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Zomerse
concerten

Fanfare Sint Lambertus
Nistelrode

in Bernheze

Thresy van Eijl

De Notenkrakers
Vorstenbosch

Dinsdag
2 juli
VORSTENBOSCH - Muziekvereniging de Notenkrakers sluit
dinsdagavond 2 juli in Vorstenbosch het muziekjaar traditioneel af en daarmee wordt de
vakantieperiode ingeluid.
Samen met een combo en enkele
solisten wordt een zomers concert gegeven op het plein voor
gemeenschapshuis De Stuik. Er

zal een variatie aan muziekstijlen
worden gepresenteerd. Ze gaan
uit van mooi weer, maar mocht
dat tegen zitten, dan verplaatst
het concert zich naar binnen. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Het concert is gratis toegankelijk.
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NISTELRODE - Het einde van het schooljaar 2018-2019 is al in zicht.
Tijd voor het traditionele zomerconcert door Fanfare Sint Lambertus
Nistelrode. De slagwerkgroepen, studieorkest en fanfareorkest verzorgen op 23 juni vanaf 14.00 uur een muzikale zondagmiddag op
het Tramplein in Nistelrode.
De dirigenten van de jeugdslagwerkgroep, Slagwerkgroep Nistelrode, studieorkest Happy Fiep
en fanfareorkest werken met
de orkestleden aan een verrassend en swingend optreden. Dat
klinkt als een heerlijke afsluiting
van het weekend! Wees welkom.

Zondag
23 juni

Zowel de jeugdorkesten, de
slagwerkgroep als het fanfarekorps zullen optreden.

Bloemenpuzzel
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Voor informatie zie ook www.
notenkrakersvorstenbosch.nl.

De slagwerkers, onder leiding
van Wim van Zutphen, nemen je
met meerdere Brabantse en Nederlandse kampioenen mee op
een muzikale reis.
Het opleidingsorkest onder leiding van Arjan Deckers en het
fanfarekorps onder leiding van
Hans Thijssen, strelen je gehoor en zorgen voor een vrolijk

Scouting 50 jaar

Maandag
1 juli
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Extra
zakcentje ?
bijverdienen

muzikaal begin van de zomervakantie.
Reserveer maandag 1 juli 19.00
uur in jouw agenda en kom genieten van een zomers concert!

Muziekvereniging Servaes Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER – Bij deze nodigt Muziekvereniging Servaes je uit om op zondag 30 juni het jaarlijkse Zomeravondconcert, een compleet optreden van muzikanten en slagwerkers van Muziekvereniging Servaes, bij te wonen. Het concert vindt plaats in de tuin van de Abdij van Berne, tussen De
Muziekfabriek en de Abdijgebouwen (Abdijstraat 53 in Heeswijk-Dinther) en begint om 19.00 uur. De
entree is gratis en iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren.
Enveloppenactie
Deze week valt bij alle inwoners
van de kern Dinther een envelop
van Muziekvereniging Servaes
op de mat. De envelop voor de
jaarlijkse donateursactie, waarbij
je Servaes voor twee kunt laten
tellen, Servaes de vijf kunt geven
of Servaes een tien kunt laten
verdienen! Ook aandacht voor
het zomeravondconcert.
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Start concert: 14.00 uur, toegang is gratis.

Fanfare St. Willibrord Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Op het
buitenterrein bij Laverhof aan
de Zijlstraat treedt maandag
1 juli de Koninklijke Fanfare
St. Willibrord op. Het zomerconcert start om 19.00 uur en
de entree is gratis.

Stamceldonatie

Een tien verdienen
De ludieke actie vraagt om jouw
financiële steun voor Muziekvereniging Servaes. Het in stand
houden van de muziekvereniging en het behoud van cultuur
in de kern Dinther, kan enkel
met jouw steun.
Volgende week, in de week van
24 juni, komen de leden van
Muziekvereniging Servaes weer

Zondag
30 juni

langs de deuren om de enveloppen op te halen. Zij zijn je op
voorhand dankbaar voor jouw
onmisbare, zeer gewaardeerde
bijdrage.

van Stichting Vrienden van Servaes. Vrienden van Servaes betalen een jaarlijkse bijdrage van
€ 45,- maar genieten daarentegen ook van enkele privileges.

Vrienden van Servaes
Indien je Muziekvereniging Servaes een warm hart toedraagt,
kun je hen ook structureel financieel steunen door lid te worden

Neem gerust contact met hen
op als je ‘Vriend van Servaes’
wilt worden of meer informatie
wenst.
info@muziekverenigingservaes.nl.

Word
bezorger van
deze krant!
Meer informatie: 0412-795170
of bezorging@bernhezemedia.com
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Binnenkort is het weer zover…

Zomeractiviteiten
bij de Eijnderic!
Vanaf maandag 1 juli kun je weer meedoen aan allerlei
leuke workshops en excursies. Het volledige programma
vind je op www.eijnderic.nl of loop even binnen om een
programmaboekje op te halen.

Een paar tips voor de eerste week:
Zomerse Bloementaart

Je gaat een
bloementaart maken
met zomerse bloemen.
Een gedeelte van de
bloemen droogt in
zodat je lang kunt
genieten van dit ﬂeurige
stuk.
Voor alle materialen wordt gezorgd.
Heesch | dinsdag 2 juli | 19.30-21.30 uur | € 25,-.

Friday: ‘Wie jarig is
trakteert!’
NISTELRODE - Friday viert dit jaar haar vijfde verjaardag! Dat moet
natuurlijk groots gevierd worden. En wat is er nou beter dan een
avond met héél veel foute muziek? Daarom is het op vrijdag 28 juni
om 20.00 uur tijd voor FRIDAY DE FOUTE PARTY!
Friday is een zanggroep voor
meiden vanaf bovenbouw tot en
met de middelbare school. Ze repeteren op vrijdagavond van
18.45 tot 20.15 uur. Kom vrijdagavond 28 juni genieten van
héél veel gastoptredens, waaronder ABBAH, de Spice Girls,
Linda, Roos & Jessica, Tina Turner, de Vengaboys en nog VEEL
MEER in CC Nesterlé.
Al enthousiast? Dat is mooi! Zet
het in je agenda, kleed je feestelijk aan en dan is het voor nu

alleen nog maar aftellen geblazen. Kijk ook eens op Facebook:
/FridayNistelrode en Instagram:
@FridayNistelrode. Tot Friday!

Vier het leven…
Vier de zomer!

Schilderen: Gemengde acryltechniek met een
gouden streek
We gaan schilderen met
gemengde acryltechniek
met gouden en metalic
accenten. Je zult zien
dat dit verrassende
resultaten oplevert. Alle
materialen zĳn inclusief.
Heesch| woensdag 3 juli | 9.30-12.30 uur | € 24,-.
Varen op de Aa en terug met de huifkar
Vanaf de Kilsdonkse
molen varen we ruim
één uur over de Aa naar
kasteel Heeswĳk.
Onderweg krĳgen we
veel interessante informatie van de gids. Terug
gaan we met de huifkar.
Heeswĳk | vrĳdag 5 juli | 13.30-17.15 uur | € 30,-.

HEESWIJK-DINTHER - Op de
eerste dag van de zomer, 21
juni, organiseert Berne Abdijbier de thema-avond Vier het
leven…Vier de zomer!
Het Proeflokaal van Berne Abdijbier bij de Abdij van Berne is
normaal alleen overdag geopend, maar deze avondopenstelling wordt gevierd met een
gezellig zomerterras. Voor de
gezelligheid zullen er vuurkorven
branden en zijn er optredens van
de HD-bigband en het Bernhe-

zer Senioren Orkest. Natuurlijk
drinken we een Berne Abdijbier
waarbij het lichte Witheren Wit
perfect past bij de zomer. Ook
kun je intekenen voor de Special Edition Quadrupel vatgerijpt.
Rond het Proeflokaal wordt het
terras weer knus versierd. Deze
bijzondere avond start om 19.00
uur en eindigt om 23.00 uur.
Het adres is Abdijstraat 51. De
toegang is gratis. Kom bij het
Proeflokaal samen toasten op dit
zomerfeest. Vier het leven... Vier
de zomer!

WINNAAR LEZERSACTIE SUMMERFESTIVAL XXL
TWEE X TWEE TICKETS EN MEET & GREET MET PIETJE
ZIJN GEWONNEN DOOR: Marion Lucius en Hetty Donkers.
Van harte gefeliciteerd en veel plezier bij Summerfestival XXL

Kloosterkapel; activiteiten en organisatie
De vakantieperiode nadert en het
zal even rustiger worden in de
Kloosterkapel.
Familie-/Systeemopstellingen
Voordat je echt van je vakantie gaat
genieten, kun je aansluiten bij de
dag familie-/systeemopstellingen.
Een mogelijkheid om met gelijkgestemden inzicht in het groter geheel
te verwerven. Iedereen maakt daar
deel van uit, beïnvloedt en wórdt
daardoor beïnvloed. Samen ga je
het overzicht creëren om er vervolgens lering uit te trekken en de

eerste stappen naar verandering te
ondernemen. Een leerzame dag op
zaterdag 29 juni onder leiding van
Juno Welter uit Amsterdam, waarvoor je van harte uitgenodigd bent.
Aanvang: 10.00 uur. De dag duurt
tot ongeveer 17.00 uur. Kosten voor
een representant € 25,-, voor een
inbrenger van de hulpvraag € 90,-.
Info/aanmelden bij Margareth
Bloemen, 0413-351075 of
margarethbloemen@home.nl.
Yoga
Na de zomervakantie ben je weer

welkom voor yoga in de Kloosterkapel. Yoga-docente Lea van den
Bergh, info: leabergh@hotmail.com
start op maandag 9 september en
Sandra Botman geeft haar eerste
lessen op dinsdag 3 september;
info: sandra@uniformyoga.nl.
Noteer dit in je agenda! Na de vakantie zal hierover in DeMooiBernhezeKrant uitgebreide informatie te
lezen zijn.
Namens Kloosterkapel Vorstenbosch, iedereen een inspirerende
vakantie gewenst!

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

facebook.com/
floryaheesch

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur
Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

3

Woensdag 19 juni 2019

Aurora Ontmoet: Judith en
Kim uit Aurora Con Brio!
HEESCH - Judith(15) en Kim(14) zijn beiden al een aantal jaren lid van Aurora; Judith 6,5 jaar en Kim 7
jaar. Judith speelt hoorn op B-niveau en Kim speelt bugel op C-niveau. Ze hebben beiden nog les vanuit
de Muzelinck. Daarnaast spelen ze ongeveer 4 jaar bij Aurora Con Brio. Op 26 oktober doen ze daarom
ook mee met ‘Aurora Ontmoet’.
Zowel Kim als Judith hebben
muziek al van jongs af aan meegekregen. Een muzikale familie
en zelfs een muzikale oppas,
waar Judith nu mee in het orkest
speelt, hebben er voor gezorgd
dat bij beide dames de interesse
vroeg was gewekt. Hun uiteindelijke doel is het halen van het
grote orkest. Zij halen ook veel
plezier en voldoening uit het
geven van concerten en samen
met het orkest werken aan een
project zoals ‘Ontmoet’.
Voor hen allebei stopt muziek
niet buiten de fanfare. Op school
kunnen ze in de schoolband en
de muziekklas hun muzikaliteit
laten horen aan hun vrienden.
Het helpt om te motiveren waar-

Judith en Kim

Voor ‘Aurora ontmoet’ hopen ze
dat het publiek een mooie avond
beleeft en na middernacht met

Uitdagende muziek en gezelligheid
door ze binnenkort allebei hun
C-examen hopen te halen. Uitdagende muziek, gezelligheid en
het niveau van het orkest helpen
daarnaast om die motivatie en
plezier uit de muziek te halen.

plezier CC De Pas uitloopt. Als
het orkest goed speelt, ze het
onderling gezellig hebben en
met veel plezier op het podium
staan, wordt het project op een
leuke manier afgesloten. Beiden

geven aan er veel plezier in te
hebben, mede omdat het repertoire erg uiteenlopend is.
Wilt u ook komen luisteren bij
‘Aurora Ontmoet’ op 26 oktober? Vergeet dan niet kaartjes te
kopen.
Een kaartje kost maar €15,- en
kunt u verkrijgen via www.depas.nl of bij de theaterkassa in
CC De Pas. Wees er snel bij,
want deze avond mag u niet
missen!

Menno Pennings slaagt voor
D-examen slagwerk

en Patrick van den Heuvel complimenteerden Menno met zijn
spel: “Mooi technisch spel in een
leuk en verzorgd programma.”
Menno behaalde een 8 gemiddeld op alle onderdelen van
het examen. Een resultaat waar
de vereniging erg trots op is!
De vereniging feliciteert hierbij
Menno nogmaals!

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Spreekbeurt
‘Je zou maar elke dag een spreekbeurt moeten houden. Elke dag
spreken in het openbaar. Ik moet er niet aan denken, meneer van
Doren. Als ik dat één keer per jaar moet doen, zie ik er al weken
van te voren tegenop en jij moet dat gewoon elke dag. En ook nog
eens over die saaie onderwerpen als rekenen. Ik heb niets met
cijfers, dus ik zie mezelf echt niet een hele ochtend over nummers
praten. En daarna ook nog met engelengeduld vlekkensommen
uitleggen aan twaalfjarigen. Ik lees liever over de Irak-oorlog, maar
ik denk er niet aan om er over praten. Zeker niet ten overstaan van
mijn klasgenoten. Die horen me liever stamelen over Het Konijn
denk ik. Dan hoeven ze niet op te letten.’
Het is maar goed dat mijn leraar in groep 7 deze gedachten
niet kon lezen toen hij me vroeg of basisschoolleraar niet iets
voor mij zou zijn. Sociaal wenselijk antwoordde ik dat ik ‘het
echt nog niet wist’, maar ik wist zeker dat ik zijn opvolger niet
zou worden. Hoewel ik wel heel erg op hem wilde lijken als ik
volwassen was en bewondering had voor docenten. Ik vond het
als kind al ontzettend knap om, soms meer dan dertig, van mijn
leeftijdsgenoten in bedwang te houden en tegelijkertijd ook nog
iets bij te brengen. Ik dacht er toen niet aan dat ze er toen ook
gratis zestig ouders bij kregen elk jaar, want anders had ik nog
meer respect voor ze gekregen. Voor mijn pubergerechtigde
leeftijd, ben ik dan ook nooit tegen straf opgelopen. Daarna
hooguit omdat ik niet op tijd kon stoppen met sarcastische grapjes
maken, al maakte ik die grapjes niet om mijn leraar of lerares een
hak te zetten.
Als ik artikelen lees over het groeiende lerarentekort en dat de
sector dringend behoefte heeft aan verse krachten
of zij-instromers, moet ik altijd aan mijn leraar van
groep 7 denken. Misschien omdat ik altijd in mijn
achterhoofd heb gehouden dat hij het toch een
beetje bij het goede eind had. Het docentschap
heeft me altijd aangetrokken. Maar als ik dan
tegelijkertijd terugdenk aan mijn kokhalzen net
voordat ik met mijn spreekbeurt over de Irakoorlog begon, snap ik waarom ik het nooit heb
aangedurfd.

blieker@bernhezemedia.com

NISTELRODE - Menno Pennings organiseerde afgelopen zondag
een openbaar concert in CC Nesterlé voor het praktijkonderdeel van
zijn D-examen slagwerk. Het D-examen is het hoogst te behalen
niveau in de amateurmuziek. Tijdens het examen liet Menno horen
dat hij de afgelopen jaren een flinke groei doormaakte. Een mooie
prestatie die Menno met zeer goed gevolg aflegde.
Samen met zijn docent Paul van
Lokven bereidde Menno zijn
examenconcert voor. Tijdens het
concert liet Menno een solowerk
horen, een duet met gastmuzikant Rob Spanjers uit Schaijk en
een ensemblewerk. Het ensemblewerk werd ondersteund door
de voltallige slagwerkgroep van
fanfare Nistelrode.
Juryleden Hans van Moosdijk

Column D’n Blieker

Menno en Paul

PiKabella haalt het beste uit uw huis
Vastgoedstyling:
PiKabella is er in gespecialiseerd om iedere woning zo ruim, zo
licht, zo neutraal en zo sfeervol mogelijk in te richten zodat deze er
uit springt op sites als Funda en zoveel mogelijk kijkers trekt.
Meubelverhuur:
Staat uw woning leeg en wordt deze voorlopig niet bewoond: ook
voor meubelverhuur kunt u bij PiKabella terecht. Een ingericht huis
verkoopt beter!
Interieurstyling:
Komt u er zelf niet uit? PiKabella zorgt voor een warm, persoonlijk
en sfeervol interieur, afhankelijk van uw wensen en voorkeuren.
Interesse in meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem een
kijkje op www.pikabella.nl.
Of bel naar 06-17005511

4

GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Apotheek BENU
Persoonlijke aandacht en service bij BENU apotheek Hoogstraat en Gildestraat Heesch

Suzanne Schols van Benu Apotheek Gildestraat en Alexandra van Eek van
BENU Apotheek Heesch aan de Hoogstraat

Suzanne en Alexandra bij de nieuwe afhaalautomaat

Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Het was misschien voor veel inwoners in Heesch wat onduidelijk wat er met de BENU vestiging aan de Hoogstraat gaat gebeuren
nu zich onlangs in het gloednieuwe Gezondheidscentrum aan de Gildestraat ook een BENU apotheek vestigde. Apothekers Suzanne Schols
(BENU Gildestraat) en Alexandra van Eek (BENU Hoogstraat) willen graag die verwarring wegnemen en iedereen op het hart drukken dat
ook de ‘oude’ apotheek aan de Hoogstraat gewoon open blijft en: “Op beide vestigingen krijgen patiënten dezelfde service, staat adequaat
handelen hoog in het vaandel én ziet men dezelfde vertrouwde gezichten.”
Alexanda: “Voorheen was het
wel eens erg druk bij de vestiging aan de Hoogstraat; mensen
moesten soms best lang wachten. Met de komst van een nieuwe vestiging aan de Gildestraat
zijn die wachttijden verleden
tijd.” Ook zien patiënten, die de
vestiging Gildestraat bezoeken,
vertrouwde gezichten die zij ook
altijd zagen aan de Hoogstraat.
Suzanne: “ Het team van BENU
apotheek Heesch rouleert, dat
wil zeggen dat alle medewerkers
bij toerbeurt werkzaam zijn op
beide vestigingen.” Suzanne en
Alexandra willen ook graag benadrukken dat de patiënt altijd
vrij is in zijn keuze naar welke
apotheek hij wil; nu en in de toekomst!
BENU Afhaalautomaat en gratis
bezorgservice
Ook een zeer servicegerichte
en klantvriendelijke service van
BENU apotheek is de BENU Afhaalautomaat; medicijnen ophalen wanneer het jou uitkomt!
“De BENU afhaalautomaat vind
je op beide vestigingen en biedt
de patiënt de mogelijkheid om
medicijnen op te halen op een
dag en tijdstip naar keuze. Het
gebruik van de BENU Afhaalautomaat is heel eenvoudig en

vanzelfsprekend is deze service
ook helemaal gratis”, zegt Alexandra. Wat ook helemaal gratis
is, is de bezorgservice van BENU
apotheek. Suzanne: “Mensen
die niet zo makkelijk naar ons
kunnen komen, kunnen gebruikmaken van deze service. Onze
bezorgservice bedient iedereen
in Heesch, dus ook mensen die
wat meer achteraf wonen kunnen gebruikmaken van deze service waarbij de medicijnen netjes
aan de deur afgeleverd worden.”
Nog meer service
Ook geeft BENU apotheek patiënten de zekerheid dat zij nog de
juiste medicijnen gebruiken; dit
via de BENU Medicijnscan waarbij er onder andere minder kans
is op onnodige bijwerkingen en
complicaties én een gerichte behandeling volgens de laatste inzichten gegeven kan worden.

tiging aan de Hoogstraat tussen
11.00 en 13.00 uur. Daarnaast is
op deze vestiging de verbouwing
onlangs afgerond.
De spreekkamer is hierbij aanpast tot een dichte ruimte waarin
de privacy van de patiënt gewaarborgd is.

Kortom; BENU apotheek Hoogstraat en Gildestraat Heesch staan
voor persoonlijke aandacht, adequaat handelen, kortere wachttijden, servicegerichtheid én, ook
niet onbelangrijk, een makkelijke
bereikbaarheid met uitstekende
parkeergelegenheid!

BENU Apotheek Heesch aan de Hoogstraat

“Uiteraard doen wij dit altijd in
samenspraak met de huisarts,
wij als apotheker beslissen hierin
nooit alleen”, zeggen Suzanne
en Alexandra resoluut.
Naast deze wat nieuwere services
blijft een ‘oude’ vertrouwde service gehandhaafd: de zaterdagochtendopenstelling van de ves-

BENU Apotheek Gildestraat

Nieuw in Heesch!
Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

HEREN KNIPPEN
BAARD SCHEREN
DAMES KNIPPEN
KLEUREN
EPILEREN met touw

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

Stationsplein 2F Heesch

al
derde filia

5

Woensdag 19 juni 2019

Inspectie van het Onderwijs:
‘De Bolderik is een goede school!’
cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

HEESWIJK-DINTHER - Gerelateerd aan de vierjaarlijkse bestuursinspectie bij SAAM*, vond 11 juni een
verificatie met kwaliteitsmeting plaats op OBS de Bolderik door de Inspectie van het Onderwijs.

27 JUNI: SEARCHING
Drama over een wanhopige vader die erachter
probeert te komen waar
zijn 16-jarige dochter is.
Na de dood van zijn
ester
vrouw doetzoNDavid
lé Kim
dicht ,
bij. aan
K
(John Cho) om
er, gealles
& nt niet
moedochter
om er voor ozijn
t!
WWW.neSTerle.nl
Margot (Michelle La) te
zijn maar de tiener zoekt
troost op het internet.Ze publiceert honderden foto’s en video’s terwijl zij een intensief contact onderhoudt met één van haar volgers.
Het leven van David neemt een afschuwelijke wending als Margot
op een avond verdwijnt. Hij schakelt de hulp in van de politie en detective Vick om de verdwijning te onderzoeken. Nadat het team na
37 uur nog steeds geen aanwijzingen heeft, neemt de vader het heft
in eigen handen. Hij zoekt op de enige plek waar nog niemand heeft
gekeken en waar tieners meestal hun geheimen bewaren: de laptop
van zijn dochter.

‘Hij kende zijn dochter
niet zo goed als hij dacht’
Searching mag een bijzondere film worden genoemd, met name door
de wijze waarop het verhaal in beeld wordt gebracht. De kijker krijgt
alles te zien door de beelden die met de webcam van de computers
van David en Margot zijn vastgelegd.
Dankzij de ‘digitale voetstappen’ van zijn dochter, komt hij achter
heel veel dingen waar hij geen weet van had. Eén ding is zeker: hij
kende zijn dochter niet zo goed als hij dacht…
BEN JE 16 JAAR ? KOM GRATIS NAAR DE FILM ‘SEARCHING’
EN… NEEM JE VADER MEE!
27 juni – Aanvang 20.15 uur.
Kaartjes à € 5,- voorafgaand bij kassa verkrijgbaar.

Daarbij zijn onder andere de
volgende onderwijsstandaarden
onderzocht:
- Aanbod
- Didactisch handelen
- Verantwoording en dialoog
- Veiligheid
- Pedagogisch klimaat
Het onderzoek bestond uit een
documentanalyse, het laten
zien van de PR-film conceptuele keuze: Beweeg Je Wijs!,
groepsobservaties, gesprekken
met kinderen, ouders en managementteam. De school heeft
goed kunnen laten zien dat ze
staat voor de brede ontwikkeling
van kinderen. Voorbeelden daarvan zijn: wereldoriëntatie aangeboden met Kernconcepten,
doelgericht werken op tablets
met Snappet en aandacht voor

bewegend leren met Beweeg
je Wijs! Uit de gesprekken met
ouders en kinderen blijkt dat er
veel aandacht is voor de sociaal
emotionele vorming van de kinderen. Dit wordt ook nog eens
ondersteund door een hoge score op veiligheid en pedagogisch
klimaat. ‘De Bolderik kan overwegen door te pakken op het
predicaat excellente school!’
De Inspectie vat het bezoek
samen: Er is een goede kwaliteitscultuur op De Bolderik. Er
is samenhang in de onderwijsstandaarden in combinatie met
een lerend team waarbij leraren
eigenaar zijn van het onderwijsleerproces. Quote van de inspecteur: “Jullie zijn een goede
school! Jullie kunnen overwegen
door te pakken op het predicaat
excellente school.”

Reünie De Molenbeemden 1973
Hallo oud-klasgenoten en -leraren!
Wij, Ely, Mieke, Marie-Jose, Maria en Gonny
(oud-leerlingen van LHNO De Molenbeemden in
Veghel) zijn een reunie aan het organiseren. Ben jij
net als wij in 1973 begonnen op deze school en lijkt
het je leuk om je oud- klasgenoten nog eens
te ontmoeten na deze lange tijd?
Meld je dan aan voor 1 september via
molenbeemden73@hotmail.com.
De reunie vindt plaats op 1 november
ergens in de buurt van Veghel.

Directeur Margot van Uden: “Ik
ben zo trots op onze kinderen,
het team van De Bolderik en de
ouders! Dit consistente beeld
gaan we nog meer profileren in
‘dit bieden wij, dit zijn wij’!’”

Bijendag
SLABROEK - Er vindt weer een
bijendag op Natuurcentrum De
Maashorst plaats!
Zondag 23 juni van 11.00 tot
16.00 uur is er van alles te zien
en te beleven dat te maken heeft
met het boeiende leven van honingbijen. Deze voor de mens
zo belangrijke diertjes zijn van
dichtbij te bekijken.
De imker geeft informatie en
demonstreert hoe de honing
‘geoogst’ wordt. Honing kan
geproefd en gekocht worden en
zeker voor kinderen is het erg interessant.
Voor meer informatie zie
www.natuurcentrum
demaashorst.nl.
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KBO KRING BERNHEZE

KBO Bernheze

Over het Boeddhisme

VIERGENERATIES

Met KBO Kring
naar Boeddhistisch centrum

Naar België,
Luxemburg en
Duitsland
HEESWIJK-DINTHER-LOOSBROEK - In mei zijn 52 leden van
de KBO’s van Heeswijk, Dinther
en Loosbroek vijf dagen lang op
pad geweest.
Een hotel in Vianden vormde de
uitvalsbasis voor de dagtochten.
Iedereen kon er lekker eten en
er was voldoende ruimte om de
avonden gezellig door te brengen. Het optreden van zangeres/
entertainer Lisa op dinsdagavond
zorgde voor de nodige hilariteit,
mede door het op de hak nemen
van het Nederlandse gezelschap
en het Engelse gezelschap!
Veel moois gezien
In België waren de deelnemers
aan de reis in de Brouwerij van
Bellevaux in Malmedy, het
Bastogne War Museum met op
een steenworp afstand het beroemde Amerikaanse Mardassonmonument en La Roche en

Ardenne, dat wordt gedomineerd
door de ruïnes van het kasteel.
In Luxemburg verkenden zij natuurlijk Vianden met haar kasteel, een van de belangrijkste
vestigingsplaatsen van Europese
instituties Luxemburg-stad, het
golvende landschap van het Müllertal en Echternach, bekend van
de Sint-Willibrordusbasiliek van
de abdij.
In Duitsland bezochten de vakantiegangers Trier met de
stadspoort Porta Nigra uit de Romeinse tijd en Aken, waar in de
Schatzkammer van de Dom de
tentoonstelling van de gewaden
van het Mariabeeld belangstelling van velen had.
Iedereen heeft enorm genoten
en met elkaar ook veel plezier
gehad.
De chauffeurs Edwin en Arwin
van Brabant Expres brachten de
reizigers overal veilig naar toe. Zij
hebben er ook steeds voor gekozen om over kleinere wegen
te rijden, waardoor de prachtige
natuur zich dag na dag liet zien.
Er worden alweer plannen gemaakt voor 2020!

Karma Eusel Ling

VORSTENBOSCH - KBO kring
Bernheze organiseert woensdag
26 juni van 10.00 tot 12.00 uur
een excursie naar het Boeddhistisch Centrum Karma Eusel Ling
(tuin van het heldere licht) in
Vorstenbosch. Ria Bello of Guus
van der Valk geven daar uitleg
over het Boeddhisme.
En zij laten de mooie tempel en
de gebedsmolen zien. De ontvangst met koffie of thee is om
10.00 uur. Aansluitend vindt de
rondleiding plaats. Deelname
is gratis voor alle KBO leden uit
Bernheze. Het vervoer is op eigen
gelegenheid. Het adres van de
tempel is Heuvel 1, de boerderij
naast de kerk. Aanmelden bij Peter van den Hurk via
pvdhurk.1@home.nl of 0412612727, bij Ria van Hemmen via
riavanhemmen@gmail.com
of
0413-292462 of bij Lenny Timmers via lennytimmersverbaken@
yahoo. com of 06-44728101.

Vrij Bridgen in de zomermaanden:
‘fitness for your mind’
HEESWIJK-DINTHER - Vanaf 24 juni is er op alle maandagen in juni, juli en augustus weer de mogelijkheid tot vrij bridgen in CC Servaes. Het is een prima gelegenheid voor iedereen om in de zomermaanden
toch actief bezig te zijn. Bridgen is bij uitstek de mogelijkheid om de hersenen te trainen en, zoals een
bekend neuropsycholoog schreef: “het kan de ziekte Alzheimer/Dementie wellicht met drie tot vijf jaar
vertragen.”
De data zijn 24 juni, 1 juli, 8 juli,
15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus
en 26 augustus. Vrij bridgen is
voor iedereen die het bridgespel
beheerst toegankelijk. De locatie
is CC Servaes aan het Raadhuisplein 24. Je kunt inschrijven vanaf 19.00 uur; 19.30 uur uiterlijk.
Er wordt om 19.45 uur gestart.
De kosten zijn € 2,- per persoon
(€ 4,- per paar) voor hen die
geen lid zijn van de Bc de Klot-

beek. Breng wel je NBB-nummer
mee. Dit is mede van belang
voor de ‘meesterpunten’ die er
zijn te vergeven.
Meer informatie via
06-51859617 en op
www.bcdeklotbeek.nl. Aanmelden moet plaatsvinden op de
avond zelf in de zaal.
Overigens zal er voor mensen die
het bridgespel willen leren vanaf half september waarschijnlijk

weer een eerstejaars cursus voor
beginners worden gestart bij
voldoende deelnemers. Je kunt
je hiervoor aanmelden bij Gerrit
van den Berg, secretaris Bc De
Klotbeek, via
gerrit.gensberg@gmail.com.

NISTELRODE - Overgrootmoeder Bertha van de Burgt-van de Ven,
geboren op 5 oktober 1929 in Vinkel, dochter Mariëtta van den
Berg-van de Burgt is geboren op 2 maart 1966 in Nistelrode. De trotse moeder is Marlon van den Berg, geboren op 8 augustus 1995 in
Nistelrode. Tess Adriaansen is op 18 april geboren en alles gaat helemaal naar wens. De familie is uiteraard heel trots op haar.

Informatie over
dementheek Bernheze
BERNHEZE - In de bibliotheken in Bernheze vind je sinds januari dit
jaar de Dementheek. Een Dementheek is een informatiepunt in de
bibliotheken in Bernheze waar materialen en informatie te vinden is
voor en over mensen met dementie.
De Dementheek is er speciaal
voor volwassenen met geheugenproblemen, voor mensen
met (beginnende) dementie die
thuis wonen en voor mensen
met dementie die in zorginstellingen wonen. Daarnaast biedt
de Dementheek ondersteuning
aan mantelzorgers, vrijwilligers
en professionals die werken met
en voor mensen met dementie.
Er zijn diverse materialen te leen,
zoals spellen, films, boeken over
vroeger, informatieve boeken,
romans over dementie en herinneringskoffers.
De herinneringskoffer is bedoeld
voor mensen waarbij de diagnose dementie gesteld is. In de koffer zit informatiemateriaal over
dementie, materiaal over vroegere tijden, spelmateriaal, herinneringskaarten, foto’s, muziek,
voorwerpen van vroeger. Er zijn
in totaal vijf herinneringskoffers.
De koffers van Heeswijk-Dinther
en Loosbroek staan in de bibliotheek in Heeswijk-Dinther. De
koffer van Heesch vind je in de
bibliotheek in Heesch, de koffer
van Nistelrode staat in de bibliotheek van Nistelrode en de koffer

van Vorstenbosch staat ook in de
bibliotheek te Nistelrode maar
kan bij je thuis worden bezorgd
door de contactpersoon van de
werkgroep DementieVriendelijk
Bernheze in Vorstenbosch, Ellen
van der Ven (06-42086561).

Dementheek biedt
ondersteuning
De uitleentermijn van de koffer is vier weken en je hebt
een lidmaatschapspasje van
de bibliotheek nodig. De Dementheek wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente
Bernheze, de bibliotheek Bernheze, de werkgroep DementieVriendelijk Bernheze, Alzheimer Nederland, ONS welzijn
en de heemkundekringen De Elf
Rotten, De Wojstap en De Nistelvorst.
De Dementheek is geopend tijdens de openingsuren van de
bibliotheken in Bernheze.
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Thresy van Eijl 40 jaar werkzaam op basisschool
De Beekgraaf in Nistelrode
‘Veel veranderingen gezien, maar kinderen blijven kinderen’

Aanbiedingen geldig van
20 tot en met 26 juni
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

4 voorgebakken
kampioentjes

1,25

voor

Kokosmakronen
4 + 2 GRATIS

Weekendknaller!

Roombroodjes
3 + 1 GRATIS
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

Juf Thresy vindt de komst van het digibord een van de fijnste ontwikkelingen Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE – Vorige week dinsdag , 11 juni, was het precies 40 jaar geleden dat juf Thresy ging werken bij basisschool De Beekgraaf. Deze heugelijke dag vierde zij samen met haar gezin, collega’s en
natuurlijk de leerlingen van de Nistelrodese basisschool.
“Ik was 20 jaar toen ik begon
op De Beekgraaf, nét klaar met
de opleiding die toen drie jaar
duurde, en ik vond al meteen
een baan in het onderwijs; een
unicum voor die tijd! Veel pas
afgestudeerden konden in die
tijd namelijk alleen maar dromen
van een baan in het onderwijs
ondanks dat zij de juiste papieren in handen hadden.”
Thresy heeft veel veranderingen meegemaakt; de lagere
school werd basisschool en het
klassieke krijtbord is vervangen
door een modern digibord. “De
komst van het digibord was echt
een uitkomst vond ik. Zo makkelijk! Voorheen moest je alles met
krijt op het schoolbord schrijven,
maar dankzij het digibord komt
met één muisklik alles tevoorschijn!”
Natuurlijk plaatst, net als zoveel
collega-leerkrachten, ook Thresy
haar vraagtekens bij sommige
door ‘Den Haag’ opgelegde regels en wetten. “Wist je bijvoorbeeld dat het aantal vierkante

Kinderen
gebaat bij
voorspelbaarheid,
rust en
regelmaat

meters aan klaslokaal nu een
stuk minder is dan vroeger?
En al die extra, veelal administratieve, handelingen die op het
bordje van de leerkracht terechtkomen vergen veel extra tijd.
Ook heb je tegenwoordig, veel
meer dan vroeger, te maken met
mondige en kritische ouders. Of
wat denk je van die privacyregels
die anno nu ook zo’n heet hangijzer zijn.”

Toch heeft Thresy het nog steeds
enorm naar haar zin als leerkracht op De Beekgraaf. “Zo
leuk om die snoetjes van de
kinderen te zien als ze weer iets
bereikt hebben. Kinderen blijven
kinderen, alleen zijn kinderen nu,
vergeleken met vroeger, veel visueler ingesteld omdat ze al op
zeer jonge leeftijd te maken krijgen met tv, games, internet en
andere sociale media.
Op zich niks mis mee maar… elk
kind is en blijft gebaat bij voorspelbaarheid, rust en regelmaat.
Oh, en wat meer respect is zo nu
en dan ook wel op z’n plaats”,
lacht Thresy.
De bevlogen leerkracht, zelf
moeder van drie kinderen, heeft
19 jaar fulltime als leerkracht
gewerkt en is nu alweer een tijd
parttime aan De Beekgraaf verbonden. Ze is voorlopig nog wel
van plan om te blijven, maar: “Ik
kom niet met een rollator naar
school hoor, tegen die tijd stop
ik!”

Piggy voor een beloning
bij Van den Tillart
VORSTENBOSCH - Spaar jij al
mee met Piggy? Bij Slagerij van
den Tillart in Nistelrode en Vorstenbosch kan je sparen voor de
leukste beloningen!
Zeg maar gedag tegen alle
stempelkaarten en zegelboekjes,
want je hebt maar één spaarkaart nodig om bij de aangesloten locaties van Piggy te kunnen

sparen. Sparen met Piggy doe
je specifiek per onderneming.
Iedere onderneming biedt unieke beloningen en jij bepaalt zelf
welke beloning je ontvangt. Je
levert je gespaarde punten in bij
de onderneming waar je ze ook
gespaard hebt.
Voor je het weet word je verrast
met een leuke beloning bij een

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kipweek
Gekookte kip voor op brood
100 gr.

Kipschnitzels
100 gr.

€ 1,35

€ 1,30

Kipreepjes
Gemarineerd of
naturel
100 gr.

€ 1,25

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

TUINBONEN per kilo € 1.49
WILDE BOSPERZIKEN 500 gram € 1.49
LOLLO BLOND/ROSSO per krop € 0.79
Groot assortiment rauwkostsalades
lekker voor bij de BBQ
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

van deze ondernemingen. Heerlijk toch! Beloon dus jezelf en
spaar mee met Piggy.

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Laatste
Autismecafé
voor de
zomervakantie
VEGHEL - Voor de zomerstop
gaat op 24 juni het Autismecafé
nog één keer open. Misschien
is het dan een mooie, zomerse
avond, zodat de bezoekers buiten kunnen gaan zitten. Het Autismecafé is elke laatste maandag van de maand open in het
PieterBrueghelHuis aan de Middegaal 25.
Om 19.30 uur gaan de deuren
open voor mensen met autisme
van 18 jaar en ouder én voor
hun familie en vrienden. Een
half uur later begint het café. De
toegang is gratis en van tevoren
aanmelden hoeft niet. Deze keer
staat er niets speciaals op het

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

De organisatie staat
open voor ideeën van
bezoekers

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

programma, wat inhoudt dat er
volop ruimte is voor spelletjes en
gesprekken. Veel bezoekers ervaren herkenning en erkenning
en vinden het heel plezierig dat
ze een avond niet aan autisme
hoeven te denken. In het Autismecafé kunnen ze gewoon zijn
wie ze zijn.
De organisatie heeft in juli de
tijd om na te denken over het
Autismecafé in het nieuwe seizoen, maar staat ook open voor
ideeën van de bezoekers. Heb jij
een idee wat je graag met de organisatie wilt delen? Spreek dan
één van de organisatoren aan op
de avond zelf. Bezoek vooral ook
Facebook.com/autismecafemeierij,
om op de hoogte te blijven van
de laatste nieuwtjes. Het eerstvolgende café is na de zomervakantie op de laatste maandagavond van augustus.

26 juni Internationale Dag voor
Slachtoffers van Foltering
HEESCH - Op 26 juni 1987 kwamen de Verenigde Naties overeen dat foltering beschouwd
moet worden als een fundamentele schending van de mensenrechten. Paus Franciscus noemt
foltering een doodzonde.
Het vernietigt de liefde in het
hart van de mens. Er bestaat
geen enkele rechtvaardiging
voor het folteren van mensen.
Alle christenen moeten zich inzetten voor de afschaffing ervan en gefolterden hulp bieden,
aldus de paus. De geschiedenis staat bol van foltergeweld.
Echter, niet alleen vroeger of in
extreme situaties wordt er gefol-

terd, ook vandaag is ‘foltering’
nog brandend actueel. Zo dreigt
in bepaalde delen van de wereld
antichristelijke vervolging genocidale niveaus te naderen.
Op 28 mei jongstleden nam de
VN een resolutie aan waarbij 22
augustus werd vastgesteld als de
Internationale Dag ter Herdenking van de Slachtoffers van Geweld vanwege Religie of Geloof.
Tot op heden kan de reactie van
de internationale gemeenschap
op religieus geweld en religieuze vervolging als ‘te weinig en
te laat’ worden aangemerkt. De
resolutie is een duidelijke bood-

schap, een mandaat en op 22
augustus ook een herinnering:
dat daden van op religie gebaseerd geweld niet kunnen en
worden getolereerd. Dat Nederland nu een gezant aanstelt voor
godsdienstvrijheid maakt duidelijk dat de vrijheid van religie
en levensovertuiging een van de
prioriteiten is van haar buitenlandse beleid.
Wilt u meehelpen om extra aandacht te genereren voor slachtoffers van geweld vanwege religie of geloof? Neem dan contact
op met de parochie De Goede
Herder: (0412) 451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

COLUMN
Schuldhulpmaatje
Bernheze vertelt...’
André: ‘Het beste is om eerlijk te zijn
naar de mensen om je heen, je hoeft
je niet te schamen’
Net na zijn vijftigste verjaardag kwam het leven van André op
zijn kop te staan. Zijn vrouw verliet hem en het bedrijf dat van
hen samen was. André stond er alleen voor. De hele situatie
greep hem enorm aan. Hij deed het bedrijf over aan zijn zoon
en ging zelf naar een psycholoog. Al snel bleek dat het beter
was als hij zou worden opgenomen. André zag het leven niet
meer zitten. De rust en de behandeling deden hem goed en
sneller dan verwacht mocht hij naar huis.
André besloot om als vrijwilliger wat werk op te pakken in het
bedrijf dat nu van zijn zoon was. Het ging niet zo goed met
de zaak en hij wilde graag helpen. Op een dag kreeg hij een
uitnodiging van de gemeentelijke sociale dienst. Hij moest
verantwoording afleggen voor het feit dat hij weer wat werkte.
Dit had niet gemogen, ook al was het vrijwilligerswerk. Hij had
al schulden van zijn bedrijf en moest nu bovendien een groot
deel van zijn uitkering terugbetalen. Door verkeerde afspraken
met zijn zoon kwamen daar nog eens achterstallige betalingen
van de zorgverzekering en energie bij. Hij kon wel wat geld
krijgen van familie en vrienden, maar dat was niet genoeg.
Gesloten post in een lade
Toen kwam André via zijn maatschappelijk werker in contact
met SchuldHulpMaatje in zijn woonplaats. Het intakegesprek
viel hem zwaar, er kwam zoveel verdriet naar boven. Hij werd
gekoppeld aan een maatje. “En jeetje, wat liep alles toen in
een sneltreinvaart”, vertelt André. Samen met zijn maatje
belde André instanties, ging hij langs bij de Belastingdienst en
maakte hij afspraken met de schuldeisers. “Mijn maatje heeft
gewerkt als een paard om al mijn administratie op de rit te
zetten. Ja, ook ik legde alle post gesloten in een lade.”
Van een hoopje mens naar een mens met eigenwaarde
We zijn inmiddels een aantal jaren verder. Het is André
met hulp van zijn maatje gelukt om zijn geldzaken en zo
zijn leven weer op orde te krijgen. Andre: “Ik ben trots op
mezelf dat ik aan al mijn verplichtingen heb voldaan, soms
zelfs eerder dan was afgesproken. Dat ik in aanraking kwam
met SchuldHulpMaatje is werkelijk het beste dat mij is
overkomen. Al vanaf het intakegesprek heeft mijn maatje mij
voorgehouden dat ik niet de schuld bij mezelf moet zoeken.
Gedane zaken nemen geen keer. De bedoeling is om er weer
uit te komen met de geboden hulp. Of het een succes wordt,
ligt helemaal aan jezelf. Het beste is om open kaart te spelen.
Een hoopje mens kan echt weer een mens met eigenwaarde
worden. Het beste is om eerlijk te zijn naar de mensen om
je heen, je hoeft je niet te schamen. Ik ben blij dat ik alle
handvatten heb mogen pakken die Schuldhulpmaatje mij heeft
aangereikt, in het korte verleden maar ook nu nog door de
nazorg.”
André is ambassadeur in de overheidscampagne ‘Kom uit je
schuld’’, zie www.komuitjeschuld.nl. Voor meer informatie mail
naar schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com.

Al 35 jaar in de weer
voor de natuur
In 1984 besloot een aantal enthousiaste natuurliefhebbers zich
te verenigen omdat zij zagen dat
het niet goed ging. Daarmee
werd in Heeswijk-Dinther de
lokale afdeling van het Instituut
Voor Natuureducatie (IVN) opgericht, die zich later ontfermde
over heel Bernheze.
Dit jaar bestaan ze dus 35 jaar.
Zaterdag 29 juni wordt dat gevierd in en rondom CC Servaes.

Lees volgende week meer hierover in DeMooiBernhezeKrant.
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Stamceldonatie, het is zó nodig…
hij op en gaat het weer langzaam
de goede kant op.”
Dick, die ook nog een hartinfarct
kreeg te verwerken, is een echte
doorzetter en toont alle vertrouwen in de toekomst en een goede
afloop. “Ik heb maar één hobby,
en dat is rijden in mijn vrachtwagen, dus ik hoop snel weer aan
het werk te kunnen”, glimlacht

Zaterdag
22 juni
derde editie
‘Bike my Day’
Dick Vermeulen

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

HEESCH - Dick Vermeulen (57) uit Heesch kreeg 3 oktober vorig jaar ineens buikpijn.
Niet veel later werd hij met spoed met een ambulance naar het Radboud UMC in
Nijmegen gebracht waar acute leukemie werd vastgesteld. “En de ernstigste vorm die
er is”, vertelt de vrachtwagenchauffeur. “Ik kreeg meteen een zware chemo. Het was
echt kantje boord, dus ik mag niet mopperen, gelukkig ben ik er nog.”
Geluk gehad
“Hij had snel een stamceldonor
nodig”, weet steun en toeverlaat
Ineke van Boxtel. “Dat is nog niet
zo eenvoudig. Donorcellen kunnen het zieke beenmerg vervangen, maar ook kwaadaardige cel-

len stoppen. Het is dus zaak om
voor een patiënt op tijd een passende stamceldonor te vinden.
De kans dat je een donor binnen
de familie van de patiënt vindt, is
slechts 30 procent.
In Nederland is er een groot te-

kort aan stamceldonoren. Zelfs in
een gezin met tien kinderen is er
soms geen match. Dat juist zijn
enige zus wel bleek te kunnen
helpen was natuurlijk een klein
wonder. Hij is bijna 40 kilo afgevallen, maar sinds die hulp knapt

Dick. “We zijn er nog niet, maar
ik ben weer op de goede weg,
met dank aan mijn zus. Zo zie je
maar hoe belangrijk het werk van
de Lions Bernheze is. Ik hoop dat
ze met ‘Bike my Day’ veel geld
ophalen voor stamceldonatie en
donoren werven voor Stichting
Matchis. Ik heb geluk gehad, dat
gun ik iedereen.”
Adrie van der Poel
Zaterdag 22 juni is de derde editie
van ‘Bike my Day’, een wielertoertocht waarbij deelnemers zich als

team inschrijven om in estafettevorm zoveel mogelijk rondes van
11 kilometer af te leggen binnen
11 uur. Het doel: geld ophalen in
de strijd tegen kanker! Een sportieve strijd tussen de teams, maar
een gezamenlijke strijd tegen
kanker. Vorig jaar werd er ruim
€ 40.000,- opgehaald, een geweldig bedrag dat ze dit jaar natuurlijk willen overschrijden! De
route gaat door het mooie groene hart van de gemeente Bernheze. Het start- en wisselpunt is
bij hotel restaurant de Leygraaf
in Heeswijk-Dinther. Voormalig
profwielrenner en oud-wereldkampioen Adrie van der Poel
opent daar het sportieve event
door om 8.00 uur het startschot
te geven. Meer info op
www.bikemyday.nl.
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Column Laaggeletterdheid Team HOOPvol viert het leven
Samen op cursus
Dat in Nederland nog zoveel mensen moeite hebben met
lezen en schrijven moet toch eigenlijk niet kunnen! Veel
gemeentes werken er aan om dit te veranderen. Ze zijn
bezig met welzijnswerkers en instanties om daar wat aan
te doen. Zo worden er overal in Nederland taalcursussen
gegeven. Deze zijn meestal gratis. Ook het bedrijfsleven
moet hierop inspringen. Praat met deze mensen en vertel
hen wat de mogelijkheid is om er wat aan te doen. Voor
laaggeletterden is het moeilijk om deze stap te zetten, help
ze daarmee.

‘Het is ﬁjn om samen bezig te zijn en elkaar
te steunen, om zo je doel te bereiken’
Samen op cursus
Als je last hebt van laaggeletterdheid ga dan op zoek, kijk
of er in jouw omgeving taalcursussen worden gegeven.
Schaam je niet om bij welzijnswerkers om hulp te vragen. Zij
zullen je graag helpen! Ik heb er ervaring mee, door hen ben
ik op cursus gegaan. De eerste keer dat ik ernaartoe ging
hield ik me een beetje op de achtergrond.
Daarna wende ik snel. Het was een fijne groep. We waren
allemaal met hetzelfde bezig, namelijk met leren. Ook zaten
er veel mensen bij van niet-Nederlandse afkomst. Goed van
hen dat zij zich zo inzetten om de Nederlandse taal onder de
knie te krijgen. Ook zij wilden graag een baan en zich goed
verstaanbaar maken in Nederland. Het is fijn om samen
bezig te zijn en elkaar te steunen, om zo je doel te bereiken.
Het wordt tijd dat laaggeletterdheid bespreekbaar wordt.
Dat de vooroordelen
verdwijnen. Mensen die
laaggeletterd zijn lopen
steeds tegen een muur en
die muur moet weggehaald
worden. Dit moeten we
samen doen. Dus de
schouders eronder en er met
z’n allen aan gaan werken.
Annie Jacobs

HEESCH - Team HOOPvol doet
dit weekend alweer voor de
vierde keer mee aan een Samenloop voor Hoop. Deze keer op
d’n Heuvel in Oss.
Teamcaptains Michel, Franka en
Anne-Marie: “Tijdens deze 24uurs wandelestafette proberen
we zo veel mogelijk geld op te
halen voor het KWF. Daarnaast
staan de kernwoorden MEELEVEN, DOORLEVEN en BELEVEN
centraal. Met team HOOPvol
staan we stil bij kanker, maar
gaan we vooral ook het leven
vieren. Ons 35 mensen tellende
team heeft er zin in!”
Het team heeft met diverse acties
al een leuk bedrag opgehaald.
Maar dit weekend willen ze nog
een keer flink knallen! “Als eerste hebben we een lotenactie
waarbij een splinternieuwe Cortina-fiets te winnen is!”, gaan
ze verder, “Deze wordt aangeboden door FIETSplezier Michel
vd Wetering, waar de loten deze
week al te koop zijn. Voor 1 euro

Teamcaptains Michel, Franka en Anne-Marie op de fiets die gewonnen kan
worden

koop je een lot en zondagmiddag is de trekking, hiervoor hoef
je niet aanwezig te zijn, maar wel
bereikbaar per telefoon. Daarnaast verkopen we weer onze
welbekende rozen voor 1 euro

per stuk. Kom je dit weekend
een kijkje nemen op dit indrukwekkende evenement? Kom
dan even bij ons langs in kraam
1. Wie weet fiets jij zondag op
een nieuwe fiets weer naar huis.

Vierde Goede Doelen Week in Loosbroek: een resultaat om trots op te zijn
LOOSBROEK - In de week van
3 tot en met 8 juni werd de
vierde GoedeDoelenWeek in
Loosbroek gehouden. Er is een
prachtig resultaat bereikt! Er is
door de Loosbroekse inwoners
zo’n 11 procent meer geschonken in vergelijking met 2018!
De resultaten en opbrengsten
Ongeveer 60 collectanten bezorgden in de week van 27 tot en
met 31 mei op 506 adressen in
Loosbroek enveloppen met een
uitnodigingsbrief en intekenlijst
voor 12 goede doelen. Er werden 442 enveloppen opgehaald
in de week van 3 tot en met 8
juni. Van deze 442 enveloppen
bevatten er 425 een ingevulde
lijst en contant geld. Dit betekent dat 84 procent van de huishoudens in Loosbroek aan de
collecte hebben meegedaan en
aan een of meer goede doelen
een bedrag hebben geschonken.

Van de 425 enveloppen bevatten er 260 een formulier waarop
de bestemming van de gift was
aangegeven en 165 een formulier met het verzoek om de gift
gelijk over de 12 goede doelen
te verdelen.
In totaal heeft de collecte (onder aftrek van de kosten voor
de formulieren en een banner)
afgerond € 7.600,- opgebracht,
ongeveer € 800,- meer dan vorig jaar!
De coördinatoren van de goede
doelen hebben door de schenkingen van 425 huishoudens de
volgende bedragen aan de onderstaande goede doelen kunnen overmaken.
Netto verdeling collecte 2019
- Diabetesfonds € 599,88
- Epilepsiefonds € 580,74
- Fonds Gehandicapten Sport

€ 471,95
- HandicapNL € 562,37
- Hartstichting € 689,16
- KWF Kankerbestrijding
€ 1.197,70
- Longfonds € 634,85
- Nationaal Fonds Kinderhulp
€ 599,28
- Nationaal MS-fonds € 553,90
- Ned. Brandwondenstichting
€ 504,66
- Nierstichting € 563,90
- Reuma Nederland € 647,64.
De coördinatoren van de goede
doelen in Loosbroek willen alle
collectanten van harte bedanken
voor hun inzet en de Loosbroekse inwoners voor hun gulle giften.

Specialist
in acne,
laseren en
oedeem

•
•
•
•
•
•

Kinderwens
Zwangerschap
Centering Pregnancy
Bevalling
Kraambed
Anticonceptie

Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op
of meld je aan via
www.verloskundigenridderhof.nl

Nieuw in Heesch - Huidtherapie

0412-627560
maandag tot en met zondag
9.00-17.00 uur.
24/7 voor dringende zaken:
06-55884455
info@verloskundigenridderhof.nl

Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum
aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode:
De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode
073-7113193
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl
• Gratis intake op beide locaties
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Omdat jij het beste wilt voor je bedrijf,
willen wij het beste voor jou
Als ondernemer heb je je zaakjes graag goed voor elkaar. Want bij het runnen van een bedrijf, groot
of klein, komt nogal wat kijken. Ondernemers kiezen voor hun vak, hun expertise; dat is wat hen
drijft. Maar natuurlijk wil je ook de zakelijke kant op orde hebben. Dan is het fijn als je je financiën, belastingen, salarisadministratie en alles wat er nog meer bijkomt, met een gerust hart kunt
overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest & Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig
jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf de zakelijke puntjes op de i zet. Een
geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.
PERSONEEL
Heb je personeel of overweeg je personeel in
dienst te nemen? Dan zijn er nogal wat zaken
waar je rekening mee moet houden. Wij bieden
ondersteuning bij loonadministraties en loonbelastingen, maar adviseren je ook over zaken als
CAO, bedrijfsvereniging, het soort arbeidsovereenkomst dat je gaat afsluiten, arbeidsreglemen-

‘Samen met onze
partners hebben we
alle expertise in huis’
ten, ontslagprocedures, sociale voorzieningen,
het aanmelden bij een pensioenfonds, arbodienst
en ziekengeldverzekering. En we helpen je bij
het opzetten of bijhouden van je personeelsadministratie. De medewerkers van onze speciale
loonafdeling blijven continu op de hoogte van
alle recente personeelsontwikkelingen; met hun
kennis, ervaring en expertise staan zij graag voor
je klaar.
ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het
nu gaat om de complete financiële administratie,
Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers het samenstellen van de jaarstukken of het op-

stellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij er
geen omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat,
staan wij achter het onze. We zijn er voor onze
klant. Samen met onze partners hebben we alle
expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner en coach, maar vooral als
accountantskantoor met een breed en compleet
aanbod in professionele dienstverlening.
VRAGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen betekenen. Voel je welkom!

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

Groot Homeride Daddies Event voor jong en oud
HEESWIJK-DINTHER - De Torenstraat is zaterdag 22 juni het toneel
voor het Homeride Daddies Event. Deelnemers aan de HomeRide,
een fietstocht voor het Ronald McDonald Kinderfonds, zullen een
heldenontvangst krijgen. Ook is er een ‘Kiddies Event’ en een grote
straatbarbecue.
De organisatie is in handen van
de Homeride Daddies, een team
uit de regio dat vorig jaar deelnam aan de Home Ride. Deze
daddies zijn zaterdag gastheer
met een ‘cheerpoint’ in de Torenstraat waar ze de rijders van
de fietstocht, die dan op zo’n
150 kilometer van de 500 kilometer zitten, zullen ontvangen.

Van 14.00 tot 17.00 uur is het
Homeride Kiddies Event, een
programma van en voor kinderen. Kleine gasten kunnen een
speelkaart kopen voor € 5,- en
mogen dan de hele middag knutselen, buttons maken, oud-Hollandse spelletjes doen, springkussen gebruiken en dansen tijdens
een grote minidisco. Uiteraard

Verrassend, Groots Genieten
tijdens Rooise Jaarmarkt!
SINT-OEDENRODE - Heb je zin in een leuk en gratis evenement voor het hele gezin? Kom dan op zondag 23 juni van 10.00 tot 17.00 uur naar de Rooise Jaarmarkt. Het hele centrum staat in het teken van
Verrassend, Groots Genieten. Hier verstaan ze nog de kunst van echte Brabantse gastvrijheid. Je bent
van harte welkom in Sint-Oedenrode!
Al jarenlang trekt de Rooise Jaarmarkt veel bezoekers uit heel
Nederland. En dat is ook niet zo
vreemd als je ziet wat er allemaal
te doen is op deze dag.
In het hele centrum staan
kraampjes (meer dan 300 standplaatsen) en de winkels zijn
open. Koopjesjagers slaan hier
zeker hun slag. Naast kleding in
alle soorten en maten worden
onder meer de laatste huis-tuinen-keuken-snufjes aan de man
gebracht.

Eten, drinken, muziek
Ook de inwendige mens wordt
niet vergeten. Om de paar meter vind je wel een kraam met
lekkernijen en de Rooise horeca
staat bekend om haar kookkunsten. Speciaal voor de Jaarmarkt
is er bij diverse horeca muziek.
Een drankje op z’n tijd op één
van de sfeervolle terrassen is dan
ook zeker geen straf.
Oude ambachten vs bungeejump
Verder vind je diverse oude am-

bachten en is de brandweer uitgerukt om diverse demonstraties
te laten zien. En ook de kleintjes
onder ons komen aan hun trekken. Zo draait de traditionele
draaimolen haar rondjes, staan
de pony’s klaar voor een ritje en
voor wie durft kan een sprong
wagen met de bungeejump.
Kortom: Verrassend, Groots
Genieten? Dat doe je natuurlijk
in Sint-Oedenrode! We zien je
graag op 23 juni tijdens de Rooise Jaarmarkt!

krijgen de kinderen met deze
kaart ook wat lekkers. Voor de
oudere jeugd vanaf 8 jaar is er

VOOR RONALD
MCDONALD KINDERFONDS
een extra uitdagende activiteit!
Het Homeride Kiddies Event zal
begeleid worden door Jeugd-en
Jongerencentrum Imeet uit Heeswijk-Dinther.
Dankzij sponsoren gaat de volledige opbrengst van het Homeride Kiddies Event naar het Ronald

McDonald Kinderfonds.
Vanaf 17.00 uur gaat het Homeride Kiddies Event omgebouwd
worden tot ‘cheerpoint’ van de
HomeRide. Iedereen kan aanschuiven bij de straatbarbecue
die wordt aangeboden door De
Toren eten en drinken, vooraf reserveren is niet nodig.
De kosten bedragen € 10,- per
persoon.
Als alle HomeRide-teams gepasseerd zijn zal het Homeride Daddies Event nog een knallende feestavond krijgen met muziek van de
band Basement 21 en een dj.
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BERNHEZE BOUWT
JOUW BOUW?

Meer info:
info@beeten.nl
www.beeten.nl

Bedrijvenweg 16
5388 PN Nistelrode
0412 612594

Wil jij vertellen over jouw bijzondere bouwproject? Heb je
een bouwval omgetoverd tot
jouw droomhuis of gebruik
gemaakt van een bijzondere
locatie om je droomhuis te
realiseren?
Wil je erover vertellen en anderen mee laten leven met
jouw ervaringen en eventueel de tegenslagen die je hebt
overwonnen? Je kunt anderen
inspireren en van jouw ervaringen laten leren!
Of ben je gewoon trots op het
resultaat, wat je misschien met
slimme ideeën hebt bereikt en
wil je ook daarmee anderen
inspireren of van laten meegenieten?

www.humstijl.nl

Laat het ons weten en vertel
je verhaal in DeMooiBernhezeKrant!

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Nieuwe Bernheze postcoderoos bijna vol!
HEESWIJK-DINTHER - We hebben een nieuw zonnestroomproject
aan De Morgenstond 37. Met dit project worden 160 zonnepanelen
geïnstalleerd op het dak van Van Zutphen Elektro, zonneklaar voor
inwoners van Bernheze.
De eigenaren van Van Zutphen
Elektro hebben hun dak ter beschikking gesteld aan BECO. De
installatie van 160 panelen komt
neer op een totaal geschatte
opbrengt van 43.520 KWh per
jaar! BECO splitst de zonnepanelen op in ‘BECOdelen’ à 100
wattpiek. Op dit dak komen dus
512 ‘BECOdelen’ beschikbaar
voor lokale afname.
Met de regeling wordt het opwekken van duurzame elektriciteit mogelijk gemaakt voor inwoners van Bernheze die geen
eigen geschikt dak hebben. Zo
kan iedereen ‘BECOdelen’ van
de coöperatie kopen en vervolgens kan over deze opgewekte
stroom op de eigen energierekening 15 jaar lang korting toegepast worden.
Iedereen investeert gezamenlijk
vooraf in de zonnestroominstal-

latie. Alle investeringen bij elkaar
zijn voldoende om de aanschaf
te financieren. Je kunt deelnemen vanaf 1 ‘BECOdeel’ tot
maximaal 100 ‘BECOdelen’.
Met de ‘Regeling Verlaagd Tarief’, ook wel de ‘postcoderoosregeling’, krijgen deze leden van
de coöperatie een energiebelastingkorting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit op
de eigen energienota. Deze belastingkorting bedraagt in 2019
bijvoorbeeld al € 0,1193 per
kWh inclusief BTW. De belastingkorting wordt gegarandeerd
voor een periode van 15 jaar.
Natuurlijk gaan we daarnaast uit

Dennis van Zutphen

van een rendement, maar misschien is het belangrijkste, dat
je bijdraagt aan duurzame energie in je eigen buurt. Ga naar

de website van BECO en klik op
‘Lees meer en reserveer’ onder
Postcoderoosproject De Morgenstond.

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl - www.erveza.nl
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1223 soorten zetten de Maashorst op de kaart Volop verrassing
MAASHORST - Maar liefst 119 natuurliefhebbers hebben in dit weekend de biodiversiteit van de Maashorst in beeld gebracht. Voor de derde keer werd het ‘1000-soorten weekend’ gehouden waarin zoveel
mogelijk planten en dieren gezocht en op naam gebracht werden. Voor het eerst werd de 1000 soortengrens gehaald.
Na de opening door Wethouder
Peter van Boekel trokken groepjes natuurkenners het gebied
in, gewapend met schepnetten,
verrekijkers, vergrootglazen, fototoestellen, tablets en mobieltjes. Doel van het weekend was
een beeld te krijgen van hoe de
stand van de natuur in de Maashorst is. In de nacht van zaterdag
op zondag werd het doel van
de 1000 soorten bereikt en de
eindstand op zondagavond was
1223 soorten.

Meer over de stand van zaken

leest u op www.mooibernheze.nl

en variatie met
cabaretpakket

NISTELRODE – Inmiddels is de kaartverkoop voor de theatervoorstellingen van seizoen 2019-2020 in volle gang. Ook de cabaretliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken bij CC Nesterlé.
Voor de komende periode kan
men weer profiteren van het
DRIE-IN-ÉÉN CABARET PAKKET.
Bij online bestelling van onderstaande voorstellingen in één
keer, ontvangt men het cabaretpakket voor slechts € 30,- in
plaats van 37,50.

Opening door wethouder Peter van Boekel

Foto: Jos van der Wijst

Zaterdag 9 november 2019
Max van den Burg – PAASBEST
In zijn jubileumshow laat podiumbeest Max u alle hoeken van
het cabaretpodium zien. In sneltreinvaart strijden de (goed) foute
types, kleurrijke verhalen en gekke muziekjes om voorrang. Dynamisch, fantasievol en muzikaal,
maar vooral hilarisch! “Feest der
herkenning in een verrassende
comedystijl”, aldus De Theaterkrant.
Zaterdag 11 november 2019
Mouna Laroussi – SCHIJTZIEK
De choreografe en geestige
comédienne Mouna wordt er
schijtziek van: angst, argwaan en
vreemdelingenhaat. Waarom zou
je jezelf vrijwillig opsluiten in een
klein benauwd hokje? Dansend,

pratend en zingend en af en toe
schreeuwend perst ze alle diarree
over de multiculturele samenleving er maar eens uit in haar
voorstelling SCHIJTZIEK.

Cabaretliefhebbers
komen ruimschoots
aan hun trekken
Zaterdag 9 mei 2020
Spruijt en Opperman –
HEIMWEEËN
‘Wat heeft de jeugd het toch
goed’. True! Maar of we daar
nou zo blij mee moeten zijn…
We baden niet alleen in luxe, néé
we verdrinken erin. En daarom
heimweeën we. Verlangt u net als
Carlie en Eva naar een tijd waarin
we niet lijden onder keuze, maar
waarin wij onze keuzes leiden?

HET NESTERLÉ CABARETPAKKET IS ALLEEN ONLINE TE
BESTELLEN VIA WWW.NESTERLE.NL

WAAROM WĲ?
Bernheze Media is een mediabedrĳf met een
enorm netwerk aan specialisten. Vanuit Nistelrode
zorgen we dat jĳ je kunt laten zien aan je doelgroep. Enthousiast en klantgericht door middel
van persoonlĳk contact met korte lĳnen. Met
een goede bereikbaarheid werken we samen aan
relaties. Wĳ helpen ondernemers en organisaties
om hun doelgroep te bereiken, onder het motto
‘Ondernemers laat je zien!’.

Communicatie werkt.

Website
nodig?
Of is jouw
website aan
vernieuwing
toe?

CREATIEF COMMUNICATIEF
TEAMWORK
www.mooibernheze.nl
www.bernhezemedia.nl
www.demooibernhezekrant.nl

www.facebook.com/BernhezeMedia/
www.instagram.com/BernhezeMedia/
www.twitter.com/MooiBernheze/

LAAR 28 NISTELRODE - 0412-795170 - VERKOOP@BERNHEZEMEDIA.COM
WWW.BERNHEZEMEDIA.COM

Iedereen is welkom
Open Dag natuurbegraafplaats Maashorst

Woensdag 19 juni 2019
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Open dag Natuurbegraafplaats Maashorst
Opnatuur…
zondag 25 juni bent u tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom om te ontdekken wat
Ontmoet de

natuurbegraven volgens ons voor iedereen kan betekenen. We hebben een route over de
natuurbegraafplaats uitgezet waar u op eigen gelegenheid en in eigen tempo alles te weten
komt over wat natuurbegraafplaats Maashorst in onze ogen zo bijzonder maakt.
Op verschillende plekken op de natuurbegraafplaats zijn doorlopend lezingen en presentaties.
OPEN DAG
Zo krijgt u een compleet en helder beeld wat natuurbegraven op natuurbegraafplaats Maashorst
23is juni
precies inhoudt. Er is alle tijd om vragen te beantwoorden. Zondag
Bovendien
er een inspirerende
expositie over alles wat met het afscheid en de uitvaart te maken
11.00 -heeft.
16.00 uur
In de Maashorsthoeve, ons ceremoniegebouw, kunt u genieten van prachtige muziek. Daar staat
voor iedereen een hapje en een drankje klaar en is er alle gelegenheid om nog eens na te praten.
voor het beheer van het
Het team van natuurbegraafplaats Maashorst heet u van hartementen
welkom.

NATUURBEGRAAFPLAATS MAASHORST – Van bloem naar bloem. Veelkleurige vlinders en
zoemende bijen vliegen tevreden over Maashorst. De bloemrijke graslanden, de boskamers en de
boomgaard met fruitbomen.
Welkom
in op
de prachtige
natuur van
een Brabants oergebied. Iedereen
 Volg ons
om
de hoogte
te blijven.
vindt hier iets anders. Rust, ruimte. Inspiratie, troost of kracht. De stilte van de natuur kent vele
geluiden.
Op Maashorst geloven we in de
kracht van ontmoeten. Wandel
je met ons mee? Op zondag 23
juni staan we tussen 11.00 en
16.00 uur voor je klaar om je in
een open en ontspannen sfeer
te inspireren, rond te leiden en
uiteraard al je vragen over dit
prachtige natuurgebied en natuurbegraven te beantwoorden.
Maar voel je ook vrij om zelf even
in alle stilte van de natuur te genieten.

Voor als je er ooit niet meer bent?

MOOI GROEN EN STERK

voor ceremonies, maar ook de
laatste rustplaats. Een plek om
geliefden te eren en gedenken.
De cirkel van het leven. Terug
naar de natuur.

zorgt ervoor dat de natuur voor
altijd natuur blijft. Uiteindelijk
worden ook de graven in de natuur opgenomen. In de toekomst
zorgt onze partner Natuurmonu-

gebied. En de natuur zelf.

THUIS OP MAASHORST
Wandelaars, fietsers en mijmeraars genieten van de natuurpracht op Maashorst. Ook planten en dieren voelen zich hier
thuis. De geelgors zingt haar
betoverende lied. De rode bosmier, groene specht en kleurrijke
vlinders profiteren van de boskamers die we creëren. Omdat de
zon op deze open plekken in het
bos de grond verwarmt, kan flora
groeien en bloeien en groeit het
aantal (nieuwe) diersoorten. Ook
de veldleeuwerik, rugstreeppad,
dassen, reeën en talrijke vogels
en een imposante mierenkolonie

leven op Maashorst. Je bent van
harte welkom om het zelf te ervaren.
ALTIJD VRIJ TOEGANKELIJK
Je vindt onze natuurbegraafplaats bij Schaijk. Maashorst telt
26 hectare en sluit aan op het
gelijknamige en grootste aaneengesloten natuurgebied van
Brabant. Ben je nieuwsgierig en
wil je kennis maken, maar ben
je verhinderd op 23 juni? Maak
gerust een afspraak voor een
vrijblijvende ontmoeting. Je bent
zeven dagen per week welkom
op Maashorst. Het natuurgebied
is tussen zonsopkomst en zonsondergang altijd vrij toegankelijk
voor iedereen.

Onder de wiegende
takken van Op natuurbegraafplaats
MaasKom ontdekken
wat natuurbegraven
is. En kom
meer te weten over:
een bijzondere oude boom. Aan horst zien we het als onze missie
de rand van hetvan
bos ofhet
bij een
om die natuur een beetje mooier
• de natuur(waarde)
gebied
stille ven. Op natuurbegraaf- en groener te maken. We beheplaats Maashorst
kun jeop
eenrust,
ren enruimte
ontwikkelen
natuurge• onze filosofie,
gebaseerd
enhetvrijheid
mooie plek voor later reserveren. bied zorgvuldig. We versterken
• kosten enHoewel
hoenog
hetlang
zitniet
met
verzekeringen
iedereen
de natuur, maken nieuwe natuur
met natuurbegraven bekend is, en herstellen en bevorderen de
• een eeuwige
in de
vanMaashorst
de natuur
is het zorustplaats
oud als de mensheid
en schoonheid
biodiversiteit. Zo kan
heel natuurlijk. In vroege bescha- groeien en bloeien. Iedereen
• de vrijheid
omwasdedeuitvaart
naarbijeigen
inzicht en wensen te organiseren
vingen
natuur een helemaal
plek die een plekje
ons reserveert,

EEUWIGE NATUUR
Heb je wel eens nagedacht over
een eeuwige plek in de natuur?

Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 24 juni 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Met welke activiteit haalt het Groot Homeride Daddies Event geld op?

2. Wie organiseert het Glitter Glamour Gala?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wat ga je zien met het drie-in-een pakket van CC Nesterlé?

4. Bij wie vind je persoonlijke aandacht en service aan de Hoogstraat én Gildestraat Heesch?

5. Waarin behaalde Menno Pennings zijn D-examen in slagwerk?
Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

Winnaar vorige week:
José Verstegen
Het antwoord was:
VADERS

16

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
19 juni 2019
Inloopbijeenkomst
Heesch West
18.00 tot 21.00 uur
Gezondheidscentrum,
Cereslaan (voormalig
Rabobankkantoor) Heesch
www.heeschwest.nl
27 juni 2019
Brainstormsessie
Energieweverij
19.30 uur
Cultureel Centrum Nesterlé
www.energieweverij.nl

Woensdag 19 juni 2019

Brabant Water vernieuwt waterleidingen in Heesch (zuid)
In opdracht van Brabant Water
gaat aannemer Timmermans infra werkzaamheden uitvoeren
aan de waterleidingen.
De werkzaamheden
Vanaf maandag 26 juni 2019
starten de werkzaamheden in
(de omgeving van) Vinkelse-

straat in Heesch. In totaal wordt
ongeveer 1.400 meter leidingen
in deze wijk vernieuwd. De leidingen zijn grotendeels eind jaren 1950 aangelegd en aan vernieuwing toe. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Brabant Water zorgt ervoor
dat u zo min mogelijk merkt van

Op 27 juni 2019 vindt er een
raadsvergadering plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch. De vergadering is openbaar.
Op de agenda:
- Tennispark Loosbroek
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Koffiestraat 15,
Heeswijk-Dinther
- Toepassing artikel 10, lid 5.b.3.
gemeenschappelijke regeling
Heesch West voor de plaatsing
van windturbines op Bernhezer grondgebied
- Vaststellen bestemmingsplan Meerstraat 22, Heeswijk-Dinther
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hoefstraat ong.,
Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan

Hogeweg 6, Nistelrode
- Vaststellen bestemmingsplan
Achterstraat 33, Nistelrode
- Beleidskader Wmo 2020-2024
- Centrumregeling Wmo 2020
- Aanvraag Vangnetuitkering
2018
- Harmonisatie kwijtscheldingsbeleid BSOB
- Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2018
- Budgetoverheveling 2018 naar
2019
- Eerste tussentijdse rapportage
2019 gemeente Bernheze
- Jaarrekening 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke
regeling Kleinschalig Collectief
Vervoer (KCV)
- Begroting 2020 en jaarverslag
2018 Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant
- Ontwerpbegroting 2020 en

• Gemeentesecretaris/
Algemeen directeur
Iets voor jou?
Meer informatie op

Gemeente Bernheze

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak

jaarrekening 2018 Brabant
Historisch Informatie Centrum
(BHIC)
- Begroting 2020 en jaarstukken
2018 Regionale Ambulance
Voorziening (RAV)
- Begroting 2020 en jaarstukken
2018 en voornemen om deel
te nemen aan een coöperatie
GGD Hart voor Brabant
- Begroting 2020 en realisatie
2018 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL
BNO)
- Meerjarenbegroting 20202023, beleidsplan 2020-2023
en jaarrekening 2018 gemeenschappelijke regeling Heesch
West
- Programmabegroting 2020 en
jaarverantwoording 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

- Zienswijze concept jaarplan
2020 Regio Noordoost Brabant
- Vaststellen jaarrekening 2018,
1e begrotingswijziging 2019
en begroting 2020 Belastingsamenwerking Oost Brabant
(BSOB)
- Rapport AgriFood Capital in
beweging
Informatie
De agenda en bijbehorende
stukken vindt u op
www.bernheze.org. Via deze
website kunt u de raadsvergadering live volgen en op een later
tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies
kunt u terecht bij de griffie, telefoon 14 0412, e-mail
griffie@bernheze.org.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

We zijn op zoek naar:

De gemeente op social media

Meer informatie
Woont u in het gebied waar de
leidingen vernieuwd worden?
Dan ontvangt u een bewonersbrief met meer informatie en

gegevens van de contactpersonen. Hebt u tijdens de werkzaamheden vragen, dan kunt u
iedere dinsdag tussen 09.00 en
10.00 uur terecht in de keet van
Timmermans aan de Vinkelse
Bundersteeg. Informatie over de
werkzaamheden staat op
www.waterstoring.nl/brabantwater.

GEMEENTERAADSVERGADERING

VACATURES

www.werkeninnoordoostbrabant.nl

de werkzaamheden, maar enige
overlast is het helaas onvermijdelijk.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer op
het adres in de gemeente Bernheze wonen waar zij volgens de Wet
basisregistratie personen staan ingeschreven. Het onderzoek van
de afdeling Burgerzaken leverde
geen resultaat op. Het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze is
van plan het bijhouden van hun
persoonsgegevens ambtshalve te
beëindigen. Dit kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële
gevolgen hebben. Het formele
besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant.
- D.J. Zawada,
geboren 20-04-1986
- J. Óväri, geboren 19-08-1984

- J. Celda Casa,
geboren 04-04-1996
- K.C. Socko,
geboren 14-05-1984
Heeft u informatie over hun
verblijfplaats of heeft u vragen,
neem dan contact op met het de
afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont
niet meer op het adres waar hij
volgens de Wet basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om zijn persoonsgegevens niet

meer bij te houden en hem uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- A. de Bruijn,
geboren 05-02-1971
Besluitdatum: 13-05-2019
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
- het maken van 3 haakse parkeerplaatsen aan Rembrandstraat 12, Heesch
- het verbreden van een inrit aan
Eikenhoek 9, Heeswijk-Dinther
- het verbreden van een inrit aan
Mgr. Van Oorschotlaan, Heeswijk-Dinther
Deze meldingen zijn op 13 juni
2019 geaccepteerd. Verzenddatum: 13 juni 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Lunenburg Events & More voor
het organiseren van het Muziekspektakel Luna op 6 juli
2019 van 20.00 tot 01.30 uur
op het parkeerterrein achter
uitgaanscentrum Lunenburg,
Dorpsstraat 39, 5472 PH Loosbroek. De vergunningen zijn
verzonden op 14 juni 2019.
- Jong Nederland HDL voor het
organiseren van het Jeugdzeskamp HDL op 8 september
2019 van 08.00 tot 18.00 uur
op het terrein naast Droevendaal 2, Heeswijk-Dinther. De
vergunningen zijn verzonden
op 17 juni 2019.
- Stichting Jeugdbelangen Nistelrode voor het organiseren van
een kindervakantieweek op 12
augustus 2019 van 09.00 tot
22.00 uur en 13 en 14 augustus
2019 van 09.00 tot 15.30 uur
op de locatie Achter de Berg 14,
Nistelrode. De vergunningen
zijn verzonden op 17 juni 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding

GEMEENTEBERICHTEN
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gedaan door:
- Camping De Meerdonk voor
het organiseren van een Hollandstalige middag op 25 augustus 2019 van 12.00 tot
22.00 uur op de locatie Zandkant 6a, Heeswijk-Dinther. De
toestemming is verzonden op
17 juni 2019.
- Muziekvereniging Sevaes voor
het organiseren van een zomerconcert op 30 juni 2019 van
18.00 tot 22.00 uur bij De Muziekfabriek, Abdijstraat 53 of bij
goed weer in de tuin bij Abdij
van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther. De toestemming is
verzonden op 12 juni 2019.
- Fanfare St. Lambertus Nistelrode voor het organiseren van
een zomerconcert op 23 juni
2019 van 14.00 tot 15.30 uur
op het Raadhuisplein, Nistelrode. De toestemming is verzonden op 13 juni 2019.
- Fanfare Aurora voor het organiseren van een Eindeseizoensconcert op 29 juni 2019
van 11.00 tot 13.00 uur op het

plein aan ’t Dorp (ter hoogte
van de fontein), Heesch. De
toestemming is verzonden op
17 juni 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Incidentele festiviteiten
Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148,
Heesch heeft een kennisgeving
gedaan van een incidentele festiviteit op 22 juni 2019. Van deze
mogelijkheid kan maximaal 6
keer per jaar gebruik worden gemaakt. Tijdens de festiviteit gelden ruimere geluidsnormen dan
normaal. Voor de exacte normen
verwijzen wij u naar artikel 4:3
van de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Kennisgeving
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze
maken het volgende bekend. Burgemeester en wethouders hebben bij besluit d.d. 14 februari 2019 de gemeente Bernheze een omgevingsvergunning verleend voor het
realiseren van een zonnepark op de percelen Achterste
Groes (ong.) kadastraal bekend gemeente Heesch sectie
F nummers 327, 329, 330, 763 en 974 ged. (hierna de
omgevingsvergunning). Er is vergunning verleend voor
de volgende activiteiten:
- bouw
- handelen in strijd met regels RO
Burgemeester en wethouders hebben op 11 juni 2019
besloten de verleende omgevingsvergunning op ondergeschikte onderdelen te repareren (hierna: herstelbesluit).
Herstelbesluit
Bij beoordeling van de beroepschriften die zijn ingediend
tegen de omgevingsvergunning zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Het gaat om het herstel van de
volgende onvolkomenheden:
- toevoeging document;
• zonnepark Achterste Groes, aanvulling op landschappelijke inpassing opgesteld 6 juni 2019 (ontvangen
6 juni 2019 en geregistreerd onder documentnummer

Heesch
- Hoefstraat ong. sectie B nr.6610
Oprichten woning
Datum ontvangst: 07-06-2019
- Meursstraat 9a
Oprichten bijgebouw
Datum ontvangst: 11-06-2019
- Soeloop 8
Plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 13-06-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Abdijstraat 36a
Oprichten woning (tweekapper)
Verzenddatum: 13-06-2019
- Abdijstraat 36b
Oprichten woning (tweekapper)
Verzenddatum: 13-06-2019
Heesch
- Stationsplein 16
Plaatsen 2 reclameborden
Verzenddatum: 13-06-2019

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Tijdelijke vergunningen
Vorstenbosch
- Rietbeemden 3
Bewonen tijdelijk onderkomen
en plaatsen van een materiaal
container tijdens de bouw van
een woning
Verzenddatum: 13-06-2019
Heesch
- Plan De Erven kavel 9K02
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 13-06-2019

1358683)
- aanvullende overwegingen;
• met de onder “Documenten” toegevoegde stukken
“Zonnepark Achterste Groes, aanvulling op landschappelijke inpassing”, is de landschappelijke inpassing nader geconcretiseerd;
• in de voorschriften is het beheer en onderhoud van de
noodzakelijke landschappelijke inpassing vastgelegd;
- aanvulling besluit;
• 3 – voor de omgevingsvergunning geldt een instandhoudingstermijn van maximaal 20 jaar na onherroepelijk worden van deze beschikking.
Het herstelbesluit, de omgevingsvergunning en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 20 juni 2019 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis
in Heesch. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
(NL.IMRO.1721.OVZonneparkHSC-vg02).
Procedure
Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het herstelbesluit wordt aan de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht verstuurd met het verzoek aan
de rechtbank om dit herstelbesluit te betrekken bij de
behandeling van de beroepen die tegen de op 14 februari 2019 verleende omgevingsvergunning zijn ingediend.

17

Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat 15
Plaatsen woonunit tbv mantelzorg
Verzenddatum: 13-06-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Besluit
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Weverstraat 18
Aanleg zwembad
Verzenddatum: 07-06-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Heesch
- Geffensestraat 1a
Last onder dwangsom
Verzenddatum: 12 juni 2019
Procedures 4a en 7a zijn van toepassing.

Ingevolge artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht worden beroepen tegen de op 14 februari 2019 verleende
omgevingsvergunning geacht mede te zijn gericht tegen
het herstelbesluit.
Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na ter inzagelegging van het herstelbesluit een beroepschrift tegen het
herstelbesluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Het beroepschrift bevat in ieder geval naam, adres,
dagtekening, en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Aan
deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen
van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Voorlopige voorziening
Om de werking van de herstelbesluit te schorsen, kunnen
belanghebbenden tijdens de inzage-termijn een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Een
verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook bij een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening
gebracht.

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

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

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

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

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Game, set and match?
Alexander Bongers, burgerlid commissie
Ruimtelijke Zaken VVD Bernheze
Tennissen in Loosbroek. Wat hebben we er
de laatste jaren veel over gesproken! En nu
zitten we misschien in de laatste game van
deze wedstrijd. Ja, er is een opdracht aan
het college, uit 2016, om over te gaan tot
het zo spoedig mogelijk realiseren van een
tennisgelegenheid in Loosbroek. Ja, er is
een budget in de begroting gereserveerd.
Maar donkere wolken pakken
zich samen. Volgens het college is een tennispark ineens niet
haalbaar meer! De kosten voor
de realisatie als ook de exploitatie zijn niet afdoende.
Hierdoor raken mensen het vertrouwen in de politiek kwijt.
Heel bijzonder vindt de VVD.
Wat is er gebeurd in de laatste
maanden om tot deze conclusie
te komen? Is het geen taak van
verantwoordelijk wethouder Wijdeven om de raad te informeren
wanneer er problemen zijn over
een aan het college opgelegde opdracht? Wij hebben geen
nieuwe informatie ontvangen.
Voor de VVD Bernheze is het
duidelijk. Realiseer binnen het
gestelde financiële kader de tennisbanen. Dit is altijd mogelijk
geweest en moet nu ook kunnen door simpele en doelmatige

plannen te maken. Laat de verenigingen zelf, zoals alle verenigingen dat doen, de exploitatie
regelen. Volgens de verenigingen
in Loosbroek kan dit. Daar hebben wij het volste vertrouwen in.

DOE WAT WE
BELOOFD HEBBEN
EN MAAK DIT
MATCHPOINT
En politiek, alstublieft: Een dorp
dat het vertrouwen kwijtraakt in
het gemeentebestuur kan nooit
de bedoeling zijn. Met zijn allen
hebben we unaniem besloten
tennissen in Loosbroek te realiseren. Doe wat we beloofd hebben
en maak dit matchpoint.
Vragen, opmerkingen of tips?
info@vvdbernheze.nl

Groene stroom van Heesch West
Cor van Erp, SP Bernheze Ruimtelijke Zaken
De komende jaren schakelt Nederland over naar duurzame energie. De regio waarin Bernheze ligt, krijgt daarin ook een opdracht. Bernheze heeft dus
groene stroom nodig, dat is wel duidelijk. Op Heesch West gaat Bernheze
samen met Oss en Den Bosch een en ander mede vorm geven. Naast een
drietal zonneparken komen er drie windturbines te staan. Daarmee wordt
flink aan de weg getimmerd. De SP Bernheze ziet wel graag dat inwoners
kunnen profiteren van de opbrengsten van de duurzame energieopwekking.
Duurzame energie
Aan het gebruik van fossiele
brandstoffen zoals kolen, olie en
aardgas komt snel een einde. De
planeet aarde verdraagt niet veel
extra CO2 meer. CO2-uitstoot is
een gevolg van verbranding van
fossiele brandstoffen. Alternatieve, duurzame en dus groene
energie is gewenst. Met de inzet
van zonnepanelen en windmolens is dat prima te realiseren. De
aanleg van het toekomstige be-

FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Dat levert voor 1.700 gezinnen
groene stroom op. Middels de
bouw van een drietal windturbines kan er een forse uitbreiding
van de capaciteit voor groene
stroom gerealiseerd worden. De
SP Bernheze staat op het standpunt dat Bernheze op die manier

haar verantwoording neemt.
Verantwoording voor de opgave waar deze regio voor komt te
staan. Zoals van iedere regio in
Nederland, wordt van deze regio ook een aanbod van groene
energie verwacht.
Dit om de klimaatdoelen van
Parijs te halen. Met de inzet van
zonnepanelen en windturbines
op Heesch West blaast Bernheze
een aardig partijtje mee.

Iedereen doet mee; wat is daar
voor nodig?
Anouk Leeijen en Saskia van Dalen, bestuursleden CDA Bernheze
In de samenleving is er steeds meer aandacht voor het gebruik van begrijpelijke taal. Denk bijvoorbeeld
aan folders in ziekenhuizen die zo zijn aangepast dat iedereen de inhoud beter kan begrijpen. Andere
voorbeelden zijn uitspraken van rechtbanken die in ‘klare taal’ worden geschreven en stukken van notarissen en deurwaarders in makkelijkere taal.
Dit brengt ons tot de vragen:
Hoe begrijpelijk zijn de stukken
van onze gemeente die voor de
burgers zijn bedoeld? Zijn er nog
stappen te zetten om de leesbaarheid van vergunningen, regelingen, plannen, enzovoort te
verbeteren? En lukt het in de politiek om de burgers altijd duidelijk te maken waarover het gaat
en wat de standpunten zijn? De
manier waarop dingen worden
opgeschreven en worden ver-

maakt werk van jouw recht

drijventerrein Heesch West biedt
uitstekende mogelijkheden. Met
de keuze voor een eerste zonnepark, is een mooie start gemaakt.

teld mag geen drempel zijn voor
mensen om de inhoud te kunnen begrijpen. Steeds moet voor
ogen worden gehouden voor
wie de inhoud daadwerkelijk bedoeld is.
Wij vinden het belangrijk dat zo
veel mogelijk mensen kunnen
meedenken en meedoen in de
samenleving. Dat geldt ook voor
de politiek. Het gebruik van duidelijke, heldere taal, waardoor

mensen (nog) beter begrijpen
waarover het gaat, zal daar zeker aan kunnen bijdragen.
CDA: Altijd in de buurt!

Deze week zetten we Babel en Zico in het zonnetje! Deze twee knappe (bijna identieke) mannen
hebben elkaar helemaal gevonden in het asiel.
Babel, een langzitter en erg bang, is helemaal opgebloeid sinds Zico een aantal weken geleden in
dezelfde ruimte werd geplaatst. De mannen knuffelen, stoeien en spelen wat af met z’n tweetjes. Ze
veroveren alle hartjes van onze vrijwilligers, want
het is mega aandoenlijk om deze twee mannen samen te zien kroelen! We hebben dan ook niet hoeven twijfelen om de beslissing te nemen dat deze
twee echt samen een gouden mandje moeten krijgen! Zico is ook nog wat bang voor mensen, maar wel enorm nieuwsgierig en Babel neemt
dit van hem over! Een echte bromance en gouden duo dus!
Interesse? Mail dan naar admin@hokazo.nl Babel en Zico verblijven samen bij
Dieropvangcentrum Hokazo aan de Lange Goorstraat 6 in Uden.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Minder vee?
Jeroen Bos, voorzitter Progressief Bernheze
Onlangs was ik dagvoorzitter bij een symposium over de toekomst van de
veehouderij in Oss. Er vielen me een paar dingen op. Uiteraard de gedrevenheid en betrokkenheid van de deelnemers. Je kunt veel van de agrarische
sector zeggen, maar niet dat ze geen hart hebben voor hun werk en hun
omgeving.
Verder vroeg ik mensen in de
zaal of ze wisten hoeveel vee
er in Oss gehouden wordt. De
meeste schattingen zaten er ongeveer de helft naast. Er was ongeveer twee keer zoveel vee dan
de zaal dacht. De aantallen voor
Oss: 61.000 koeien, 235.000
varkens en 837.000 kippen. In
Bernheze zijn er respectievelijk
16.000 koeien, 402.000 varkens
en 1.957.630 kippen! Het zegt
denk ik toch iets over de sector,
die veel groter is geworden dan
ze ook zelf denkt.
Maar het meest opvallende vond

ik dat bijna iedereen het er wel
over eens was dat een kleinere
veestapel wenselijk is. Alleen: dat
komt financieel voor de boeren
nu niet uit.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade bracht vorig jaar een belangrijk rapport uit over de toekomst
van het Nederlandse landschap:
Panorama NL. Volgens hem is het
huidige model van de veehouderij onhoudbaar. Hij pleit voor
minder vee, een eerlijke prijs voor
boeren en concentratie van vee
in agrarische industriegebieden,

op logistiek handige plekken,
zoals gewone bedrijfsterreinen.
Met inderdaad ook varkensflats.

Revolutionaire taboe
doorbreken de stappen
Minder milieubelasting, meer
ruimte voor natuur. Iedereen blij,
zou je zeggen. Tijd dus om echt
revolutionaire en taboe doorbrekende stappen te zetten, volgens
hem. En ik ben dat wel met hem
eens.

Bernheze heeft meer betrokkenheid nodig van inwoners
Wat mij betreft mag iedere inwoner van Bernheze wat meer
politiek betrokken raken. Laat
alle lange beleidsstukken maar
aan de gemeenteraad over.
Maar zaken als het zonnepark
in Heesch West en de tennisbanen in Loosbroek, laten zien dat
de betrokkenheid er zeker kan
zijn. En daar word ik blij van.
Gemaakte afspraken kom je namelijk gewoon na, punt. Anders
heeft het geen zin.
Maar dit is niet genoeg. Er zijn
ook zaken die buiten de eigen
achtertuin liggen, en minstens
zo belangrijk zijn voor het leefgenot. Hier zien we veel minder
betrokkenheid van inwoners:
denk aan de jeugdzorg, huishoudelijke hulp of de inrichting van
de natuur.

stukken, begrotingen en meer
bestuurlijke verslagen. Dat is ook
nodig, maar we kunnen als raad
meer spreken met inwoners in
Bernheze.

In de gemeenteraad vergaderen
we avonden lang over beleid-

En niet alleen als de zaag bijna in een boom staat, of de

Uitnodiging betreffende
nieuwe ontwikkelingen
in Nistelrode
NISTELRODE - De Dorpsraad van Nistelrode nodigt belangstellenden graag uit op dinsdag 25 juni voor een bijeenkomst in CC Nesterlé. Daar lichten we een aantal projecten toe waar we voor en
met jou aan werken. Zoals de Centrumvisie inclusief een tweede
supermarkt, de balans tussen recreatie en natuur in De Maashorst
en Samen Nistelrode, een platform voor de onderlinge verbinding in
het lokale Sociaal Domein.
Een ondernemer vertelt over de
herinrichting van de Brouwershoeve locatie. De wethouder geeft
ons inzicht in de nieuwe sociaal
domein strategie en ONS welzijn
nodigt Nistelrode uit mee te denken over de opzet van een nieuw
preventieplan. Daarna gaan we
met elkaar in gesprek; we willen
graag van jou horen waaraan de
dorpsraad aandacht mag besteden. Dat ziet er dan zo uit:
Programma
19.30 uur: Welkom
19.40 uur: Stand van zaken
- Nieuwe sociaal domein
strategie, wethouder Rein van
Moorselaar
- Centrumvisie, Arie Kemps
- Brouwershoeve, Joey van
Niftrik
- Maashorst: toekomstvisie &
veiligheid recreanten,
Maarte Nuijen
- Samen Nistelrode,
Victor Amukwaman
- Preventieplan Nistelrode,
Arnold Hazendonk.
21.00 uur: Brainstorm: waaraan
mag de dorpsraad aandacht besteden?

stekker in een zonnepark. Dus,
spreek raadsleden en elkaar aan
als je ideeën hebt voor Heeswijk-Dinther, Heesch, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch.
bernheze.d66.nl

Geen veto over Heesch West
De daadwerkelijke ontwikkeling van industrieterrein Heesch west gaat nu
toch eindelijk plaatsvinden. Al meer dan vijftien jaar hangen de plannen in
de lucht en als je ter plekke gaat kijken zie er nog steeds niets van, maar het
begint nu toch echt. Het ontwerp bestemmingsplan is bekendgemaakt en
daarmee zien we nu ook hoe het gebied ingedeeld gaat worden.
Daarmee komen ook andere concrete zaken aan de orde, zoals de plaatsing
van een drietal windmolens op het terrein. In het verleden hebben we hier als
gemeente altijd tegen gestemd en we hebben als gemeente een vetorecht
hierop bedongen. Nu ze concreet in het plan staan moet hier dus een besluit
over genomen worden.
Vanuit de ambitie om het meest duurzame industrieterrein te gaan bouwen
moeten we op de een of andere manier voldoende duurzame energiebronnen vinden. Daarbij ontkomen we niet aan de plaatsing van windmolens.
Niet iedereen vindt ze mooi en ze zullen nooit alle stroom kunnen leveren
die er nodig, maar ze helpen wel een flinke basis onder
deze ambitie te leggen.

John van den Akker, Lokaal

21.50 uur: Afsluiting en een
drankje.
Je bent van harte welkom om
mee te praten, suggesties te
doen en vragen te stellen. CC
Nesterlé is geopend vanaf 19.00
uur, (inloop). De bijeenkomst
begint om 19.30 uur. Er wordt
een kopje koffie of thee geserveerd met een drankje na afloop.
We zien uit naar jouw komst!
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Nistelrode

www.mooibernheze.nl

Aan ons als gemeente is nu gevraagd of wij van ons
vetorecht ten aanzien van de plaatsing van een windmolen op ons grondgebied af willen zien. En met de
inzichten van nu en de verplichtingen die we hebben
om de energietransitie mee vorm te geven moeten we
dit ook doen. Gewoon omdat we ze nodig hebben.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
NETTE EN GOED
ONDERHOUDEN CAMPER
Nistelrode, info 06-15400552.

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Annick van Kessel
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Freddy Pennings
kan293851
de staatsloten
uit Nistelrode
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

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

Openbaar Vervoer

PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
Werknemers van Bernheze
500 vel € 4,99. Hele jaar door
Media worden uitgesloten van
5 pakken € 19,99.
deelname.
Datum _____________________
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

_____________________

TE HUUR
j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
WOORDZOEKER:
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OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

I

E

T A T S B B R W

X E D M N J D X O Y T

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

I

F A S T O P P L A A T S
C

I

U J R
BERNHEZE - Een van de activiteiten die de gemeente BernheLOCOMOTIEFze organiseert ter gelegenheid

Zoek: BUSHOKJE, HALTE, LOCOMOTIEF, SPITS, STATION, STOPPLAATS,
TGV, VEERPONT, WACHTEN

USHOKJE

PITS

HALTE

STATION
VEERPONT

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand:
11.00-12.00 uur.

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen
Behartiging
’t Dorp 142,
5384 ME Heesch
0412-763700

WACHTEN

WEER MOOI WEER

Tekst?
e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de
maand: 19.00-20.00 uur.
Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Inloopspreekuur:
Maandag- en
woensdagavond: 19.0020.00 uur
1e woensdagochtend van
de maand: 11.00-12.00 uur.

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

CURSUS
NIEUW: ZOMERCURSUS
FRANS VOLGEN
bij Cours de français en petits
groupes in Vinkel.
Maandagmorgen, dinsdagmorgen, dinsdagavond, woensdagmorgen en woensdagavond.
Maximaal vier personen, flexibele inschrijving en zeer gevarieerd
lesprogramma.
www.ikspreekfrans.nl
Evelyne van Uden 06-53975676.

OVERIG
Uw VIDEO BANDEN op DVD,
op USB-stick of op een harde
schijf? Op een deskundige wijze
verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06-11 355 477.

van het 25-jarig jubileum is een
kunstproject. Kunstschilders uit
Bernheze en van M-ART Pop-up

Deze doeken kunnen door bezoekers van de expositie in het
najaar geheel naar eigen inzicht
worden afgemaakt. Meer informatie over de activiteiten te
zijner tijd in DeMooiBernhezeKrant.

STOPPLAATS

Maasland

GV

GASTOUDER HEESCH
HANNY BOUWENS
Ik heb nog enkele plaatsen
vrij op maandag, dinsdag en
donderdag. Bel voor meer info:
0412-453818.

bereiden een aantal doeken voor,
die zij voorzien van een afbeelding zonder deze helemaal af te
werken.

X L Z N N E T H C A W G
I

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

Start kunstproject 25 jaar Bernheze

H T D F Y W E C Y T T E

N H P X P F

GEVRAAGD

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

V G T S

T O M O C O L

SPRINGKUSSEN
vanuit Heeswijk-Dinther.
Voor meer informatie:
06-22148394.

AANGEBODEN

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

250M2 OPSLAGLOODS
+ 20M2 ZOLDER
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

Zie oplossing pagina 30
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AAN HET WERK
CC De Pas en De Eijnderic in Heesch
zoeken samen één nieuwe voorzitter
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilligers gevraagd
Deze week treft u geen ‘vacature van de week’
maar vragen wij uw aandacht voor alle vacatures in Bernheze.
Veel mensen leveren als vrijwilliger een belangrijke bijdrage
aan de samenleving. Toch doen vrijwilligers het niet voor niets.
Ze krijgen er nieuwe ervaringen en contacten voor terug.
Het is ook nog eens plezierig en dankbaar om te doen.
Neem eens een kijkje in onze vacaturebank op:
www.ons-welzijn.nl of blader door onze vacaturemap, te vinden
in alle drie de vestigingen van de bibliotheek.
Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Femke Prince: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
Workshop schilderdag van De Eijnderic

CC De Pas

HEESCH - “We willen zo snel mogelijk één stichting worden, om van daaruit een mooi nieuw centrum
te ontwikkelen in Heesch”, vertelt Hans van der Pas, voorzitter van CC De Pas. “Het gaat niet alleen
over een theater, maar ook over cursussen en workshops op kunstzinnig gebied, en over de bibliotheek.
Dat allemaal in een gezellige sfeer waar je je snel thuis voelt”, vult Ad van den Tillart aan. Hij is voorzitter van de Eijnderic. Beiden vertrekken op korte termijn als bestuursleden van de stichtingen. Ze willen
daarmee de weg vrij maken voor één nieuwe voorzitter die de nieuwe instelling vorm gaat geven.

Dé koffiepauze voor
werkzoekende
Op zoek naar (ander) werk: kom naar de Walk&Talk –

Sinds twee maanden houden de
voltallige besturen van CC De
Pas en De Eijnderic al gezamenlijke vergaderingen. “We hebben
samen de data afgestemd, zodat
we al gedeeltelijk samen kunnen optrekken. Toen ontstond
ook het idee om het vertrek van
de voorzitters te combineren en
één nieuwe voorzitter te gaan

BERNHEZE - Bibliotheek Bernheze organiseert op elke laatste
woensdag van de maand een
bijeenkomst voor iedereen die
op zoek is naar (ander) werk:
Walk&Talk – dé koffiepauze
voor werkzoekenden.

zoeken.” De belangrijkste taak
voor de nieuwe voorzitter is om
van CC De Pas en De Eijnderic
één nieuwe organisatie te maken
die een centrale rol zal spelen in
‘De Huiskamer van Heesch’. Die
centrale ontmoetingsplek moet
komen op de plaats van het huidige gemeenschapshuis aan de
Misse in Heesch. De samenvoe-

ging van beide stichtingen gebeurt mede op initiatief van de
gemeente.
De samenvoeging van de voltallige besturen moet eind dit jaar
gestalte krijgen. Belangstellenden kunnen tot 14 juli reageren
door hun CV en motivatiebrief
te sturen naar bestuursvoorzitter
dni@gmail.com.

dé koffiepauze voor werkzoekenden!

Op woensdag 26 juni vindt de
laatste Walk&Talk voor de zomervakantie plaats, die je kunt
gebruiken als rustpunt in de
drukke zoektocht van een nieuwe baan. Op woensdag 26 juni
krijg je tips en ervaringen om
slim te solliciteren aan de hand

van trucjes in de neuromarketing. Hoe val jij positief op tussen
alle andere sollicitanten?
De bijeenkomst is van 10.00
tot 11.30 uur in de bibliotheek
Heesch en is gratis te bezoeken.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wil jij ook nét dat beetje extra bieden?
GGZ Oost Brabant is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!
Denk je er wel eens over om
vrijwilligerswerk te gaan
doen dat leuk en leerzaam is,
voldoening geeft, grenzen
verlegt en het leven verrijkt?
Informeer dan eens bij ons naar
de mogelijkheden. We hebben
voor iedereen wel een passende
taak.
BEZOEKMAATJE
Voor veel cliënten van de GGZ is het niet vanzelfsprekend om eropuit te gaan
of contact te maken met anderen. Zomaar iemand om je verhaal mee te delen
of samen een boodschap mee te doen, een stukje te wandelen of fietsen.
Zou jij voor een van deze mensen die bijzondere rol willen vervullen?
GROEPSACTIVITEITEN
Je kunt als vrijwilliger ook begeleiden bij groepsactiviteiten zoals samen
koken, wandelen of in de tuin werken. Steek je graag je handen uit de
mouwen? Ook dan ben je van harte welkom. Rondom activiteiten kunnen
we altijd wel helpende handen gebruiken. Ook zijn we nog dringend op zoek
naar een dirigent voor ons huiskoor.
KOM EENS OP DE KOFFIE
Kom eens op de koffie en ontdek wat het beste bij jou past.
Informatie vind je op www.ggzoostbrabant.nl. Je kunt je aanmelden voor
een vrijblijvend gesprek kan bij Theo Rovers, 06-23789978 of per mail
vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl.
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MINICARS • BOSCHKER

Bij inlevering van deze bon bij
PUSHER • W.A. VAN DER VORST JR.

20% EXTRA SPEELPENNINGEN
bij aankoop van minimaal € 5,-

Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Bij inlevering van deze bon bij
AUTOSCOOTER • STER EVENTS

15 muntjes voor € 10,-

Braderie tijdens
kermis Heesch
HEESCH - Er zal in het centrum van Heesch op maandag 24 juni van alles te doen en te
beleven zijn rondom de kermis. Er zullen een groot aantal standhouders zijn die hun
waren aan de man proberen te brengen. Een diversiteit aan aanbod en ieder zal dit op
zijn of haar manier proberen te doen.

DE RADEN VISSPECIALITEITEN
Bij inlevering van deze bon
€ 0,50 korting op een bakje kibbeling

Bij inlevering van deze bon bij
LUCKY CRANES • VOF C. OVERKAMP EN ZOON

14 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 5,30 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 10,Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bij inlevering van deze bon bij
SCHIETSALON • ARJAANS

TANDEN SCHIETEN 24 schoten voor de prijs van 12
Alleen voor kinderen, niet in combinatie met andere acties

Een flink assortiment aan artikelen; voor elk wat wils en voor jong tot oud is er aanbod. Er
zijn kramen met kinder-, dames-, heren- en onderkleding. Verder zijn er ook lederwaren,
telefoonaccessoires, zonnebrillen, hobbymaterialen, speelgoed, rage dingen, dierenbenodigdheden, enzovoort. Te veel om op te noemen en zeker de moeite waard om er een
kijkje te komen nemen.
De braderie is geopend van 16.00 tot 21.30 uur en is natuurlijk gratis toegankelijk voor
het publiek. Info over de braderie via restaurant De Waard 0412-451755 of bij Conny
Euro markt St. Christoffel 06-22375905 (invulling/beheer kramen).
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Bij inlevering van deze bon bij POLYP • VAN DER VEEN

7 kaartjes voor € 10,-

22 to
en m t
25 ju et
ni

Bij inlevering van deze bon bij
LIJNTJE TREK EN LUCKY DUCK • VERSTAPPEN

6 lijntjes voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij
BEACH PARTY • DE POORTER-VERWIJK

3 halen 2 betalen

Bij inlevering van deze bon bij
RUPS • VERMOLEN

10 ritten voor € 10,-

7 eendjes voor € 5,-

Bij inlevering van deze bon bij GEBAKKRAAM • MAASAKKERS

Bij aankoop van een zak met 12 oliebollen of
krentenbollen, 1 luxe bol gratis

Bij inlevering van deze bon bij
LUNAPARK • CAMERON KORTSMIT

bij besteding van € 5,- 1 kaartje extra of
bij besteding van € 10,- 3 kaartjes extra

Bij inlevering van deze bon bij
TRAMPOLINE • HINZEN-HOEFNAGELS

SKEEBALL • VOF VENEKAMP-MELISSEN
Tegen inlevering van deze bon
Bij aankoop van een € 5,- speelmunt
10 punten extra (niet in combinatie met andere acties)

Bij inlevering van deze bon bij SUIKERSPIN • STROUCKEN

Bij aankoop van vier minuten springen
een minuut extra

Bij inlevering van deze bon bij

DRAAIMOLEN • HINZEN-HOEFNAGELS

Een supersuikerspin voor de prijs
van ‘n grote suikerspin
Bij besteding van € 10,een rit extra!
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Lotte van Schijndel

speelt in musical
‘Stella in de sterren’
ROSMALEN/HEESCH - Paul en Ines van Schijndel, de ouders van
de 11-jarige Lotte, hebben hun roots in Heesch. Ze wonen dan wel
in Rosmalen, maar allebei de grootouders van Lotte, familie van
Schijndel en familie Hengeveld, wonen nog in Heesch en zijn erg
trots op hun kleindochter. Lotte staat namelijk zondag 30 juni samen met professionele en bekende sterren in de spotlights tijdens
de musical ‘Stella in de sterren’ in de Stadsschouwburg in Utrecht.
Rijssel, hoe het is om in een grote musicalproductie te staan.

Lotte van Schijndel

Lotte speelt tijdens deze voorstellingen diverse rollen. “Een
grote
verantwoordelijkheid,”
vindt Lotte zelf ook. “Maar dat
maakt het tegelijkertijd zo fantastisch leuk!”
Lotte is een leerling van de Telekids Musicalschool en RTL Talent
Academy. Alle leerlingen beleven zo samen, naast prominente
sterren als Jannemien Cnossen,
Hymke de Vries en Daan van

De jonge Lotte zit nu twee jaar
in de TopClub in Den Bosch. De
landelijke TopClubs zijn er voor
talentvolle en ambitieuze leerlingen, die samen wekelijks zang-,
dans- en toneellessen volgen.
Aan het eind van het seizoen
doen ze auditie voor een hoofdrol in de eindvoorstelling. Om
toegelaten te worden tot de TopClub moest Lotte auditie doen.
Dat ging gelukkig voor Lotte
hartstikke goed en nu heeft ze
heel veel zin in haar optreden in
de eindvoorstelling.
“Ik kijk erg uit naar de eindmusical ‘Stella in de sterren’ omdat
ik dan mag optreden voor een
groot publiek en kan laten zien
wat ik in huis heb. Mijn vrienden
en familie zien dan ook waar ik
tijdens al die lessen zo hard aan
gewerkt heb”, besluit Lotte enthousiast.
Meer informatie vind je op
www.telekidsmusicalschool.nl.

Tentoonstelling
‘Raven in De Maashorst’
SLABROEK - Tot oktober is in de wisselhoek van Natuurcentrum De Maashorst een tentoonstelling te
zien over één van de meest bijzondere broedvogels van De Maashorst; de raaf. In 2012 besloot een
koppel raven zich te vestigen in de uitgestrekte natuur van De Maashorst. Erg bijzonder, want het was
al 90 jaar geleden dat er voor het laatst een koppel in Brabant gebroed had. Sinds 2012 brengt het paar
jaarlijks een paar jongen groot in het gebied en er zijn ook sterke vermoedens dat er zich inmiddels een
tweede paar gevestigd heeft.
Hoog tijd dus om in het natuurcentrum deze vogelsoort
eens extra onder de aandacht te
brengen. De tentoonstelling is
samengesteld in samenwerking
met Vogelwacht Uden en de Ravenwerkgroep Nederland. Leden
hiervan ringen al enkele jaren de
jonge raven in het gebied om
te onderzoeken hoe het met ze
gaat en waar ze naar toe trekken
als ze De Maashorst verlaten.

WAARDEVOLLE
OPRUIMER VAN
DODE DIEREN
De Maashorst heeft, naast historische bijzonderheden en het
wijstverschijnsel, veel bijzondere
wilde natuur. Wat te denken van
de rond de 80 broedvogelsoorten die jaarlijks in het gebied nestelen. Dat is een indicatie voor
hoe belangrijk De Maashorst
voor veel dieren is. De vestiging
van broedvogelsoorten als de
raaf en de grauwe klauwier mag
wel de kroon op het werk van de
beheerders genoemd worden,

omdat de raaf binnen de voedselketen een belangrijke positie
inneemt. Het is een alleseter pur
sang, die zich naast knaagdieren,
insecten, larven, wormen, bessen en soms jonge vogels, vaak
ook tegoed doet aan kadavers.
Daarmee is het een erg waardevolle opruimer van dode dieren. In de tentoonstelling is niet
alleen informatie te vinden over
het menu van de raaf, ook zijn
uiterlijke kenmerken, intelligen-

tie, zorg voor de jongen en verschillen met andere zwarte vogels komen uitgebreid aan bod.
Voor jong en oud zeker een
‘eye-opener’ over deze onopvallende, maar zeer waardevolle gebruiker van het gebied. De
toegang tot het natuurcentrum
is gratis.
Meer informatie is te vinden op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
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Expositie Unieke beelden
bij Mrs. Bouquet
HEESWIJK-DINTHER - Wij, een
groep ‘professionele’ beeldhouwamateurs opererend onder
de naam de Doorhakkers, hebben een expositie op 22 en 23
juni van onze unieke beelden.
Wij werken iedere vrijdag in de
bloementuin, alleen met hamer
en beitel en er gaan heel veel
uren vooral in het polijsten zitten, want niets doen wij hier machinaal! Expositie waar de beelden getoond worden en waar
sommige beelden te koop zijn,
vindt plaats op de plek waar we
altijd met veel plezier werken; de
bloemenpluktuin van Birgitte.

BEELDHOUWEN
TIJDENS EXPOSITIE

Nistelrode verheugt zich
op Gala Bobz
NISTELRODE - Alle jongens en meiden die de basisscholen van Nistelrode verlaten worden vrijdag 28 juni in de SPOTlights gezet! Alleen zij mogen de rode loper betreden. Gehuld in allerlei originele
creaties zullen zij de revue passeren in auto’s, op scooters en in
oldtimers. Ook zijn alle meesters en juffen welkom op het grandioze GALA-bal! De avond begint om 19.30 uur en zal rond 22.00 uur
ten einde lopen. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te
genieten van dit spektakel!
Een avond vol muziek, dans, gezelligheid, drankjes en hapjes. De
jaarlijkse Miss- en Mister Bobz
verkiezing zorgt voor de nodige gezonde spanning. “Voor de
schoolverlaters is deze avond
de entree gratis en wij zorgen
voor de hapjes en een drankje. Namens alle vrijwilligers van
BOBZ wensen wij jullie een super
avond!”, vertelt de organisatie.

Enkele leden van de Doorhakkers aan het werk

Foto’s: Michel Roefs

Je kunt ook komen kijken als
we aan het werk zijn. Sommige
beeldhouwers werken ook aan
hun beeld tijdens de expositie.
Je kunt dan verschillende technieken en bewerkingen van de
steen zien die ten slotte leiden tot
een beeld. De expositie ‘Unieke
Beelden’ vindt plaats op 22 en
23 juni. Openingstijden zijn van
11.00 tot 16.00 uur.
Adres: Mrs Bouquet, Heikantsedijk 1a. De toegang is gratis.
Names alle beeldhouwers en
Birgitte: hartelijk welkom in de
schitterende bloementuin met
prachtige beelden.

Dit jaar is de route anders dan
andere jaren. Rond de klok van
19.00 uur verzamelt iedereen
zich bij Sportpark De Schellen.
Let op! De stoet volgt dit jaar
deze route: Loo, Hoogstraat,
Over den Dries, De Hoef, Toniesplein, Julianastraat, Kromstraat, Tramstraat en Lindestraat.

BERNHEZE – Een starter die zijn eigen onzekerheden niet overwint, komt niet aan ondernemen toe. Vandaar dat Franka Mes, coach bij Starters Succes Oss Bernheze, oog
heeft voor de persoon achter de ondernemer.

loopt niet, ze kampen met angsten en podiumvrees en durven niet te netwerken.
Niet voor niets zegt Mes: “De grootste
uitdaging, dat ben je zélf.”

De negen coaches van Starters Succes zijn
stuk voor stuk thuis in alle aspecten van
het ondernemerschap, maar kunnen tevens op eigen terrein de diepte in. Zo is
er voor iedere vraag passende hulp te vinden. Mes, die dertig jaar bij Libema werkte en nu coacht bij Re-Frames, zet mensen
in ‘hun kracht’. “Dat bedoel ik letterlijk en
figuurlijk. Iemand die overtuigd is van zijn
of haar eigen kunnen, blaas én praat je
niet omver.”
Franka signaleert echter twijfel onder ondernemers op allerlei vlakken: het bedrijf

Deelname eis
“De voertuigen die deelnemen
aan de stoet moeten voldoen aan
de bepaling die gesteld is bij of
krachtens de wegenverkeerswet
1994 en ingericht zijn voor het
vervoer van personen”, geeft de
organisatie even serieus mee aan
de schoolverlaters, maar besluit:
“En alle belangstellenden langs
de kant van de weg, heel veel
plezier.”

www.mooibernheze.nl

Soms zit er een ravijn tussen
idee en uitvoering

Franka Mes

Langs de route
genieten van
spektakel

Overigens een opvatting die evenzeer
van toepassing is op haar eigen handelen.
Franka kreeg het nodige voor haar kiezen
maar weet nu dat je geen speelbal hoeft
te worden van gedachten en emoties.
“Het willen opzetten van je eigen bedrijf
is één, maar soms zit er een ravijn tussen
idee en uitvoering. Samen stellen we persoonlijke en bedrijfsdoelen op en bewandelen alle stappen van het realisatieproces
om te zien waar het spaak loopt.”
Het verlaten van de comfortzone kan
onzeker maken. Het is echt mogelijk om
daarbuiten je draai te vinden, zegt Mes.
“Je leert bijvoorbeeld om feedback van
klanten te gebruiken om je dienstverlening te verbeteren en dit niet op te vatten
als een persoonlijke afwijzing.”
Ben je korter dan vijf jaar ondernemer?
Starters Succes helpt!
www.starterssucces.nl
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Auto & Motor

NIEUWS

Veilig duurt het langst

Raivo Dankers in de top vijf
in EMX250 in Letland
ESTLAND/HEESCH - Raivo Dankers van Hutten Metaal Yamaha Racing is in de EMX250 wedstrijd in het
Letse Kegums in de top vijf geëindigd. Dankers reed een dijk van een eerste manche en kwam na een
matige start helemaal terug naar een derde plaats. Lang wist hij hier op stand te houden, maar werd
uiteindelijk vierde. Ook in de tweede manche moest hij aan een opmars beginnen en kwam toen terug
naar een zevende plaats. Raivo begon overtuigend aan het weekend door in de tijdtraining op zaterdag
de snelste tijd in zijn groep neer te zetten. Gedurende de sessie wist hij zijn tijd meerdere keren te verbeteren en dit zorgde voor veel vertrouwen in de manches.
In zowel de eerste als de tweede
manche kwam Raivo niet lekker
weg bij de start. In de waves had
hij de juiste lijn te pakken en wist
hier in de eerste manche vele
plaatsen winst te boeken.
Dankers stootte door naar een
derde plaats en wist hier lang
op stand te houden. Echter in de
slotfase moest hij Alberto Forato
nog laten passeren waardoor hij
op een nette vierde plaats over
de finish kwam.

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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In de tweede manche moest
Raivo opnieuw een inhaalrace
rijden. Van rond de vijftiende
plaats kwam hij terug naar voren
en gaf alles om de rijders voor
hem zo snel mogelijk te passeren. Dankers wist de ene na de
andere rijder te passeren en finishte op een goede zevende
plaats, waarmee hij vijfde werd
in de daguitslag.
Met dit goede resultaat is hij in
de tussenstand van het Euro-

Voorkom teleurstelling
en maak op tijd een
afspraak om uw motor
na te laten kijken!
Spierings Motorservice Heesch
tel (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

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

Onze service
* Goede kwaliteit
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Renault Megane 1.6i,16V, dynamique, navi, PDC,
enz., 165.000 km, 2010

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• Skoda Rapid 1.2 Tsi 105 PK,
PDC, navi, Cruise-Control 2015

• Nissan Qashqai + 2 2.0i 140 PK, navi, camera,
panoramadak, xenon, enz. 119.000 km, 2011

• Volvo V50 1.6 ED Summum, leder, navi, PDC,
dakrail, enz. 151.000 km, 2011

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006

• Peugeot 2008 1.2i, PureTech. aut., navi PDC,
leder bekleding, stoelverwarming, enz., 2016

• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

• Renault Captur 0.9 Tce, leder, camera,
verkocht
PDC V + A , stoelverw., enz., 2015

www.autobedrijflangens.nl

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

pees Kampioenschap opgeklommen naar een veertiende plaats.
Aankomend weekend zal Raivo
starten in de volgende EMX250
wedstrijd in het Duitse Teutschenthal.
Daguitslag EMX250 Letland:
1 Roan van de Moosdijk 50 Pnt
2 Alberto Forato 38 Pnt
3 Jeremy Sydow 38 Pnt

4 Stephen Rubini 36 Pnt
5 Raivo Dankers 32 Pnt
Tussenstand EMX250
Kampioenschap:
1 Alberto Forato 201 Pnt
2 Stephen Rubini 201 Pnt
3 Roan van de Moosdijk 194 Pnt
4 Rene Hofer 138 Pnt
5 Giuseppe Tropepe 114 Pnt
14 Raivo Dankers 66 Pnt
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Route festival Het Verhaal bekend
HEESWIJK-DINTHER - Het organisatieteam heeft afgelopen week de route verkend langs de Aa. Het is
een prachtige tocht van de bibliotheek in Veghel tot De Kilsdonkse Molen. Hoe kom je nu over (of onder?) de A50? Hoe moet dat nu met die koeien? Waar kun je op de fluisterboot stappen? We lossen het
allemaal op! Voor avonturiers en comfortzoekers, voor wandelaars, fietsers en vaarders. Kom het zelf
beleven in het weekend van 17 en 18 augustus. Want dan vindt de derde editie van het literair festival
Het VerhAal plaats.

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Naast klinkende namen als Jules Deelder, Özckan Akyol, Alex
Roeka, Björn van der Doelen en
Sofie van den Krommenacker,
is er ook ruimte voor plaatselijk
talent met een goed verhaal in
woord of beeld, een gedicht,
een mooi muziekstuk of een
boodschap. Ben je of ken je iemand met een verhaal? Laat het
weten via info@hetverhaal.nu.

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

ZOTTE

ZATERDAG

EXTRA*
KORTING

op
Nu ook
RDAG
DONDE

De organisatie van het festival
is in handen van de Bernhe-

zer KunstKring, Kunstgroep De
Compagnie, bibliotheken van

Veghel en Heeswijk-Dinther en
De Kilsdonkse Molen.

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Ben jij een autofanaat?
Ben je trots op je auto, vanwege zijn uiterlijk, zijn prestaties of beide, en behandel je hem als een heilige koe? Ben jij een autofanaat
en wil je je verhaal met ons delen? Over je bijzondere auto of over
een bijzondere race of toertocht? Of ben je fan van Max Verstappen of een andere coureur en krijg je er geen genoeg van om naar
races te kijken?

Wil jij je gevoelens voor jouw auto of autoprestaties of die van anderen met ons delen?
Neem dan contact met ons op en vertel wat er zo mooi aan is
in DeMooiBernhezekrant!

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Kijk voor een impressie van de
edities 2015 en 2017 op
www.hetverhaal.nu.

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Johan Derksen promoot Nederlandse blues tussen de bomen
Johan Derksen | Keeps the Blues Alive
HEESWIJK-DINTHER - Natuurtheater De Kersouwe verwelkomt vrijdag 21 juni Johan Derksen samen met zijn Bluesband.
Zij nemen je mee naar begin jaren zestig, waar het allemaal is
begonnen.
Radio en televisie negeren de
blues, omdat de oorspronkelijke
basis van de hedendaagse popmuziek niet meer in het commerciële format past, maar dit
geldt niet voor Johan Derksen.
Johan Derksen is de laatste jaren erg actief als promotor van
de blues. Hij maakte deel uit van
het management van Cuby +
The Blizzards, maakt radioprogramma’s en programmeerde de
blues in de North Sea Jazz Club
in Amsterdam.
Om de blues niet verloren te

laten gaan, heeft hij de beste
Nederlandse blues vocalisten en
-muzikanten gemobiliseerd. Dat
unieke gezelschap zoekt de trouwe bluesfans in Natuurtheater
De Kersouwe op, met een over-

zicht van de blues in Nederland,
van begin jaren zestig tot de dag
van vandaag.
Vrijdag 21 juni, aanvang 21.00
uur. Voor meer informatie en
kaarten zie www.kersouwe.nl.

Eva Crutzen ‘Opslaan als’
Cabaretière Eva Crutzen geeft optreden met band in De Kersouwe

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

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
2007auto’s
€ 2950,- en Cabriolet
•Citroen
In- C1
en1.0-12V
Verkoop van
lichte bedrijfsauto’s
Peugeot 206 CC 2.0-16V Zwart
2002
•Diverse
Wielen
banden
Citroen en
C3 vanaf
€ 1999,Peugeot 206 CC 2.0-16V

Diverse Citroen
C4 vanaf uit voorraad
€ 1999,Een
greep
Peugeot 307 CC 2.0-16V Zwart

Citroen
panoramadak
Alfa
156 C4
jtd Picasso
1.6 impression,
zwart 2009
2003
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001
Citroen
C4
Grand
Picasso
7
pers.
2010
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003
Hyundai Atos 78 Dkm Airco
2006
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971
Citroën
Xara1.0
Pic.1.8
2004
Kia Picanto
LXE gr. met.
2007
Citroen Xara Coupé
1999
MercedesYong
A140yrv
long
Elegance
2005
Daihatsu
zwart
2002
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001
Nissan
Note
1.4
81Dkm
2012
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Ford
Focus
stationcar,
2002
Renault
Clio
1.2-16V 16 16v
2009
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Ford
Ka Megane
meeneemprijs
1998
Renault
Station 1.5 DCi 2013
Ford Transit connect, ex btw
2004
Renault Tucson
Twingo 2.0
1.2 bull
Air en side bars 2008
2005
Hyundai

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

6999,€€4.950,€ 4.750,€
6500,€ 3.950,€ 3.900,€ 2750,€ 4.950,€€4.950,2999,€ 1.500,3499,€€2.750,€ 1.999,€
8950,€ 1.999,€€3.499,3950,€ 2.750,€€ 7950,650,€ 3.250,4499,€€7.750,-

€ 3450,-

2005

€ 4950,-

2004

€ 5750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Bedrijfswagens
exclusief
BTW
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Mazda Berlingo
MX 5 cabrio,
nette staat2005
1991 €€2750,2.950,Citroen
1.9Dzeer
130DKm
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Citroen
1.6 HDI
2009
PeugeotBerlingo
307 hdi break
2007 €€4499,7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Ford Transit 300s 2.2 TDCi 84DKm 2012 € 7950,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Peugeot
HDI 1.6 16v 2013
Renault Partner
Laguna1.6
break
2000 € 1.450,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Renault Kangoo 1.5 dci 133DKm 2013 € 5750,Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

HEESWIJK-DINTHER – Zaterdag 22 juni speelt Eva Crutzen ‘Opslaan als’ in Natuurtheater De Kersouwe.
Deze avond kun je gaan genieten van haar grappen én haar muzikale talenten. In haar cabaretvoorstelling ‘Opslaan als’ neemt muziek sowieso een belangrijke rol in, maar speciaal dit keer neemt ze ook
haar eigen band mee.
Eva’s voorstelling is een persoonlijk programma over herinneringen: waarom onthoud je de
teksten van Ruth Jacott, maar
vergeet je de geur van iemand
die er niet meer is?
Haar voorstelling is een snelle en
levendige verzameling sketches,
verhalen, personages en liedjes
ondersteund door haar eigen
band.
Om Eva Crutzen kun je niet
meer heen. Met haar energieke
verschijning, goede grappen en
haar talent voor typetjes, ook in
het tv-programma Klikbeet, is ze
een jonge ster aan het cabaretfirmament die met niemand te

vergelijken is. Zaterdag 22 juni,
aanvang 21.00 uur. Voor meer

informatie en kaarten zie
www.kersouwe.nl.

28

Woensdag 19 juni 2019

50 jaar SCOUTS in Nistelrode
NISTELRODE - Waar denk jij aan als je aan scouting denkt? Aan kinderen strak in het gareel, met kniekous en ribbroek aan en een baret scheef op het hoofd? Dan loop je vijftig jaar achter. Althans, als het
aan scouting Mira Ceti ligt! Afgelopen weekend hebben we meer dan eens bewezen dat scouting alles
behalve suf en oud is. Compleet met álle 160 leden en vrijwilligers hebben we dit feestweekend ter ere
van het 50-jarig bestaan laten zien dat we nog springlevend zijn.

ACTIVITEITENAGENDA
VRIJ. 5 JULI

FILMHUIS DE PAS:

MAMA MIA, HERE WE
GO AGAIN!

AANVANG: 21.30 UUR

Op vrijdagavond 5 juli wordt er door
Filmhuis De Pas een buitenfilm vertoont.
Een gezellige avond in de openlucht
waaronder het genot van een drankje de
film Mama Mia 2 kan worden bekeken.
Het vervolg op de eerste film toont zowel
de gebeurtenissen die erop volgen als deze die aan het
hotel op het Griekse eiland voorafgingen. In het verleden
ontmoeten we een jongeren Donna die volop van het leven
geniet. We volgen haar romantische escapades wanneer
ze het pad kruist van Sam, Harry en Bill. Na een tijd lijken
de romances niet enkel rozengeur en maneschijn te zijn. In
het heden worstelt een zwangere Sophie met de afwezigheid van haar moeder. De film begint om 21.30 uur, let op:
Breng je eigen stoel mee! Kaarten zijn à € 5,- te koop via de
theaterkassa van De Pas.

MA. 8 JULI

FILMHUIS DE PAS

DORIS

AANVANG: 20.00 UUR

Aan de vooravond van haar vijfenveertigste verjaardag is Doris, een gescheiden
vrouw met twee kinderen, op een dood
punt aanbeland. Hoe vindt ze een nieuwe
liefde met thuis twee pubers? Hoe vindt ze, na een moeizaam huwelijk, haar zelfvertrouwen terug terwijl iedereen
om haar heen Instagram bombardeert met foto’s van hun
geslaagde levens, goedgeklede kinderen en afgetrainde
lichamen? Hoe behoudt ze haar zelfstandigheid, als potentiële werkgevers haar laten weten dat ze niet zitten te
wachten op een vrouw van vijfenveertig zonder opleiding?
Ondank alle tegenslagen blijft ze dromen over kameraadschap en geluk. Kaarten zijn à € 5,- te koop via de theaterkassa van De Pas.

MA 15, DI 16,
WO 17 EN
DO 18 JULI

MADSCIENCE
ZOMERKAMP

AANVANG: 21.00 UUR

Vanaf maandag 15 t/m donderdag 18 juli
vindt het Mad Science zomerkamp plaats in De Pas.
Het avontuur ligt om de hoek met het Mad Science Zomerkamp! Geef je kind deze zomer een avontuur cadeau. Wat
dacht je van raketten lanceren, slijm maken en werken met
de coolste gadgets. Gun je kind een super te gekke, gave én
educatieve vakantie en schrijf hem of haar snel in voor het
Mad Science zomerkamp! Kinderen krijgen een zorgeloze
week vol met verschillende activiteiten, ontspanning en
experimenten. Het hele zomerkamp wordt er gewerkt met
een super gaaf thema. Je leert deze dagen vooral door te
doen! Tussendoor is er nog voldoende ruimte om lekker
te spelen, spelletjes te doen en natuurlijk om te eten en te
drinken. Voor meer informatie en inschrijven kijk op onze
website www.de-pas.nl.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl

We hebben SAMEN een geweldig weekend beleefd voor jong
en oud, van bever tot explorer.
Er was een tocht door het dorp,
waarbij de kinderen moesten
puzzelen met verschillende CODE’s, zoals tochttechnieken en
coördinaten. Misschien heb je
ons gezien bij Chill en Ceelen,
waar we een lekker ijsje en stuk
fruit hebben gekregen.
Natuurlijk zijn we tijdens het hele
weekend lekker buiten, want
dan voelen de scouts zich op hun
best. En met buiten bedoelen we
ook echt OUTDOOR, zo sliepen
we voornamelijk buiten, maar
werd er ook voor alle leden een
heerlijke maaltijd buiten bereid.
Hiervoor willen we Van Mook,
Heerkens en Van den Tillart bedanken voor de sponsoring van
het eten.
Er is ook dit weekend weer gezorgd voor veel UITDAGING met
het gevarieerde programma dat
er was. Zoals challenges als een
rode peper eten of met je kleren
aan onder de douche gaan staan.
Of een levend kwartet waarbij
zowel lichte voorwerpen als zakken met zand of regentonnen
versleept moesten worden om
je kwartet bij elkaar te krijgen.
Hierbij is het belangrijk dat je als
TEAM goed samenwerkt, en dat
het dan niet uitmaakt of je een
welp, scout of roverscout bent!
Zo hebben we het hele week-

end gevuld met leuke SPEL-activiteiten waar het enthousiasme
vanaf spatte! Voeg daar nog wat
muziek en kampvuur aan toe en
je hebt gegarandeerd een fantastisch feestweekend, zoals we
dat bij scouting altijd hebben.
In de afgelopen vijftig jaar is er

veel veranderd, maar het doel is
nog steeds hetzelfde: SCOUTS
staat voor een gevarieerd programma waarmee je met vrienden buiten lekker plezier maakt
en nieuwe dingen leert. Dus wij
zeggen met trots: Op naar de
volgende 50 jaar!

Creatieve en humorvolle uitvoering van
‘Wie is de mol?’
Balletstudio Van der Stappen danst in De Lievekamp
HEESCH – Hoe gaan ze dit doen? Dat hebben velen zich vast met mij afgevraagd. Hoe gaan de dansers
en danseressen van balletschool Van der Stappen dit populaire tv-programma uitbeelden via alle dansstijlen die binnen de school worden uitgeoefend? Na dit weekend met drie uitvoeringen in De Lievekamp is het antwoord daar: Met veel creativiteit, humor, mooie kostuums, opvallende decorstukken en
heel veel enthousiasme. Uiteindelijk toch weer een echte Van der Stappen uitvoering dus.
Het verhaal
Of je nu een doorgewinterde
‘Wie is de mol?’-fan bent of het
programma nog nooit hebt gezien, deze dansversie blijf je je
herinneren. Voor de pauze nemen de verschillende groepen en
de kandidaten de toeschouwer
mee de studio in waar duidelijk
wordt dat de kandidaten zilver
moeten verzamelen en de mol
het zilver weer verduistert. Wat
vooral opvalt, is de afwisselende
en vrolijke, soms bijna carnavaleske, muziek.
Het toont de veelzijdigheid van
de school. Na de pauze is het letterlijk en figuurlijk duister, want
dan is iedereen afgedaald onder de grond, naar het huis van
de mol. De muziek is vaak ook
wat zwaarder en de sfeer wat
beklemmender. Al moeten hier
dan de kleine rode mieren wel
als uitzondering genoemd worden. Met velen brachten ze op
de tonen van ‘Rood’ van Marco



Tekts: Anita van de Kamp Foto: Eric van de Wetering

Borsato verlichting. De finale
staat dit keer ook nog helemaal
in het teken van het verhaal. De
verzamelde dansers vormen uiteindelijk een mooie molshoop,
waaruit de mol nog één keer
haar kopje laat zien.

alle voorstellingen bekijken en
ziet elke keer dat passie voor
dans iedereen laat stralen. Jong
of wat ouder, met veel of met
wat minder talent. Iedereen mag
en kan in deze voorstellingen
stralen.

Passie laat stralen
Deze recensent komt al 14 jaar

En dat maakt het voor de toeschouwer altijd een feestje.
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KAMPIOENEN

Heesch - hockey - jongens van MHCH B1

Heesch - hockey - meisjes van MHCH MB2

Heeswijk-Dinther - korfbal - Altior 3 Veldcompetitie

Heeswijk-Dinther - korfbal - Altior E1 veldcompetitie

Heeswijk-Dinther - korfbal - Altior E3 veldcompetitie

Heeswijk-Dinther - korfbal - Altior W2 veldcompetitie

tennis
NISTELRODE – Voor de 20ste
keer werd er op de tennisbanen
van T.C. Telro een open tennistoernooi georganiseerd. Het
toernooi vond plaats van 8 tot
en met 16 juni. De winnaars
werden onderverdeeld in verschillende categorieën.
Er hadden zich dit jaar 204 spelers ingeschreven. Het terras
was weer mooi aangekleed door
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en onderhoud.
Bij deze wil de commissie de volgende bedrijven/personen bedanken die het mogelijk hebben
gemaakt dat we ook dit jaar weer
‘luxere’ hapjes konden verstrekken aan onze deelnemers: Rivez
Assurantiën en Risicobeheer,
Landbouwbedrijf Verhagen BV,
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en onderhoud, Arjan Smits
Montage, v.d. Lee Staal, v. Gerwe
Vleesvarkens BV, T. van Grinsven
Kraanservice, Raaijmakers Riool-

Succesvolle toernooiweek ‘t Pumpke Open Nisseroise
techniek, Jos v.d. Heijden Grondwerken, R.v.A. Mushrooms B.V.,
AVR Techniek Verfspuitinstallaties, AV-Hout en Langenhuizen
Agrarisch Loon- en Grondverzetbedrijf. Maar natuurlijk mogen de hoofdsponsors Eetcafé
’t Pumpke en BBQenzo.nl niet
vergeten worden. Zonder deze
twee bedrijven was het niet mogelijk geweest om dit toernooi te
organiseren.
De uitslagen van de verschillende onderdelen:
DD5
1 Kerry van Dinther + Danique
van Venrooij, De Broekhoek
2 Marjolein Geurden + Suzan van
Venrooij, T.C. Telro
DD6
1 Chantal Loeffen + Angela
Rigters, T.V. Set’77
2 Gea Dobbelsteen + Marion van
der Lee, T.C. Telro
DD7
1 Jessy van den Hout + Anja

Pepers, De Broekhoek/Park
Hoeven
2 Lisanne van der Heijden +
Daniëlle Ketelaars, T.C. Telro
GD6
1 Tim Lange + Claudia Lange,
T.C. Boekel
2 Ralf Vos + Ivon Derksen,
De Witte Schare
GD7
1 Joris Jansen + Ellen van Dinther,
T.C. Telro

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant
trampoline

Vijf trampolinespringers van
Gympoint naar het NK!
BERNHEZE - Vorig weekend
waren de laatste kwalificatiewedstrijden trampolinespringen
voor de regio Zuid bij Flik-Flak
in Den Bosch.
Een aantal springers Van Gympoint was al zeker van een
kwalificatie voor het NK. Voor
anderen spande het erom of er
voldoende punten gehaald zouden worden. Dat er afgelopen
periode met behulp van trainers

en assistentes goed getraind
was, bleek wel uit het feit dat
Gympoint weer diverse podiumplaatsen haalde.
Uiteindelijk wisten zich vijf springers te plaatsen voor het NK:
Donna Bevers, Eline van der
Leest, Emma Janssen, Dion Bijleveld en Lisa van der Schoot.
Zij mogen laten zien wat ze in
hun mars hebben. Het NK vindt
plaats op 22 juni in AHOY in
Rotterdam.

2 Peter Lejeune + Liz Barker,
L.T.C. Rackets
GD8
1 Rob Timmers + Masja van
Zoggel, T.C. Telro
2 Arjan Smits + Demi Smits, T.C.
Telro
HD6
1 Tim van den Brand + Rick
Ketelaars, T.C. Telro
2 Jeroen Broers + Alwin van
Rooij, T.C. Telro

HD7
1 Koen van den Bogaart + Camiel
van Geenen, Park Hoeven
2 Thierry van Grinsven + Wilfred
van Doorn, T.C. Telro
HD8
1 Eric Bissels + Bart Hoeben, De
Vlijmd
2 Ruud van Asseldonk + Michel
Tielemans, T.V. Zijtaart
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golf

badminton

Dertiende HDL-Golftrophy

Recordaantal regionale titels voor HBV

Frans Langenhuizen en Marjo Lucker namen de bokaal in ontvangst

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 7 juni werd voor de 13de keer de
jaarlijkse HDL-Golftrophy georganiseerd door de stichting Golf
HDL. Golf & Country Course De Schoot in St. Oedenrode was wederom de golfcourse en uitstekende gastheer voor de golfers uit
Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
Er werd door 33 golfers gespeeld
om de titel ‘Beste golfer van
HDL’. Dit jaar werd de HDL-Golftrophy gewonnen door Frans
Langenhuizen, hij won de strokeplay wedstrijd over 18 holes.
Bij de heren met HCP 24-36 was
de winnaar Johan Traa. Bij de dames met HCP 24-36 nam Marjo
Lucker de bokaal in ontvangst.
Na de opening met een kopje
koffie en iets lekkers, startten
9 flights aan de HDL-Golftrophy. Het weer was zeer goed,
ondanks de mindere voorspellingen. Na afloop was er natuurlijk gelegenheid voor een
lekker drankje gevolgd door de
prijsuitreiking, met als afsluiting
een heerlijk diner in buffetvorm
waarna iedereen moe maar voldaan huiswaarts ging. De 11de
HDL-Golftrophy werd gesteund
door Gebr. Dijkhoff uit Heeswijk
Dinther; zij verzorgden de golfballen.
De uitslag is als volgt:
Dames: 1ste prijs Marjo Lucker,
2de prijs Anja Dijkhof, 3de prijs
Rita Dortmans.
Heren/dames strokeplay hcp

0-24 Bruto: 1ste prijs Frans Langenhuizen, 2de prijs Nico van
Heesch, 3de prijs Jo Rijkers.
Ron Bommelijn had de laagste
netto score (72).
Heren hcp 24-36: 1ste prijs Johan Traa, 2de prijs Erik van Gerwen en 3de prijs Leon Dijkhoff.
Neary - dames: Rita Dortmans
Neary - heren: Twan Kuijpers.
Longest bij de dames op naam
van Anneke Bommelijn, longest
bij de heren Harry Dortmans
(215M).
Speciale prijzen waren culinaire
theaterarrangementen van Hotel
Restaurant De Leygraaf en Theater de Kersouwe voor de 7de
plaatsen bij de heren en dames.
Deze werden gewonnen door
Marijke Langenhuizen, Willem
de Haas en Ad van Emmerik.
Later dit jaar volgt nog HDLgolf
UIT!
Heb je ook je GVB, ben je inwoner van HDL en wil je ook meedoen aan deze gezellige golfdagen?
Meld je dan aan via
pierrevandenhelm@gmail.com.

V.l.n.r.: Mirne Hoeks, Bram van Herpen, Anne Ruijs, Meike Brugman, Sjin Jacobs en Thijmen Schoppema

HEESCH - Afgelopen zaterdag hebben spelers van de Heesche Badminton Vereniging in vier van de vijf
onderdelen de regionale toernooititels weten te winnen. Acht toernooien lang hebben spelers in de
‘Hebris Junior Tour’ gestreden om punten voor een ranglijst per spelonderdeel. Slechts twee van de tien
podiumplaatsen ging aan de neus van de Heeschenaren voorbij.
Absolute uitblinker onder de sen waren nog niet bepaald. Overzicht Heesche podiumHeeschenaren was Thijmen Anne Ruijs en Mirne Hoeks, plaatsen (regionale kampioentitelverdedigers, schappen)
Schoppema. Deze jongeman, gezamenlijke
die al op verschillende toernooi- vonden in clubgenoot Meike Dames enkel:
en dit seizoen uitblonk in ver- Brugman, die gedurende het sei- 1. Meike Brugman
schillende onderdelen, liet het zoen speelde met verschillende 2. Mirne Hoeks (vorig jaar regioook op de slotdag niet afweten. partners, een geduchte concur- naal kampioen enkelspel)
In zowel het enkelspel als het rent. Pas op de slotdag werd de Heren enkel:
gemengd dubbelspel, samen eindstand in het voordeel van 1. Thijmen Schoppema
met Sjin Jacobs, wist hij ook op titelverdedigers Anne en Mirne
de slotdag de hoogste trede van beslist. Meike moest genoegen Dames dubbel:
het podium te betreden en daar- nemen met een eervolle tweede 1. Mirne Hoeks/Anne Ruijs (prolongatie regionaal kampioen
mee ook zijn eerste twee regio- plaats.
dubbelspel)
nale titels veilig te stellen. In het
gemengd dubbelspel deed hij In het enkelspel was het wél 2. Meike Brugman
dat door samen met Sjin de Hee- Meike die zich het regionaal
sche concullega’s en achtervol- kampioenschap toe mocht eige- Heren dubbel:
2. Thijmen Schoppema/
gers op de ranglijst, Meike Brug- nen.
Bram van Herpen
man en Bram van Herpen, in een
bloedstollende strijd achter zich Na een seizoen lang meestrijden
te laten. In het dubbelspel was aan de top won Meike ook op Gemengd dubbel:
Bram van Herpen de partner van de slotdag het enkelspel, waar- 1. Sjin Jacobs/Thijmen Schoppema
Thijmen. Samen wisten zij op de door de regionale titel haar niet 2. Meike Brugman/Bram van
slotdag met het binnenhalen van meer kon ontglippen. Daarmee Herpen
de dagwinst op puntensaldo ook wist Meike clubgenoot en titelde tweede plaats in het regionaal verdediger Mirne achter zich te Overzicht eerdere Heesche
houden. turnen
kampioenschap
dubbelspel
bin- basketbal
regionaal kampioenen
voetbal
hockey
tennis
volleybal
handbal
nen te slepen.
2017: Tessa Hoeks Dames enkelVoor het derde jaar op rij winnen en dubbelspel
In het damesdubbelspel was al spelers van de Heesche Badmin- 2018: Mirne Hoeks - Dames enbeslist dat de podiumplaatsen ton Vereniging regionale titels. kel- en dubbelspel
verdeeld zouden worden onder Nooit eerder waren het er zoveel Anne Ruijs - Dames dubbelspel
als dit seizoen.
Heesche
dames.
de plaat- zwemmen
beugelen
boksenAlleen
badminton
waterpolo
handboogschieten
tafeltennisSjao Jacobs - Heren enkelspel.

DE OPLOSSING

korfbal

Korfbalsters Prinses Irene naar de finale
korfbal

hardlopen

jeu de boule

NISTELRODE - De korfbalsters
van Prinses Irene stunten tijdens
het veldseizoen. De kruisfinales
werd gespeeld tegen Be Quick.
biljarten

duivensport

judo

Be Quick startte met een andere
opstelling dan zij normaal doet:
een tactische wissel in aanval
en verdediging, wat anders was
dan Prinses Irene verwacht had.
Prinses Irene werd daar juist
schaken haar
dammenbang van en speelde
niet
aanvallen goed uit. Prinses Irene was zuiver in de eerste helft
en er werd gerust met een 4-8
b mindere tweevoorsprong. 1cm
Een
de helft volgde, maar met een
zinderende slotfase werd er gecm b
wonnen met1,29-11.

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Langs het veld was het druk. De
fans hadden zin in een spannende wedstrijd en dat werd het. Be
Quick opende de score tot 1-0.
vissen
skien had kansen
snowboarden
Prinses Irene
genoegkano
maar dat resulteerde nog niet in
doelpunten. Uiteindelijk scoorde
Annelies Thijssen van ver de gelijkmaker 1-1. In de laatste fase
van de eerste helft was Prinses Irene een maatje te groot
voor Be kaarten/bridgen
Quick en liep uit naar
een mooie ruststand, 4-8, door
doelpunten van Laura v.d. Ven,
Marina van Venrooij en Carolien
van Santvoort.
Prinses Irene mag trots zijn want
met een kruisfinale schreef zij

al geschiedenis. Maar nu breidt
het verhaal zich nog verder uit,
doordat de finale gespeeld mag
gaan worden in Roermond. Voor
deze wedstrijd wil Prinses Irene
iedereen oproepen om de meiden een hart onder de riem te
steken.
Samen de meiden naar de absolute top helpen zou hartstikke
mooi zijn. Zondag 23 juni om
16.00 uur wordt de finale gespeeld in Roermond, op sportpark de Wijher. Later deze week
komt er nog een bericht om je
aan te melden voor een plaatsje
in de bus, dus houd de website
van Prinses Irene goed in de gaten!
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DOS’80 en Olympia’89 gaan per 1 juli 2020
verder als Dynamico
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Kom je kijken naar het
beachhandbaltoernooi?

OSS/HEESCH - Dynamico. Die naam hebben de leden van de Heesche handbalvereniging DOS’80 en de
Osse handbalclub Olympia’89 gekozen voor de fusievereniging die ingaat per 2020. Officieel smelten de
twee clubs al per januari samen, maar de nieuwe naam wordt pas gehanteerd vanaf het seizoen 2020/2021.

V.l.n.r.: Cor van Erp (DOS’80) , interviewer Geert Piek en Pieter
Cornelissen-Wenting (Olympia’89)

De naam werd vrijdagavond onthuld tijdens een receptie in Oss
ter gelegenheid van de promotie van het gezamenlijke eerste
mannenteam naar de eredivisie,
het hoogste nationale niveau.

De twee clubs hebben deze en
vorige jaargang al diverse teams
gemixt. Alle hordes richting fusie
zijn tot nu toe zonder veel moeite genomen. Dynamico was een
van de vijf overgebleven kandi-

daat namen na een eerste stemronde. Andere namen waarop
in de tweede ronde gestemd
kon worden waren HEOS’20,
DOC’20, Juntos en Nova Unitas.
Dynamico was in eerste instantie
bedacht als Dinámico Maasland,
maar in de eerste stemronde
werd duidelijk bij de stemverklaringen dat de streeknaam voor
de leden niet van toegevoegde
waarde was.
Later werd ook bepaald dat de
schrijfwijze werd vernederlandst.
Dinamico is Spaans voor dynamisch, een verwijzing naar het
dynamische karakter van de
handbalsport.

HEESCH - Het 20ste beachhandbaltoernooi van handbalvereniging DOS’80 vindt plaats op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni
op het strand van de Geffense Plas in Oss. Zaterdag overdag is er
beachhockey en zaterdagavond start het handbaltoernooi. De avond
is voor de vriendenteams waarbij sommigen al jaren meedoen.
Zondag is het de beurt aan de handbalverenigingen. ’s Ochtends
met name jeugd en ’s middags
zijn de senioren aan de bal.
Beachhandbal is een leuk spel
om te zien. Het spel is snel en
dynamisch. Speciale doelpunten, flyers en pirouettes worden
beloond met twee punten. Ook

een doeltreffer door de keeper
wordt beloond met twee punten.
Dus kom en geniet van het spel
en de mooie omgeving aan de
Geffense Plas aan het Gielekespad 10. En vergeet je zwemkleding niet! Voor meer info zie
www.dos80.nl.

Samen tennissen voor het goede doel
bij tv De Broekhoek

Raad van 11 Krullendonk –
Selectie G-Team HVCH

HEESCH - Dit jaar wordt bij Tennisvereniging De Broekhoek op vrijdag 28 juni wederom het leukste damesdubbeltoernooi gehouden; het CliniClowns Eendagstennistoernooi. Naast een sportieve en gezellige
dag heeft het toernooi nog een hele belangrijke doelstelling, namelijk geld inzamelen voor het goede doel.

HEESCH - Tijdens de pauze van
het 43ste Horizon Voetbaltoernooi zal er een wedstrijd van 2
keer 15 minuten gespeeld worden tussen de Raad van 11 Krullendonk en de Selectie G-Team
van HVCH. Deze miniwedstrijd
begint om 14.30 uur op zondag
23 juni.

potjes tennis gekeken worden.
Als afsluiting van het toernooi
vindt er een grote loterij plaats
met heel veel mooie prijzen. En
dat alles met één hoofdmissie:
zoveel mogelijk geld inzamelen
voor het goede doel.

kend worden gemaakt welk doel
ook een bijdrage ontvangt.

Doe mee!
Hopelijk mogen wij je verwelkomen tijdens het CliniClowns Eendagstennistoernooi op vrijdag
28 juni. Inschrijven kan tot en
Stichting CliniClowns en...?
met 23 juni via www.toernooi.nl.
Toernooi met een missie
Naast de CliniClowns wil de ten- Alle dames kunnen zich inschrijNatuurlijk staat tennis centraal. nisvereniging graag aan nog een ven, ook als je niet aangesloten
Maar in en rondom de feestelijk lokaal goed doel een bijdrage bent bij een tennisvereniging. En
versierde kantine van de tennis- schenken. Welk doel dat wordt?
heb je geen tennispartner? Geen
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
vereniging is het niet alleen voor
nood, dan zoekt de organisatie
de tennissers zelf, maar ook voor Dat is aan de deelnemers! Zij er een voor je!
de supporters een feestje. Er zijn mogen tijdens het toernooi la- Vragen? Mail naar
heerlijke broodjes, dorstlessende ten weten welk goed doel zij een cliniclowns@tvdebroekhoek.nl
drankjes, er is zelfgemaakt ge- warm hart toedragen. Aan het of bel/app met Ilse:
bak
en er kunnen
veel leuke zwemmen
eind vanwaterpolo
de wedstrijddag
zal bebeugelen
boksen heel
badminton
handboogschieten
tafeltennis06-38895752.

korfbal
hardlopen
korfbal
ODIO
2 - Altior
3: 7-11jeu de boule
De Korfrakkers R1 - Altior R1: 3-9
Altior A2 - KVS’17 A1: 7-14
Springfield A1 - Altior A3: 9-10

judo
wielersport

Uitslagen Altior

paardrijden

wielrennen

darten

De Korfrakkers B3 - Altior B2:
8-11
Avanti C1 - Altior C2: 2-4
Altior D1 - Be Quick D1: 9-2

golf

Celeritas D1 - Altior D2: 8-2
Korloo E1 - Altior E2: 19-3
Altior E3 - Avanti E2: 8-3.

Jason aan de start van NK
Jeugdwielrennen
biljarten

duivensport

AMEIDE/NISTELRODE - Jason
van de Beeten stond zaterdag
schaken
dammen
15
juni aan de start van
het NK
Jeugdwielrennen in Ameide in
categorie 3 met maar liefst 46
deelnemers uit heel Nederland.

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

1cm b

Het 1,9 kilometer lange parcours kenmerkte zich door zijn
b
veelzijdigheid1,2 cmen
compactheid.
Het parcours was veelzijdig door
bochten naar links en rechts,
klinkers en asfalt, brede en smal1,4cm b
le stroken, klimmen en dalen en
een mooie passage over de Lekdijk in Ameide. Jammer genoeg
autosport

karten

Foto: Vic Geerlings

zorgde de regen ‘s ochtends voor
een aantal valpartijen.
Jason, met startnummer 41,
startte op de laatste rij, maar wist
in de start/finish voor de eerste
motorsport

bocht een aantal jongens in te
halen. Op de Lekdijk fietste Jason vervolgens naar het peleton
en wist daarbij z’n positie vast
te houden. Na 6 rondes finishte
Jason als 20ste in 0:21:04:214.
Dat het een spannende finish
was blijkt uit dat nummer 19 in
0:21:04:215 finishte, maar zijn
wiel een fractie eerder over de
streep kwam. Een videofinish
van de aankomstrechter KNWU
Jury gaf hier uitsluitsel over.
Desalniettemin was het een
mooie dag om nooit meer te vergeten

Gehoopt wordt met deze wedstrijd veel belangstellenden te
ontmoeten op Sportpark De Braken. De opbrengst van dit jaarlijks spectaculaire toernooi komt

geheel ten goede aan ziekenvereniging Horizon Heesch.
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Sterren in de nieuwste
musical van De Eijnderic

DONDERDAG 20 JUNI
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode
Studiegroep Nagarjuna Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
VRIJDAG 21 JUNI
Ontdekhoek
Bibliotheken Bernheze
Vier het leven…
Vier de zomer
Proeflokaal Berne Abdijbier
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2
BOBZ Groepen 6 en 7
Dorpshuis Nistelrode
Johan Derksen
Keeps the Blues Alive
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 27
ZATERDAG 22 JUNI
Kermis Heesch
PAGINA 22 EN 23
Roefeldag
Bernheze
7 x 7 toernooi
VV Heeswijk Heeswijk-Dinther
Voorverkoop:
HGC eindejaarsvoorstelling
Gymzaal De Lindershof Heesch
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Cursus Ontspanningsmassage
Feliz 08 opleidingen Oss
Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Blinden- en slechtzienden
rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Expositie Unieke beelden
Mrs. Bouquet Heeswijk-Dinther
PAGINA 25
Jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Homeride Daddies Event
Torenstraat Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

Summerfest XXL
Centrum Vorstenbosch

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

BECO: Duurzaamheid & Wonen
CC Nesterlé Nistelrode

DOS Beachhandbal toernooi
Geffense Plas Oss
PAGINA 31

MAANDAG 24 JUNI
Kermis Heesch met braderie
PAGINA 22 EN 23

Film: Searching
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 5

Eva Crutzen met Band
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 27

BC De Klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Bike my Day
Restaurant De Leygraaf
Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

Autismecafé
Pieter BrueghelHuis Veghel
PAGINA 8

VRIJDAG 28 JUNI
Eendagstennistoernooi
TV De Broekhoek Heesch
PAGINA 31

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Cursus Lomi Lomi Basis
Feliz 08 opleidingen Oss

DINSDAG 25 JUNI
Kermis Heesch
PAGINA 22 EN 23

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

ZONDAG 23 JUNI
Kermis Heesch
PAGINA 22 EN 23
DOS Beachhandbal toernooi
Geffense Plas Oss
PAGINA 31
Expositie Unieke beelden
Mrs. Bouquet Heeswijk-Dinther
PAGINA 25
Horizon voetbaltoernooi
Sportpark De Braaken Heesch
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Cursus Ontspanningsmassage
Feliz 08 opleidingen Oss
Bijendag
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 5
Summerfest XXL
Centrum Vorstenbosch
Open dag Natuurbegraafplaats Maashorst
Franse Baan 2 Schaijk
PAGINA 15
Zonnemiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Zomerconcert
fanfare Sint Lambertus
Tramplein Nistelrode
PAGINA 1
Cultuurcafé de Mus
Vinkelsestraat 59 Heesch
Raad van 11 Krullendonk –
Selectie G-Team HVCH
Sportpark De Braaken Heesch
PAGINA 31

Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Health Workshop
DIO/The Read Shop Sparkling
Nistelrode
Infoavond: Dorpsraad Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 19

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
Gala BOBZ 2019
Nistelrode
PAGINA 25
Friday’s Foute Party
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

The Kik speelt Boudewijn
de Groot
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Marianne Huisman, Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 29 JUNI
Heemreis naar Heusden
Heemkamer Nistelrode

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Open dag
Peduca, Paramedisch Voetcentrum Oss

WOENSDAG 26 JUNI
De Club van Lelijke Kinderen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Marja Lips, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Koffiepauze Walk & Talk
Bibliotheek Heesch
PAGINA 21
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DONDERDAG 27 JUNI
Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze
Cursus Houding en Massage
Feliz 08 opleidingen Oss
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Cursus Lomi Lomi Basis
Feliz 08 opleidingen Oss
Alpacafarm open - Alpaca
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Eindejaarsvoorstelling HGC
‘t Vijfeiken Heesch
Gerard van Maasakkers &
TOG Berlicum
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
35 jaar IVN
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

www.mooibernheze.nl

