rosmalen.

St. Barbaragilde in de prijzen 
VOrstENBOscH/HEEsWIjK-DINtHEr – in Vorstenbosch werd zondag 
19 april het zes kringen toernooi gehouden. De organisatie was deze 
keer in handen van het Gilde St. Antonius Abt te Vorstenbosch. Aan dit 
toernooi werd deelgenomen door de gilden uit Lexmond, Haarsteeg, 
Uden, Rosmalen, Vorstenbosch, Gemonde en Dinther.

de OplOssInG

Na de rust in het eerste kwartier 
hetzelfde spelbeeld. Een beter 
voetballend WHV zette Ulysses 
onder druk en greep de tegen-
stander bij de keel. In de 55e mi-
nuut leek de wedstrijd beslist, toen  
Harold Lunenburg zijn tweede 
goal van de middag maakte: 0-3 
voor WHV. 
Ulysses zette alles op alles om niet 
af te gaan in Loosbroek. WHV ver-
slapte en raakte de controle over 
de wedstrijd kwijt. Ulysses rook zijn 

kans en in de 68e minuut werd het 
3-1. zeven minuten later was het 
3-2 door een gescoorde penalty 
van Ulysses. WHV rechtte net op 
tijd de rug en invaller Yorrick van 
de rakt scoorde in de 85e minuut 
de 4-2 voor WHV. Dat Ulysses in 
de slotminuut nog de 4-3 scoorde, 
deerde WHV niet meer. 
Als er volgende week in Oss bij 
ruwaard wordt gewonnen is pro-
motie naar de 4e klasse een feit 
en kan er gefeest worden in Loos-

Moeizame 
overwinning voor WHv 

voetbal

LOOsBrOEK - WHV heeft het zichzelf in de thuiswedstrijd tegen  
Ulysses moeilijk gemaakt in de tweede helft. Na een goede eerste helft 
stond WHV zeer verdiend met 2-0 voor, door doelpunten van Thijs  
Lunenburg en Harold Lunenburg. Gedurende de eerste helft was WHV 
heer en meester en stond goed voetballend op het veld. Ulysses pro-
beerde het wel maar was machteloos. De twee goals van WHV vielen 
na goede aanvallen. 

Toestelfinales turnsters Sine-Cura
EINDHOVEN/HEEsWIjK-DIN-
tHEr - Nina Verhoeven, Sophie 
Nooijen, Mandy Verhoeven, Jan-
ne van de Ven, Nina Eijmberts, 
Maaike van der Pas, isabelle van 
der Linden, Carmen Bissels, Jelke 
de Wit, Kim Kuijpers en Winnie 
van Kronenburg van Sine-Cura 
turnden zaterdag 25 april de toe-
stelfinales in Eindhoven. 

Nina Verhoeven turnde een nette 
brugoefening waarmee ze 14e 
werd. sophie sprong een hand-
standoverslag en behaalde hier-
mee een 6e plaats. Ook Mandy 
behaalde een 6e plaats met haar 
brugoefening. 
janne liet haar vloeroefening met 
overtuiging zien en behaalde hier-
mee zelfs de 1e plaats. Nina Eijm-
berts kwalificeerde zich voor brug 
en balk. Op balk werd ze 7e en op 
brug behaalde ze een 3e plaats. 
Ook Isabelle had zich voor twee 
toestellen gekwalificeerd. Op balk 
werd ze 10e en op sprong wist ze 

de 3e plaats te veroveren. carmen 
behaalde met haar balkoefening 
net geen podiumplaats, ze werd 
4e, op vloer werd ze 3e. 
Maaike werd zelfs 2e op vloer. jelke 
behaalde met haar vloeroefening 

uiteindelijk net te weinig punten 
voor het podium. Kim en Winnie 
kwalificeerden zich voor sprong en 
vloer. Kim werd 3e op sprong en 
15e op vloer. Winnie werd 15e op 
sprong en 19e op vloer.

turnen

NIstELrODE - Prinses irene 
speelde een thuiswedstrijd tegen 
flamingo’s. De eerste ontmoeting 
werd een walk over van 7-17 in 
het voordeel van de Nistelrodense 
korfbalsters. 

Winst was er ook nu, maar zo ge-
makkelijk als in de uitwedstrijd ging 

het niet. Die credits zijn voor de 
ploeg uit Mariahout. zij lieten Prin-
ses Irene niet vrijuit combineren. 
De thuisploeg had moeite onder 
de druk uit te komen. Uiteindelijk 
won Prinses Irene met 13-9. Lieke 
van Griensven, die aan het einde 
van dit seizoen stopt, en Linda van 
Venrooij scoorden beiden vier keer.

Winst voor 
Prinses irene korfbalsters 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

iNfoRmEERt, boEit 
EN iNtEREssEERt
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Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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Internet Bankieren
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Betaalrekening en krijg:

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Hulp bij overstappen

Stap nu over!
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Betaalrekening en krijg:
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Wereldpas

Hulp bij overstappen

Stap nu over!

Het cliniclowns tennistoernooi 
wordt dit jaar gehouden van dins-
dag 2 tot en met vrijdag 5 juni. Net 
zoals andere jaren wordt het toer-
nooi overdag gepland. Deelnemers 
moeten van dinsdag t/m donder-
dag minimaal twee dagdelen kun-
nen tennissen en natuurlijk de vrij-
dag vrijhouden in verband met de 
halve finales en de finales, die op 
deze dag gespeeld worden. tussen 
de wedstrijden door kan er weer 

genoten worden van activiteiten 
en de dames van de keuken zor-
gen ook nu weer voor een heerlijke 
lunch.

Inschrijven kan tot 25 mei via 
www.toernooi.nl. Iedereen kan 
zich inschrijven, ook als je geen 
partner hebt.

CliniClowns
Vorig jaar is er een bedrag van  
€ 3.500,- geschonken aan de 
stichting cliniclowns. Dit jaar wil 
de organisatie dat graag overtref-
fen, onder meer met de steun van 
de sponsoren. 
Dankzij deze steun kan aan nog 
meer kinderen met een handicap 
en/of een ziekte afleiding en ple-
zier geboden worden. Vragen? 
cliniclowns@tvdebroekhoek.nl 
of 06-38895752.

inschrijving CliniClowns tennis-
toernooi bij tv de broekhoek
HEEscH - Ook dit jaar wordt bij tennisvereniging De Broekhoek in 
Heesch het 25+ damesdubbel CliniClowns Tennistoernooi gehouden. 
De CliniClowns Commissie is al in volle gang met de voorbereidingen 
om er weer een spetterende week van te maken; vol gezelligheid en 
sportiviteit. 

Het eerste vrouwenelftal van Prin-
ses Irene is een stabiel team, dat al 
decennialang meedraait in de top 
van het Nederlandse vrouwen-
voetbal. regionaal kent het zijn 
gelijke niet. Bij Prinses Irene spelen 
een aantal speelsters die uitkomen 
in de regionale districtsteams van 
de KNVB of speelsters die daar in 
hebben gespeeld. Ook volgend 
seizoen is de succesvolle coach 
ronald couvreur hoofdtrainer van 
de damesafdeling. Verschillende 
speelsters die bij Prinses Irene heb-
ben gespeeld, zijn nu actief op het 
allerhoogste niveau en zelfs bij het 
Nederlands elftal.
Prinses Irene heeft een fantastische 
accommodatie met een fonkel-
nieuw kunstgrasveld waarop alle 
trainingen en wedstrijden plaats-
vinden. Beleid is dat de talentvolle 
meisjes in jongenselftallen spelen. 
sporten op hoog niveau en gezel-
ligheid gaan bij Prinses Irene hand 

in hand. Heb je interesse, twijfel 
dan niet en meld je aan voor de 
talententraining bij Bart van der 
Linden: b.vder.linden@home.nl of 
06-21827514.

* Meiden die op de eerste talen-
tentraining aanwezig zijn geweest 
krijgen een persoonlijke uitnodi-
ging en hoeven zich dus niet weer 
opnieuw aan te melden.
* Prinses Irene verzoekt iedereen 
nadrukkelijk je eigen vereniging op 
de hoogte te brengen als je deel 
gaat nemen aan de talententrai-
ning.

talententraining voor meiden 
bij Prinses irene
NIstELrODE - Voetbalclub Prinses irene uit Nistelrode organiseert een 
aantal talententrainingen voor meiden (veldspeelsters en keepsters) die 
graag op een hoog niveau willen voetballen. De eerste van de twee 
talententrainingen is al afgewerkt, de tweede talententraining staat ge-
pland voor vrijdag 8 mei. Aanwezig 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

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

Wilskrachtig Heeswijk pakt toch 3 punten

Heeswijk begon sterk aan de wed-
strijd en kon vrijuit voetballen. 
De gasten werden met name via 
de beresterke spits christoffel de 
rouw gevaarlijk, wanneer hij één 
van zijn kompanen voorin aan het 
werk zette. Na een kwartier ging 
het thuisteam makkelijker voetbal-
len en ontstonden er diverse mo-
gelijkheden om te scoren. 
Çetin Alpdogu, Wouter van Dijke 
en Michel van Druenen hadden het 

vizier echter nog niet helemaal op 
scherp staan. Na ruim een half uur 
kregen de Bosschenaren een gro-
te kans uit een hoekschop, maar  
taoufik Garmat kopte, geheel vrij-
staand, over het doel van Patrick 
Lunenburg. ruim 5 minuten voor 
de thee viel de treffer aan de an-
dere kant. Een corner van Alpdogu 
werd met het hoofd verlengd door 
Van Dijke en bij de tweede paal 
tikte Van Druenen de 1-0 binnen.

Direct na rust ging Heeswijk op 
dezelfde voet verder, op zoek naar 
meer doelpunten. Uit het niets 
kantelde de score echter met twee 
identieke doelpunten in het voor-
deel van BVV, 1-2. Daarna ging 
de thuisploeg op jacht naar de ge-
lijkmaker. Na 70 minuten schoot 
turgay Arslan vanuit een prachtige 
vrije trap over de muur zijn ploeg 
weer op gelijke hoogte. Uiteinde-
lijk wist Heeswijk de numerieke 
meerderheid toch te verzilveren. 
Een afvallende bal op de zestien 
meter werd door stef Adank hard 
ingeschoten en de terugsprin-
gende bal werd vervolgens door  
Danny Aarts alert binnengetikt.

voetbal

HEEsWIjK-DINtHEr - Na een prima eerste helft leek Heeswijk de wed-
strijd in de eerste 7 minuten na rust weg te geven aan het bezoekende 
BVV uit Den Bosch. Op wilskracht kantelde de thuisploeg het duel als-
nog in blauw-wit voordeel. Danny Aarts zorgde - na goed doorzetten 
- voor de 3-2 eindstand.

HEEsWIjK-DINtHEr - Bij Hockey-
club HDL in Heeswijk-Dinther was 
er op de eerste dag van de meiva-
kantie al een feestje te vieren. 

De meisjes D1 hebben de eerste 
acht wedstrijden van de compe-
titie gewonnen en kunnen door 
geen enkele tegenstander meer 
worden ingehaald. Op zaterdag 25 
april speelden ze tegen hun rivaal 
uit Oss, die op dat moment op de 
tweede plek stond. Het werd een 
spannende partij, die met 4-2 winst 
werd afgesloten. Het feestje voor 
HDL D1 kon dus gevierd worden.

Meisjes D1 Hockeyclub HDL vroege kampioen

hockey

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

Nuttige zege Prinses irene voetbalsters
ALKMAAr/NIstELrODE - De 
Prinses irene voetbalsters deden 
in het verre Alkmaar wat ze moes-
ten doen, winnen van het al gede-
gradeerde Kolping Boys. 

Amy van de Berk, Eline Ploegmakers 
en jody van Kessel lieten met hun 
treffers de juiste krachtsverhoudin-
gen op het scorebord verschijnen. 
Nacompetitievoetbal voor de-
gradatie kan nog altijd ontlopen 

worden, maar alles zal afhangen 
van de laatste wedstrijd van het 
seizoen. Fc Gelre en Prinses Irene 
staan precies gelijk. 
Nuenen staat er één puntje bo-
ven, maar heeft een makkie zon-
dag (het ontvangt Kolping Boys). 
Prinses Irene ontvangt DsE en Fc 
Gelre moet uit naar Eldenia. zowel 
DsE als Eldenia zijn nu al verzekerd 
van de nacompetitie voor promo-
tie.

voetbal
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
30 apRil 

Hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Uden

proefdagen bewust 50 fit
Locatie: conscius Sports
nistelrode

1 mEi 

Dag van de arbeid

Hullie ballonnenclown
Locatie: Hullie Uden

slabroekse paardendagen
Locatie: Erenakkerstraat 5 
nistelrode.

lente Event 2015
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Pagina 29

publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 2

soos imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Kbo vrijwilligersavond
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

2 mEi 

slabroekse paardendagen
Locatie: Erenakkerstraat 5 
nistelrode

Wereldlabyrintdag: 
Walk as one at 1
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

optreden + werkwinkel Hafa
Locatie: Hullie Speelboerderij 
Uden

Kerkdienst met 
afrika-Engakoor
Locatie: St. Lambertus kerk 
nistelrode

optreden Happy fiep & 
the Rockers
Locatie: Hullie Uden
Pagina 10

3 mEi 

Hullie magic Goochelaar
Locatie: Hullie Uden

slabroekse paardendagen
Locatie: Erenakkerstraat 5 
nistelrode

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: canadabaan 18a 
nistelrode

Revue jong van Harte
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 7

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

Dintherse Rommelmarkt
Locatie: Kastanjedreef, Lijsterbes-
en Lindedreef Heeswijk-Dinther

opening berne 
abdijconcerten
Locatie: abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

open zondag
Locatie: nistelrode
Pagina 30, 31, 32 en 33

4 mEi 

Nationale herdenking
Pagina 23, 24 en 25

Hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Uden

start zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel
Pagina 2

film the Railway man
Locatie: Filmhuis De Pas
Pagina 24

5 mEi 

70 jaar bevrijding bernheze
Pagina 23, 24 en 25

Hullie Clowneske Kok
Locatie: Hullie Uden

poliklinieken en prikposten 
bernhoven gesloten
Locatie: Bernhoven Diagnostisch 
centrum Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

bevrijdingsconcert
Locatie: Loosbroek
Pagina 23

6 mEi 

Hullie Groot schminkfeest
Locatie: Hullie Uden

labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

lezing stichting freeKenia
Locatie: Bibliotheek nistelrode
Pagina 15

lezing: Grote gezinnen in 
brabant
Locatie: Heemkamer nistelrode
Pagina 7

Gratis inloopspreekuur 
Van soest & partners
Locatie: cereslaan 4 Heesch
Pagina 5

i-meet schuimparty voor 
6 t/m 11 jaar
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

inschrijven 
kindervakantieweek
Locatie: Vorstenbosch

opening jumbo Wiegmans
Locatie: Schoonstraat 8 Heesch

7 mEi 

Hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Uden

meidendag
Locatie: Jongerencentrum 
checkpoint Heesch

oud papier dorp
Locatie: Vorstenbosch

meditatie uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

inloopochtend 
borstkankerpatiënten
Locatie: Bernhoven Uden 
Pagina 27

8 mEi 

Hullie ballonnenclown
Locatie: Hullie Uden

Reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

talententraining 
voor meidenvoetbal
Locatie: Sportpark de Schellen 
nistelrode
Pagina 39

i-meet schuimparty voor 
11 t/m 16 jaar
Locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

9 mEi 

Hullie verrassingsdag
Locatie: Hullie Uden

Golden Earring in concert
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

muzikale ontmoeting 
bso en oDE
Locatie: aula gymnasium 
Heeswijk-Dinther

Rommelmarkt
Locatie: Kerkstraat 2 
Heeswijk-Dinther

World fairtrade Day 2015
Locatie: Wereldwinkels Bernheze
Pagina 2

Kindercursus tuinieren
Locatie: ontmoetingstuin 
Heeswijk-Dinther
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10 mEi 

moederdag

Hullie moeder verwendag
Locatie: Hullie Uden

Expositie fotoclub bernheze
Locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Concert: Hanneke & 
mieke van Nistelrooij
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

11 mEi 

inloopavond: inrichting- 
en beheerplan van 
De maashorst
Locatie: Slabroekseweg 5 
nistelrode

Workshop: 
asperges gerechten
Locatie: De Eijnderic Heesch

alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 oss

Wijziging oud papier
Locatie: Kern en buitengebied 
Heeswijk-Dinther 

12 mEi 

zonneochtend
Locatie: Zaal ’t tramstation 
nistelrode

inloopavond: 
inrichting- en beheerplan 
van De maashorst
Locatie: natuurcentrum 
De Maashorst nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther

inschrijfavond losbroekwist
Locatie: cc De Wis Loosbroek

symposium: 
Wat is NaH / CVa
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

13 mEi 

labyrint lopen en open huis 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Cursus snel leren=leuk leren 
door Klasse-Rt
Locatie: cc nesterlé nistelrode

Reiki-oefenavond bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Kermis
Locatie: Vorstenbosch

14 mEi 

Hemelvaartsdag

zeskamp bij prinses irene
Locatie: Sportpark de Schellen 
nistelrode

Kermis
Locatie: Vorstenbosch

sponsorwandeltocht
Locatie: Vorstenbosch
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