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Veertien kinderen Kézér
samen duizend jaar

LOOSBROEK - Op 29 februari vierden de acht zussen en zes broers van de familie
Kézér uit Loosbroek het heuglijke feit dat zij samen duizend jaar oud waren. De oudste
van het grote gezin is 78 jaar, de jongste 63. Hun ouders, die helaas beiden op vrij
jonge leeftijd zijn overleden, waren Karel en Drika Kézér-Jansen.
Karel kwam als 12-jarige vanuit Hongarije naar Nederland en
groeide op in een pleeggezin in
Vorstenbosch. In 1940 trouwde
hij met Drika, die op het Kantje in
Nistelrode woonde.

voor jezelf kunt zorgen”, was zijn
devies.

Samen gingen ze wonen op een
boerderij aan de Heideweg in
Loosbroek. Daar werden veertien
kinderen geboren, die allen hun

steentje hebben bijgedragen om
het bedrijf te runnen.
De oudste kinderen bezochten
de lagere school in Vorstenbosch,
waar de zusters de scepter zwaaiden. De jongere kinderen gingen
in Loosbroek naar school. Vader
vond het belangrijk dat de kinderen gingen studeren, mede
omdat hij daarvoor zelf nooit de
kans had gehad. “Zorg dat je

Jasper van Kessel

Danny Vera in de Kersouwe

Loreley Pigmans
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De familie Kézér is heel muzikaal. Verschillende kinderen bespeelden al jong een instrument
en waren lid van de harmonie in
Dinther. En omdat het gezin achteraf woonde, was het oefenen
thuis nooit een probleem. Buren
woonden ver genoeg weg om er

Vader Karel
kwam als
12-jarige vanuit
Hongarije naar
Nederland

club WHV. Als ze niet deelnamen
aan de wedstrijden en trainingen,
waren ze rondom het huis of op
het kruispunt vlakbij te vinden,
altijd met een bal aan hun voeten. Jarenlang hebben ze ook
in een familievoetbalteam gespeeld, samen met zwagers en
neefjes. Dit zorgde voor veel gezelligheid.

geen last van te hebben. Heden
ten dage zijn enkelen nog steeds
fanatiek muziekbeoefenaar of
zingen in een koor.
Alle jongens waren actieve voetballiefhebbers en lid van voetbal-

En waar kunnen op de feestdag
zelf beter herinneringen opgehaald worden dan in Loosbroek,
waar de roots van de familie liggen, waar allen terugkijken op
een fijne jeugd in een warm gezin.

‘La Cuisine’

‘We doen het’
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Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl
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De Spaanse tapas en de
Italiaanse antipasti kent
iedereen, maar wat de
Spanjaarden en Italianen
kunnen, kunnen de
Grieken ook; dan noemen we het Griekse mezzes. Tĳdens
deze workshop maken we in twee avonden kennis met deze
Griekse hapjes. Verrassende recepten die erg goed smaken
op een borrelavond of bĳ een heerlĳke BBQ.
Heesch | vrĳdag 20 maart en 10 april 2020| 19.00 tot 22.00
uur | € 70,- .
DRUKTECHNIEK COMPOSITIE

Tĳdens deze graﬁsche
workshop gaan we aan
de slag met de
linodruktechniek. Eerst
wordt er een tekening op
het linoleum gemaakt,
daarna wordt met
speciale gutsen het
linoleum weggesneden.
Met een roller wordt
speciale drukinkt
aangebracht. Vervolgens
wordt er een vel dun papier op het linoleum gelegd,
et voilà…
Heesch | zaterdag 21 maart 2020 | 9.30 tot 12.30 uur | € 22,-.
VLINDER VAN GLAS
Werken met glas, een hele uitdaging maar met prachtige
resultaten. We gaan een
veelkleurige vlinder van
glas maken voor in huis
of de tuin. Je hebt de
keuze om een grote of
een kleine vlinder te
maken.
Nistelrode | dinsdag 24 maart 2020 | 19.30 tot 21.30 uur |
Vlinder klein € 45,- | Vlinder groot € 61,- | inclusief alle
materialen en fusen.

Kloosterkapel: agenda
18 maart, 20.00 uur:
Lezing Reflexintegratie
Sacha Slegers van Praktijk OpNaar-Grip geeft jou uitleg over
Reflexintegratie en de wijze van
behandeling. Een reflex is een
onwillekeurige reactie op een
prikkel waar we geen invloed
op hebben maar die mede onze
ontwikkeling en welzijn bepaalt.
Deze reflexen geven last, waar je
mee kunt leren omgaan. Met reflexintegratie kunnen de negatieve gevolgen van deze onbewuste
geïntegreerde reflexen worden

Pater Moeskroen in
het Beneluxtheater

aangepakt. Nieuwsgierig naar
het effect van reflexen en de behandelmethodes van Sacha?
Dan ben je van harte welkom.
Opgeven via
opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
9 april, 20.00 uur: Lezing
‘Adem- en Ontspanningstherapie’ door Machteld Jongmans
Adem- en ontspanningstherapie
is een toegankelijke en wetenschappelijk onderbouwde methode om je bewust te worden van
zowel lichamelijke als geestelijke

spanning in je lichaam. Aanmelden voor de lezing daarover van
Machteld Jongmans kan via de
website van Kloosterkapel of via
opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
18 april, 20.00 uur:
‘Eurovision 2020’ door
MarieChristien Verstraten
MarieChristien Verstraten neemt
je mee in de wereld die Songfestival heet. Het wordt genieten en
herinneren, meezingen en luisteren. Hiervoor kun je reserveren
via www.mariechristien.nl.

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

BERLICUM - Pater Moeskroen speelt vrijdag 20 maart in het Beneluxtheater van Den Durpsherd. De band is geen vreemde in het
dorp want drummer Coen Blokx komt er ook vandaan. Toch kijken
de bandleden in hun voorstelling niet alleen over de dorpsgrenzen,
maar zelfs over de landgrenzen heen.
De heren van Pater Moeskroen
gaan op herhaling met hun
show ‘De Reservebelgen’. Ze
bevinden zich nog steeds in een
identiteitscrisis. De friet met zure
mayo, trappisten en wielersport
hebben hun harten beroerd en
nu willen ze Belg worden.
De multi-instrumentalisten gaan
met een grote bepakking naar
hun beloofde land: Vlaanderen. Daar volgen ze een inburgeringscursus om officieel Belg
te worden. Gaat het de Paters
lukken om werkelijk Belg te worden?
Zie het zelf in deze folk- en feelgoodvoorstelling vol met nieuwe
liedjes van Pater Moeskroen.

Pater Moeskroen ‘De Reservebelgen’ speelt op vrijdag 20
maart. De show begint om
20.15 uur. Kaarten zijn voor
€ 17,50 per stuk te koop via
www.beneluxtheater.nl of aan
de bar van Den Durpsherd.

Een diner voor
het goede doel
HEESWIJK-DINTHER - Wil je ook heerlijk dineren op het prachtige
kasteel Heeswijk en het goede doel steunen? Dan is het O.I. diner,
georganiseerd door Operatie Injectie, echt iets waar je bij moet zijn!
Operatie Injectie (O.I.) is een
organisatie die bestaat uit ongeveer twintig bovenbouwleerlingen van Gymnasium Bernrode. Voor de leerlingen van deze
school worden door de leden
van O.I. activiteiten georganiseerd waar geld mee wordt ingezameld.
Met dit geld wordt Stichting
Medisch Werk Mumbai gesteund. Deze stichting, die is
opgericht door twee ex-huisartsen uit Heeswijk-Dinther, steunt
verschillende kleinschalige medische projecten in India. Het
project dat met Operatie Injectie
gesteund wordt, is het Vishwas
project in Indore. Dit project
richt zich op preventie van aids
en sociale en medische zorg
voor aidspatiënten en is een zeer
groot succes.
De landelijke hulporganisatie Cordaid heeft het VISHWAS-project uitgeroepen tot
het derde beste aidsproject wereldwijd (HIV/aids award 2009)
en in 2013 ontving het project
uit handen van de Minister van

Volksgezondheid
een hoge IndiPrijs: €29,50 p.p.
Tijd: 18.00 – 22.30
ase onderscheiding.
Locatie: Kasteel 4, 5473 VA
Heeswijk-Dinther
Thema: Indiase keuken

Dit jaar organiseren
de bovenReserv eren bij:
oidiner2019@gmail.com
bouwleerlingen
het O.I. diner,
dit is een avond waarop je wordt
voorzien van een heerlijk driegangen diner in Indiase stijl. Het
diner zal plaatsvinden in de gewelven van het Kasteel in Heeswijk op 29 maart om 18.00 uur.
Het diner kost € 29,50 en de
gehele opbrengst gaat natuurlijk naar Stichting Medisch Werk
Mumbai.
Heb je interesse? Stuur dan een
mail naaroidiner2020@gmail.com
met daarin het aantal reserveringen en eventuele allergieën.
Hopelijk tot ziens op deze mooie
avond! Tot dan!
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Muzikale zondag bij Muziekvereniging Servaes

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Hoest nou?
Ik was rustig aan het werk toen ik het ineens voelde opkomen. Het
kwam zo onverwacht en zo heftig dat ik geen tijd meer had om
mijn elleboog naar mijn mond te brengen. Dat is voor mij als erkend
stijve hark ook geen eenvoudige beweging, maar als ik wat meer
tijd had gekregen van mijn eigen lichaam, was het me misschien
wel gelukt. Ik scande snel mijn omgeving en in mijn directe
nabijheid was gelukkig geen mens te zien. Ik opende mijn mond
om de eerste kuch te laten ontsnappen. Drie seconden en zes keer
blaffen later was het voorbij. Mijn adem kwam weer wat tot rust en
ik voelde mijn opluchting. Ik had hopelijk een Corona-hoestaanval
overleefd.

HEESWIJK-DINTHER – Het belooft een muzikale zondag te worden, zondag 15 maart. Muziekvereniging
Servaes organiseert op deze dag zowel de jaarlijkse voorspeeldag als het Vriendenconcert. Iedereen is
van harte welkom om te komen luisteren. Zowel de voorspeeldag als het Vriendenconcert vinden plaats
in verenigingsgebouw De Muziekfabriek aan de Abdijstraat 53 en zijn gratis te bezoeken.
Voorspeeldag
Muziekvereniging Servaes
De dag begint om 10.30 uur
met de jaarlijkse voorspeeldag.
Tijdens deze voorspeeldag kunnen de leerlingen en leden van
de harmonie en slagwerkgroep
laten horen wat ze in hun mars
hebben. De leerlingen brengen
individueel of in groepjes een
muziekstuk ten gehore, dat samen met de muziekdocent is
uitgezocht en geoefend. Ook
zullen er verschillende ervaren
muzikanten individueel of in
ensemble een muziekstuk laten
horen. De optredens zullen beoordeeld worden door een vak-

welkom. Het concert begint om
14.30 uur.
Met dit Vriendenconcert wil
Muziekvereniging Servaes haar
waardering uiten voor de belangrijke bijdrage die de vrienden leveren voor de vereniging.
Met hun bijdrage ondersteunen
zij het in stand houden van de
vereniging.
Voorspeeldag Servaes 2019

Bernhezer Solistenconcours op
10 mei gaan vertegenwoordigen. Behalve de twee winnaars
zal nog een derde muzikant met
een ‘wildcard’ aan de wedstrijd
deel mogen nemen.

De voorspeeldag is tevens de voorronde
voor het Bernhezer Solistenconcours
kundige jury en alle deelnemers
ontvangen een juryrapport en
diploma. Rond 12.30 uur is het
programma afgelopen.
De voorspeeldag is tevens de
voorronde voor het jaarlijkse
Bernhezer Solistenconcours. De
leerlingmuzikant bij slagwerkers
en bij de blazers met de hoogste beoordeling mogen Muziekvereniging Servaes tijdens het

Kortom, een ochtend met een
gevarieerd programma, van
klassiek tot moderne muziek en
een grote diversiteit aan instrumenten. Reden genoeg om te
komen luisteren!
Vriendenconcert
In de middag staat het Vriendenconcert van Muziekvereniging Servaes op het programma. Iedereen is vanaf 14.00 uur

Het Vriendenconcert belooft een
gezellig concert met een divers
programma te worden. Tijdens
dit concert spelen zowel het harmonieorkest onder leiding van
Adri Verhoeven als de slagwerkgroep onder leiding van Tonn
van de Veerdonk een afwisselend programma.
Ook de jonge talentvolle slagwerkers van de melodische slagwerkgroep zullen onder leiding
van Paul van Lokven op het podium verschijnen. Ook zullen vijf
jubilarissen worden gehuldigd
voor hun 25-, 50- of zelfs 60-jarig lidmaatschap.
Naast alle vrienden zijn natuurlijk andere muziekliefhebbers en
belangstellenden ook van harte
welkom. Kom en geniet onder
het genot van een kopje koffie
of thee en een worstenbroodje
van de prachtige klanken.

Voorjaarseditie Beierse avond in
deBAR: de Bierheimat Franken beleven!
HEESWIJK-DINTHER - Ken je de fantastische Beierse bieren uit de regio Franken? Nee? Laat je dan een
avondje onderdompelen in het verhaal van de unieke biercultuur. Na de succesvolle najaarseditie van
de Beierse avond richten we ons tijdens de komende voorjaarseditie op Franken.
Franken staat bekend als de
‘Heimat der Biere’. Maar liefst
300 brouwerijen zorgen voor
een unieke variatie in gerenommeerde Beierse bierstijlen.
Tijdens deze avond loodsen Alex
van den Boom, erkend bierkeurmeester en hobbybrouwer, en
Peter van den Boom, Beierenspecialist en eigenaar van Beleef
Beieren, je gedurende ongeveer
2,5 uur door het ‘Bierland und
Genussregion Franken’.
De Beierse avond is op donderdag 16 april bij deBAR, Plein
1969 nr. 82 in Heeswijk-Dinther.

De ontvangst is vanaf 19.00 uur
met een verfrissende ‘Helles’.
De start van de bierproeverij met
5 bieren en bijpassende lekkernijen uit Franken is om 19.30
uur.

Bierproeverij met 5
bieren en bijpassende
lekkernijen uit Franken
De toegangsprijs is € 27,50. Stuur
een mailtje - vóór 5 april aanstaande - naar info@halte-5.nl
of info@beleefbeieren.nu om
een plaats te reserveren!

Na dit incident vroeg ik me af of ik naar huis kon of moest
gaan. Ik had zes keer achter elkaar gehoest, maar verder
geen noemenswaardige klachten. Natuurlijk: het regende al
onophoudelijk vier weken achter elkaar, dus ik had wat meer
lopend snot dan normaal. Maar verder voelde ik me prima. Dit was
ook de eerste keer in hele lange tijd dat ik zes keer achter elkaar
moest hoesten. Normaal gesproken bleef het beperkt tot hooguit
drie keer kuchen, meer niet. Nu was het ineens zes keer en nog
hard ook. Daarna heb ik uit automatisme het snot dat vrij kwam
weer naar binnen gehaald met een ferme neus-ophaal-beweging,
terwijl ik me nu bedenk dat ik daarmee wellicht het virus verder in
mijn lichaam heb laten komen.
Ik zocht daarna op de site van het RIVM of ze iets specifieks
hadden vermeld over ‘hoest in Brabant’, maar ik kon helaas niets
vinden. Niets over aantallen Brabantse kuchjes achter elkaar ten
tijde van het Corona-virus, kracht van de Brabantse hoest voor een
niet-roker of wat dan ook.
Het RIVM vond dat de Brabanders zelf moesten
bepalen wat de kuchgrens was en wat me nu was
overkomen was in mijn ogen niet genoeg. Dit was
maar een half Corona-gevalletje. Ik moest zeker
tien keer snel achter elkaar hoesten en zeker met
wat meer kracht ook. Dan kan ik pas met gerust
hart twee weken in quarantaine.

blieker@bernhezemedia.com

J. Verkuijlen - Boterweg 2 - Heeswijk-Dinther
0413-291211 - 06-1278945 - www.geschildeasperge.nl

Ze zijn er weer
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Ook diverse
streekprodukten.

Geopend van maandag tot en met zaterdag
van 8.00 tot 18.00 uur. Ook in onze automaat.
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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 10.00 - 11.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
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, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
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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Beweging, energie en
houding staan centraal
bij inloop MS-patiënten
UDEN - Donderdag 19 maart is
er een inloopochtend voor patiënten met MS (en hun naasten)
in vergaderruimte 2 van Ziekenhuis Bernhoven.
Zowel patiënten, mantelzorgers,
familieleden als andere geïnteresseerden zijn tussen 9.00 en
12.00 uur van harte welkom.
Naast aandacht voor praktische
vragen of het uitwisselen van ervaringen zijn deze ochtend twee
in MS gespecialiseerde oefentherapeuten aanwezig.

Deze oefentherapeuten besteden deze ochtend speciale aandacht aan houding, ademhaling
en energie. Het spreekt vanzelf
dat de deelnemers direct met de
oefeningen aan de slag kunnen.
Een goede houding geeft balans
en evenwicht en samen met de
oefentherapeuten wordt gekeken wat het beste past bij de
persoonlijke situatie.

30 MAART - 4 APRIL 2020
30 MAART - 4 APRIL 2020

Vrijwilligers Goede Doelen
Week Heesch
HEESCH - We stellen graag weer twee kanjers aan je voor, die met
160 andere vrijwilligers collecteren van 30 maart tot 4 april 2020.

Van tevoren aanmelden hoeft
niet, geïnteresseerden zijn welkom tussen 9.00 en 12.00 uur.

NL-doet gaat niet door
bij Cunera | De Bongerd
HEESWIJK-DINTHER - Helaas
gaat komende zaterdag NLdoet
bij Cunera|De Bongerd niet door
vanwege het coronavirus.

NL-doet in Bernheze
Stichting Dier & Tuinweide

Rabobank op eerdere NL-doet Dier & Tuin weide

HEESWIJK-DINTHER - Stichting Dier & Tuin weide doet zaterdag 14
maart mee met NL-doet, een landelijke dag om allerlei klusjes te
klaren. Zo wordt deze zaterdag het blotevoetenpad weer verzorgd,
wordt er nog wat gesnoeid, worden de dieren verzorgd, de stal hersteld en geschilderd, afrastering hersteld, kruidentuin gewied en
pony’s verzorgd.
De weersverwachting is goed,
het wordt een geslaagde dag,
die ook goed doet. Ook interesse om tijdens NL-doet mee te
helpen op de Dier & Tuin weide?
Schrijf je dan even in via

www.nldoet.nl en kom zaterdag tussen 9.30 en 16.00 uur
naar de Meerstraat 45. Of kom
gewoon langs. Koffie en lunch
wordt gratis aangeboden door
De Leygraaf.

Paul Gevers
“Sinds 2007 ben ik actief als
projectbeoordelaar bij Stichting
Sahelp. Vorig jaar bestond Stichting Sahelp 40 jaar. In die 40
jaar hebben wij vele inwoners
van Burkina Faso aan een zelfstandig bestaan kunnen helpen.
Hele dorpen die de armoede zijn
ontstegen dankzij de hulp van
Stichting Sahelp. De investeringen in projecten voor beroepsonderwijs, land- en tuinbouwtechnieken, gezondheid en niet
te vergeten de alfabetiseringsprogramma’s, hebben duidelijk
gewerkt. En dat is goed om te
zien. Om al deze projecten te
realiseren is veel geld nodig. De
vele donateurs die ons steunen
hebben dit mogelijk gemaakt,
evenals onze collectanten die
jaarlijks hun ronde doen. Natuurlijk vertrouwen wij erop dat
jij ook in de Goede Doelen Week
je hart laat spreken en een bijdrage in de envelop zult doen.”

geen reden kon bedenken om
het NIET te doen. Wat zijn nu
hooguit twee uurtjes iets voor
een goed doel doen per jaar?!
Dat stelt toch niets voor? Voor
mij (en veel van mijn medecollectanten) een kleine moeite.
Maar juist hier geldt: alle kleine
beetjes helpen! Ik hoop dat iedereen die de komende tijd een
envelop in de bus vindt deze
naar eigen draagkracht vult! Allemaal vast bedankt!”

UDEN - In vergaderruimte 1 van Ziekenhuis Bernhoven is dinsdag
17 maart weer een bijeenkomst voor mannen met prostaatkanker
(en hun naasten). Het thema van de bijeenkomst is: ‘Mijn PSA loopt
op na de behandeling, wat nu?’

De kinderboerderij wordt een
frisse schoonmaakbeurt gegeven
en men is nog op zoek naar vrijwilligers die zaterdagmorgen een
paar uurtjes willen meehelpen.
Je hoeft je niet aan te melden,
kom maar zaterdagochtend om
9.00 uur naar de kinderboerderij aan de Dorpsstraat 44. Voor
koffie en iets lekkers zorgt Stal
Bertus.

In ruim 75 procent blijkt een verhoogde PSA géén prostaatkanker te betekenen. Meer PSA kan
ook wijzen op een goedaardige
vergroting van de prostaat of op
een ontsteking.

LOOSBROEK - Stal Bertus doet zaterdag 14 mee aan NL-doet.

Maar juist hier geldt: alle
kleine beetjes helpen

Bijeenkomst prostaatkanker over PSA waarden

PSA staat voor prostaat specifiek antigeen, een eiwit dat in
de prostaat wordt aangemaakt
en dat zorgt voor vervloeiing
van het zaad. PSA kan worden
aangetoond in het bloed. Als de
hoeveelheid PSA boven een bepaalde waarde komt (afhankelijk
van de leeftijd) kan het een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van prostaatkanker.

Stal Bertus

Kees Hendrickx
“Als gezond mens ben ik blij dat
ik nu al een jaar of acht kan collecteren voor een aantal goede
doelen. Toen er een aantal jaren
geleden bij mij werd aangebeld
met de vraag of ik wilde collecteren was mijn antwoord dat ik

Ervaringsdeskundigen
wisselen hun ervaringen met elkaar
uit onder leiding van betrokken
vrijwilligers van Prostaatkankerstichting.nl
Prostaatkankerstichting.nl is een
patiëntenorganisatie door en
voor mannen met prostaatkanker. De organisatie informeert en
steunt mannen (en hun naasten)
die worden geconfronteerd met
de diagnose prostaatkanker. De
bijeenkomst begint om 10.00
uur in vergaderruimte 1 van Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Je
bent van harte welkom. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

5

Woensdag 11 maart 2020

Jasper van Kessel uit Vorstenbosch
maakt deel uit van campagneteam
Amerikaanse presidentskandidaat
Alles uit de kast om Bernie Sanders in het Witte Huis te krijgen
TILBURG/VORSTENBOSCH/RALEIGH – De van oorsprong uit Vorstenbosch afkomstige maar al enkele jaren in Tilburg wonende Jasper (31) is op dit moment wel met iets heel bijzonders bezig. Hij
maakt namelijk deel uit van het campagneteam van de linkse presidentskandidaat Bernie Sanders dat zich ‘as we speak’ in Raleigh,
North Carolina, bevindt. En alhoewel Jasper het natuurlijk erg druk
heeft, maakte hij wel tijd vrij voor een interview met DeMooiBernhezeKrant!
“Ik ben eigenlijk altijd meer geïnteresseerd geweest in Amerikaanse politiek dan de Nederlandse. Ik denk omdat de
uitersten in Amerika veel groter
zijn. Hier is het echt een vorm
van dualisme tussen de Republikeinen en de Democraten. Er is
geen haat-liefdeverhouding zoals destijds in Nederland tussen
de PvdA en de VVD. Hier is het
pure haat lijkt wel! En dan komt
Sanders langs met een progressieve agenda die zich ook nog
eens profileert als een onafhankelijke kandidaat. Hierdoor heeft
hij zowel links als rechts tegenstand.”

Waarom ben je juist geïnteresseerd geraakt n de Amerikaanse
politiek en verkiezingen?
“In 2008 zat ik aan het ontbijt toen de speech van Obama na zijn goede resultaat in
New Hampshire op RTL Nieuws
kwam. Obama sprak mij erg aan
zoals hij zoveel mensen aanspreekt. Dus vanaf dat moment
ben ik verder gaan zoeken op het
internet en gaan lezen over hem
in verschillende boeken. “
Waarom doe je mee met het
campagneteam van Bernie Sanders? En niet van een andere
presidentskandidaat?
“Ik heb voor Sanders gekozen
omdat hij in principe wil wat wij
in Europa hebben. Een jaar col-

lege kost al gauw 40.000 dollar
en dat is natuurlijk krankzinnig.
Daarbij is klimaatverandering natuurlijk een groot issue en Amerika speelt daarin een belangrijke
rol.”

Wat is voor jou hét grote verschil tussen de Amerikaanse
voorverkiezingen en de verkiezingscampagnes zoals we die in
Nederland kennen?
“In Nederland verloopt het allemaal rustiger lijkt wel. Hier is het
iets dat enorm veel tijd in beslag
neemt met de voorverkiezingen
et cetera. De geldbedragen zijn
hier absurd en men is er echt
mee bezig. Je identificeert jezelf
als Democraat of Republikein
zijnde. Dat is in Nederland een

rant
ernhezeK
DeMooiB
sper nog
wenst Ja
es met de
veel succ
wat
e en alles
campagn
ven
verdere le
hij in zijn
!
gaat doen

of verliezen. Het kan je campagne een enorme boost geven als je
het goed doet op deze dag. Kijk
maar naar Joe Biden.” (Ameri-

‘Obama sprak mij erg aan’
stuk minder. Mensen die op de
VVD stemmen stappen net zo
gemakkelijk over naar FvD om
vervolgens de volgende keer
50+ te kiezen als dat hen beter
uitkomt.”

Kun je aan de lezers uitleggen
wat precies die Super Tuesday
inhoudt en waarom dat zo belangrijk is?
“Het is de dag dat veertien staten op hetzelfde moment de
voorverkiezingen hebben. Als
kandidaat kun je dus veel winnen

Tekst: Milène Putters

Jasper van Kessel

kaans politicus van de Democratische Partij, red.)

Hoe ziet een gemiddelde dag
voor jou er op dit moment uit?
“De eerst drie weken coördineerde ik vooral op het campagnekantoor in Portsmouth alles mee.
Dit wil zeggen uitleg geven en
zorgen dat ‘canvassers’ (mensen
die langs de deuren gaan) geïnformeerd de straat op gaan. Je
mag bijvoorbeeld geen politieke
boodschappen in de brievenbus
doen. Dit kan een geldboete op-

leveren. Het papierwerk moet
dus of op de deurmat of tussen
de klink worden gestopt. De weken daarna veel langs de deuren
en in verschillende buurten geweest in de zogenaamde ‘trailerparks’, maar ook in villawijken.
Je komt dus een groot scala aan
verschillende mensen tegen. Dit
doe je dan gemiddeld zes uur op
een dag. Het reizen naar deze
plekken neemt soms veel tijd in
beslag, soms wel anderhalf uur.”

Doen er nog andere Europeanen
mee met de campagne van Bernie Sanders?
“Er waren kennelijk vijf Nederlanders in New Hampshire geweest, althans dat is wat ik gehoord heb. Het is daarbij ook zo
dat Amerikanen Nederland vaak
niet kunnen onderscheiden van

Denemarken of Noorwegen.
Het is dus de vraag of dit vijftal
daadwerkelijk een Nederlands
paspoort in bezit had! Wel heb
ik hier een Ier en een Duitser gezien.”

Blijf je nog lang in Amerika en
zou je je er eventueel willen vestigen als dat mogelijk is?
“Ik blijf tot 10 april. Of ik hier
wil wonen weet ik eerlijk gezegd
niet. Ik ben vaker in Amerika geweest maar tijdens deze trip krijg
ik een duidelijker beeld over hoe
Amerika in elkaar steekt.
Er is hier echt armoede in één
wijk en even verderop zegeviert
‘The American Dream’ in een
middenklasse buurt. In mijn ogen
is Nederland één van de betere
landen waar je kunt leven.”
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32ste Open
Heesche
Bridgedrive

KBO’S BERNHEZE

KBO Bernheze
derde editie van de DORUS is het
KBO Loosbroek
evenement reeds aangekondigd,
organiseert
maar per abuis werden datum en
Kermisevenement kosten daar niet genoemd.
50+ers
Met KBO Kring
LOOSBROEK - KBO Loosbroek
naar de Brabantorganiseert zaterdag 4 april in
CC De Wis een kermisevene- se Kluis in
ment voor alle 50+ers uit Loosbroek. Het programma start om Aarle Rixtel
15.00 uur met koffie/thee en iets
lekkers. Het belooft een gezellige middag te worden, met onder
andere een optreden van tonprater Hans Verbaarschot uit Deurne. Hans komt smeuïge anekdotes vertellen over het Brabant
van vroeger.

Om 17.30 uur komt er een fritesbuffet met ijs na. KBO-leden,
maar ook niet-KBO-leden zijn
van harte welkom die dag.
De kosten voor het kermisevenement bedragen € 8,- per persoon
(KBO-leden € 6,- per persoon).
In deze prijs zijn de consumpties
niet inbegrepen; die zijn voor eigen rekening.
Alle geïnteresseerde 50+ers uit
Loosbroek kunnen zich aanmelden door een envelop met inschrijfgeld (voorzien van naam,
adres en telefoonnummer) in te
leveren bij Betsie van Zutphen,
Schaapsdijk 16.
Aanmelding dient vóór 29 maart
te gebeuren. Meld je tijdig aan,
want vol = vol. Het kermisevenement wordt mede mogelijk
gemaakt door de bijdrage die
KBO Loosbroek heeft ontvangen
vanuit Rabo Clubsupport. In de

Diverse uitstapjes
de tuin en de Mariagrot achter de
Herberg. Er kunnen maximaal 30
personen mee. De reservedatum
is 29 april. Het vervoer is op eigen gelegenheid. Iedereen wordt
verzocht om al om 9.50 uur bij
de Brabantse Kluis te zijn. Het
adres is Kloosterdreef 8. De eigen
bijdrage van € 5,- kan ter plaatse
voldaan worden.
Aanmelden kan tot 20 maart bij
Peter van den Hurk uit Nistelrode, pvdhurk.1@home.nl,
0412-612727, bij Lenny Timmers
uit Heesch,
lennytimmersverbaken@yahoo.com,
06-44728101 of bij Ria van
Hemmen uit Heeswijk-Dinther,
riavanhemmen@gmail.com,
0413-292462.

Themamiddag:
Fit, zelfstandig
en op de been
blijven! Hoe doe
je dat?
Zuster Madeleine

BERNHEZE - KBO Kring Bernheze
organiseert 25 maart een excursie naar het Missieklooster van
het Heilig Bloed en Herberg de
Brabantse Kluis in Aarle Rixtel.
Om 10.00 uur geeft Zuster Madeleine een rondleiding door het
klooster met de kapel, de eetzaal
en het missiemuseum. Daarna is
er koffie met gebak in de herberg. Vervolgens kun je zelf nog
een bezoek brengen aan de stal,
Marian in actie

BERNHEZE - Naarmate we ouder worden kunnen we te maken
krijgen met klachten en beperkingen. Hoe gaan we daarmee
om, zodat we ons dagelijkse leven daar zo min mogelijk door
laten beïnvloeden?
Deze middag krijg je waardevolle
informatie en adviezen van een
fysiotherapeut, die zich gespecialiseerd heeft in de doelgroep
ouderen en een geriatriefysiotherapeut. Het gaat plaatsvinden op
donderdag 9 april in CC Nesterlé,
aanvang 14.30 uur.
Marian van de Koolwijk
Deze themamiddag wordt jou
aangeboden in samenwerking
met Fysio- en Manuele Therapie
Reyniers. Spreker is Marian van
de Koolwijk, geriatriefysiotherapeute. Zij gaat in op de risico’s, de
oorzaken en gevolgen van vallen
op hogere leeftijd en geeft advie-

zen, gericht op de woonomgeving
en het gebruik van hulpmiddelen.
Ook geeft ze tips om zo goed
mogelijk fit en gezond te blijven.
Ze komt met concrete suggesties
over een beweegprogramma voor
ouderen in Nistelrode.
Iedereen is welkom
Alle inwoners van Bernheze zijn
van harte welkom. De toegang en
de koffie zijn gratis Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst duurt tot 16.30 uur. Deze
middag vindt plaats in het kader
van de Wmo-koffiebijeenkomsten van de gemeente Bernheze.

Aanmelden
Passiespelen
Tegelen
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In het nieuws van de
KBO’s is aangekondigd dat je je
tot en met 15 maart kunt aanmelden voor de 21ste editie van de
Passiespelen in Tegelen met als
titel ‘Hem achterna’. Zo lang van
tevoren aanmelden is nodig om
verzekerd te zijn van voldoende
zitplaatsen op de eerste rang.
Gekozen is voor zondag 16 augustus, midden in de zomer als
veel kinderen en kleinkinderen
elders vakantie vieren. De bus
vertrekt om 12.15 uur vanaf
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther
om ruimschoots op tijd in Tegelen te zijn en op het gemak naar
het theater te kunnen gaan. De
voorstelling begint om 14.30 uur
en eindigt drie uur later. Er is een
pauze inclusief een consumptie
en omdat het rond 17.30 uur
etenstijd is, wordt er na afloop
van de voorstelling naar een restaurant gereden voor een heerlijk
driegangendiner. Rond 21.30 uur
is iedereen weer thuis in Loosbroek en Heeswijk-Dinther.
Dit arrangement kost natuurlijk
wel wat; de prijs van de kaartjes
is niet gering. Maar... inbegrepen
is comfortabel vervoer, een consumptie in de pauze en een driegangen diner.
Wil je het meemaken? Meld je
dan aan vóór 15 maart. Over vijf
jaar is pas weer de volgende kans
om er naartoe te gaan.
Aanmelden kan bij Ria van Hemmen, 0413-292462,
riavanhemmen@gmail.com
of per brief aan Julianastraat 7,
Heeswijk-Dinther.
Bij minimaal 40 inschrijvingen
gaat het door én VOL=VOL!

Geen liederentafel in maart
HEESCH - Deze maand kan de liederentafel in CC De Pas op de
gebruikelijke derde woensdag van de maand door omstandigheden geen doorgang vinden.
In februari is dit al meegedeeld aan de bezoekers, maar om overige belangstellenden niet voor niets naar CC De Pas te laten komen hierbij dus: woensdag 18 maart geen liederentafel.

HEESCH - Bridgeclub HBC’81
organiseert ook dit jaar weer
de Open Heesche Bridgedrive, die gehouden wordt in
CC De Pas op vrijdag 3 april.
De Open Heesche is reeds
32 jaar een traditie. Tegen de
tachtig bridgeparen uit de regio strijden om het officieuze
Open Heesche bridgeparenkampioenschap. Dit onder
leiding van een gediplomeerde wedstrijdleider. Er zijn aantrekkelijke prijzen in natura te
winnen voor de vijf hoogst
geëindigde paren en daarna
voor elk tiende paar. Aparte
prijzen zijn er voor de ‘beste
runner-up’ maar ook voor het
paar dat op de 32ste plaats
eindigt. Je wordt verwelkomd
met een kop koffie of thee
met heerlijke koek en verder zal de avond aangekleed
worden met heerlijke hapjes
en afgesloten met een leuke
attentie.

Een gediplomeerde
wedstrijdleider
Deelname staat open voor
elke bridger uit de regio. De
indeling gebeurt volledig
willekeurig zodat je aan tafel bridgers van verschillende herkomst en niveau zult
treffen. Er wordt topintegraal
gespeeld over 24 spellen. De
uitslagberekening gebeurt via
de computer en toekenning
van de meesterpunten volgens de geldende NBB schaal.
De spelverdelingen en een
gedetailleerde uitslag worden
gepubliceerd op de website
van Bridgeclub HBC’81.
Aanvang drive is om 19.45
uur. Je kunt je melden aan de
zaal vanaf 19.00 uur. Halverwege is er een korte pauze.
Aanmelding dient te gebeuren door een mail te sturen
naar openheesche@ziggo.nl
met gelijktijdige overmaking van € 21,- per paar
(NBB-leden krijgen als ze
hun lidmaatschapsnummer
doorgeven € 0,50 korting
per persoon) op NL34 RABO
0120 0814 66 ten name van
Heesche Bridgeclub ‘81 met
vermelding van de namen
van beide spelers en het
adres. De inschrijving sluit op
25 maart. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erwin van Ballegoij
via 0412-456746.
Je bent van harte uitgenodigd. ‘Een beetje bridger uit
de regio mag niet ontbreken’.
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Sjoerd uit Nistelrode
samen met Marijn en Ries op
erepodium tijdens Skills The Finals

Aanbiedingen geldig van
12 tot en met 18 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Nasi met vlees en verse
groenten uit eigen keuken

€ 0,89

100 gr.

Achterham

SkillsTalents-M&T

NISTELRODE/VEGHEL - Van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 maart was Leeuwarden het middelpunt
van talentvol jeugdig vakmanschap. In WTC Expo vond de vijfde editie van Skills The Finals plaats.
Dat is hét Nederlands Kampioenschap voor beroepen. Zo’n duizend deelnemers uit het vmbo en mbo
gingen met elkaar de strijd aan in ruim vijftig vakwedstrijden.
Mobiliteit & Transport
Aan de vakwedstrijd van Mobiliteit & Transport namen Marijn,
Sjoerd Exters uit Nistelrode en
Ries uit klas k4mb deel. Ze gingen de strijd aan met zeven an-

dere provinciale teams. Motivatie voor het vak, enthousiasme,
doorzettingsvermogen en vaardigheden als samenwerken en
goed communiceren gaven voor
de jury de doorslag om dit drie-

NISTELRODE - Het keeztoernooi vond vrijdag 14 februari plaats en er kan weer teruggekeken worden
op een drukke, geslaagde en gezellige avond. Er waren dit keer extra prijzen, waaronder ook een prijs
gesponsord door Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen. Jammer, dat we enkele teams teleur hebben
moeten stellen omdat we vol zaten. Hopelijk zien we die teams weer terug bij het volgende toernooi.
Je kunt je inschrijven door een
mail, met vermelding van de
namen van de deelnemers (per
team twee personen), te sturen
naar keezetoernooi@gmail.com.
Aanvang is 19.00 uur en het inschrijfgeld is € 5,-. Na aanmelding krijg je een bevestigingsmail.

€ 1,49

tal van het team Brabant Bulls de
eerste plaats toe te kennen.
Dat betekent dat ze de besten
van Nederland zijn op hun vakgebied. Proficiat met de gouden
medaille!

Keeztoernooi voor Peter Pan
Vakantieclub
Vrijdag 27 maart is de eerstvolgende keezavond en dan kan
er wederom gespeeld worden
in café-zaal ‘t Tramstation. De
organisatie hoopt op een drukbezette zaal. Deze keer wordt
er wederom een goed doel gesteund en dit keer is dat Peter
Pan Vakantieclub.

100 gr.

Voorgebakken
hamburgers
4+1 gratis

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

GESNEDEN ANDIJVIE 500 gram € 1.95
ZOETE BATAAT 1 kg € 1.50
PITLOZE RODE DRUIVEN
500 gram € 1.95

Asperges geschild/ongeschild
Er is plek voor maximaal 25 tafels binnen in de zaal, dus geef
je op tijd op!

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

Lentebrood

Gevuld met griekse yoghurt,
rozijnen, abrikozen, ananas
en overgoten met chocolade

Nieuw burgerinitiatief WIJ,HEESCH
HEESCH – Een nieuw burgerinitiatief wordt op dit moment opgericht en heet WIJ,HEESCH. Het is een
stichting die ervoor wil zorgen dat inwoners van Heesch uit hun isolement gehaald worden. “Toen ik
cijfers zag dat één op de drie mensen eenzaam is en dat dit dan ook veelal jongeren zijn, moest ik hier
iets mee”, zegt Ingrid ten Broeke, één van de initiatiefnemers van WIJ,HEESCH.
“We willen mensen met elkaar
verbinden en hiermee ook de
saamhorigheid vergroten. Aangenaam Heesch en de gemeente
Bernheze steunen dit burgerinitiatief. Wethouder van Moorselaar gaf aan dat er voor de komende twee jaar budget is om
dit initiatief te steunen.”
Presentatie
WIJ,HEESCH heeft bijna alle
stichtingen en organisaties aangeschreven om één of twee afgevaardigden te sturen naar de presentatieavond van WIJ,HEESCH
op donderdag 19 maart in

CC De Pas. Heeft uw stichting of
organisatie geen uitnodiging gehad stuur dan een mail naar
wijheesch@gmail.com.
Versterking
WIJ,HEESCH bestaat nu uit een
bestuur van met name Ingrid
ten Broeke (voorzitter), Carlie
Martens (vice-voorzitter), Kitty van Rooij (penningmeester)
en Desiree Romme (secretaris).
Ook heeft Joyce Kleijngeld al
toegezegd de jaarlijkse financiële
rapporten te zullen maken. Maar
buiten deze geweldige club
mensen heeft WIJ,HEESCH nog

nu

Kaas-uienstokbrood
95
nu

Weekendknaller!

Lentevlaai
8 personen

Bavaroise van frambozen
met witte chocolade
Alleen geldig op
vrijdag en zaterdag

meer handjes nodig. Dus wil je
meehelpen om WIJ,HEESCH tot
een succes te maken, stuur dan
een mail naar
wijheesch@gmail.com.

3,95

1,

9,95
Van Mook

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

Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Gereedschap over? Geef ze een
tweede leven in de Derde Wereld

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Een goed leven gevierd…
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele kaarten, bloemen en andere blijken
van medeleven die wij ontvingen na het plotseling
overlijden van ons pap, schoonvader, opa en partner

Jan van den Bosch
Uw belangstelling heeft ons steun en troost gegeven,
hartelijk dank daarvoor.
Dianne- Egbert
Paul – Angelie
Anne-Marie – Franklin

Jacky
Monique - Jos
Ingeborg - Yvo
Kleinkinderen

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

Inzamelingsactie vanuit parochie De Goede Herder
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden.
Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers.
Zo krijgt jouw oude gereedschap
een tweede leven en geef je de
mensen daar een toekomst. Wie
in Heesch, Nistelrode of Vorstenbosch woont kan vanaf 19 maart
overbodig of verouderd gereedschap inleveren bij de plaatselijke
kerk van de parochie De Goede
Herder. Als materialen te groot
zijn om mee te nemen, kan het
bij je thuis worden opgehaald.
Er wordt gestart met de actie op
19 maart omdat dat de feestdag

van Sint Jozef is. Jezus leerde van
hem het beroep van timmerman
en deelde zo met ons de dagelijkse inspanning en voldoening
die je uit werk kunt halen. Het
hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een in-

komen hebt, maar dat je je ook
erkend voelt als burger in onze
maatschappij. Met je oude gereedschap bied jij mensen in de
Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid
een zinvolle bijdrage te leveren
aan de samenleving.
De inzamelingsactie duurt tot 1
mei, de Dag van de Arbeid.
Voor meer informatie bel
0412-451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

In samenwerking met Yarden

Vastenactie: Toekomst in Zambia
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Je zult maar in Zambia wonen en geen mogelijkheid hebben om
een vak te leren. Dan is hulp natuurlijk welkom. Met het thema van de landelijke Vastenactie ‘Werken
aan je toekomst’ willen we graag perspectief bieden. We weten hoe belangrijk het is dat kinderen niet
alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om zo hun kansen op werk
met een redelijk inkomen te vergroten.

Struikgewas terugzetten
in de Abdijtuin

Met de Vastenactie willen we
daarvoor zorgen. Dat helpt echt!
Sommige mensen in Mbala,
Zambia verdienen nu bijvoorbeeld hooguit € 8,30 per maand.
Na een opleiding en begeleiding
verdienen ze tussen € 20,- en
€ 50,- per maand. Daarmee
kunnen ze voor zichzelf zorgen.
Met de Vastenactie kunnen in
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
de parochianen van de Parochie
Heilige Augustinus er samen
voor zorgen dat zoveel mogelijk
kinderen naar school gaan en
door kunnen leren!
Voor deze actie zijn de Vastenzakjes huis-aan-huis bezorgd.
Wij vragen deze in de collec-

Tekst en foto: Peter Kriele

HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen zaterdag scheen gelukkig de zon
weer. Met dertien personen was de VENEL-groep van het IVN naar
de Abdijtuin gekomen en ging daar op twee plekken aan de gang.
Langs het wandelpad bij de bloemperken haalden zij het vele opschot weg van voornamelijk witte kornoelje en de hazelaar werd
wat gesnoeid. Op die manier komt het pad vrij van overhangende
takken.
Langs de poel, waarvan het
waterpeil momenteel erg hoog
staat, snoeiden de arbeiders een
deel van het struikgewas geheel
terug. Zodoende komt er op die
plek meer zon op de poel. Met

een grijper zullen later de stronken er nog uitgehaald worden.
In de pauze was er natuurlijk
koffie en thee met een lekker
stuk cake die de kok van de Abdij had gebakken.

TE KOOP

Perceel landbouwgrond
www.bernheze.nl
De brochure is via ons
kantoor verkrijgbaar.

gelegen in Vinkel aan Huisdeelen
(zijstraat Vinkelsestraat).
Het perceel is ca. 23.705 m² groot.
Vraagprijs op aanvraag.

Bitswijk 10 Uden, 0413-243818 - info@bernheze.nl

tebus in de kerk te doen, in de
brievenbus te stoppen of bij het
parochiesecretariaat aan te leveren.

Je kunt ook doneren op IBAN
NL21 INGB 0000 0058 50 ten
name van Vastenactie, Den
Haag.

Themaviering rond Vastenactie:
Werken aan je toekomst
BERNHEZE - In de Veertigdagentijd steunen katholieke parochies, instellingen en scholen via Vastenactie jaarlijks ontwikkelingsprojecten in verschillende delen van de wereld. Ook de kerken van de parochie De Goede Herder doen in deze tijd van bezinning én van solidariteit hier vanuit de diaconie ieder
jaar aan mee.
Het geloof in de waardigheid
van ieder mens als beeld van
God is immers niet vrijblijvend.
Maar er wordt in de Vastentijd
niet alleen geld ingezameld. In
de liturgie is er ook speciale aandacht voor hen die door armoede en onrecht gebrek lijden en in
nood zijn.
Wij verbinden ons als christenen
met God omdat God ons voedt
en sterkt om er dan voor elkaar
te zijn, met name voor hen die
kwetsbaar zijn en onze betrokkenheid en inzet extra nodig
hebben.
Op zaterdag 21 maart willen we
gezamenlijk met jou in de liturgie
stilstaan bij het campagnethema
van dit jaar: Werken aan je toekomst. Hierin staat het belang

Een eeuwenoud gebruik
weer op een eigentijdse
wijze laten herleven
van beroepsonderwijs en ondernemerschap centraal.
Petra Janssen, theoloog én regiocoördinator van Vastenactie, zal in de kerk in Heesch de
overweging houden bij de lezingen van die betreffende zondag.
Daarbij laat zij een eeuwenoud

gebruik weer op een eigentijdse
wijze herleven: dat van het honger- of vastendoek. Aan deze
woord- en communieviering,
die om 19.00 uur begint, zal het
Familiekoor haar medewerking
verlenen. Je bent van harte welkom om na de dienst nog een
kop fairtrade koffie of thee met
ons mee te drinken.
Voor meer informatie stuur een
mailtje naar
a.bergsma@parochiedgh.nl
of bel, 0412-451215.
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Voedselbank ziet langdurige
klanten toenemen
OSS/BERNHEZE - Steeds meer klanten van de Voedselbank Oss maken de maximale termijn van drie
jaar vol. In de eerste twee maanden schreef de Voedselbank voor Oss en Omgeving alweer drie klanten uit die deze periode hadden bereikt. En in de pijplijn zitten nog eens zestien klanten die dit jaar de
maximale termijn gaan halen. Dat is een verdubbeling van het aantal van 2019, toen negen personen
deze periode volmaakten.
procent naar 223 huishoudens.
Verreweg de grootste groep bestaat uit eenpersoonshuishoudens, 44 procent. Ook landelijk
is dat percentage vergelijkbaar.
Niet iedereen die de maximale termijn van drie jaar bereikt,
wordt zomaar afgeschreven. Als
er geen uitzicht is op verbetering, dan blijven we die mensen
een voedselpakket verstrekken,
stelt bestuurslid Yvo Molken-

klanten dat langer dan drie jaar
een beroep doet op de Voedselbank toegenomen tot vijftien
procent. In 2018 was dat nog
zes procent. Dit past bij de door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gesignaleerde trend

Principe ‘geen pakket zonder een traject’
boer. Op dit moment heeft de
Voedselbank in Oss zestien huishoudens die langer dan drie jaar
klant zijn. Het zijn voornamelijk
eenpersoonshuishoudens
van
vrouwen boven de 55 jaar. Het
baart het bestuur van de Voedselbank zorgen dat deze groep
zo langdurig in armoede moet
leven.
Oss is geen uitzondering. In
heel Nederland zien de Voedselbanken het aantal mensen dat
langer dan drie jaar een beroep
doet op een voedselpakket toenemen. Landelijk is het aantal

dat langdurige armoede in Nederland toeneemt.
Overigens houdt de Voedselbank Oss vast aan het principe
van ‘geen pakket zonder een
traject’. Dat is erop gericht dat
de klanten binnen drie jaar hun
problemen te boven zijn en financieel weer op eigen benen
kunnen staan. Dat lukt nog altijd
bij een groot deel van de klanten. De meeste klanten van de
Voedselbank stromen na één tot
twee jaar toch weer uit.
Het aantal huishoudens dat een
beroep op de Osse Voedselbank
doet, is in 2019 gestegen met vijf

Door de fantastische decemberactie van de Osse Voedselbank
is er op dit moment geen tekort
aan houdbare producten. Ook
de aanvoer van verse producten is in de eerste maanden van
2020 goed te noemen. Maar
de Voedselbank blijft natuurlijk
altijd afhankelijk van de aanvoer van producten. Steeds is de
Voedselbank op zoek naar nieuwe leveranciers, daar voor wordt
momenteel gewerkt aan het opzetten van een afdeling voedselverwerving.
De Voedselbank voor Oss en
Omgeving helpt mensen uit
Oss, Bernheze en Landerd en
wordt door deze drie gemeenten
ook gesubsidieerd.
Wekelijks zijn ruim 600 mensen verdeeld over zo´n 220 huishoudens - in de regio afhankelijk van
de hulp van de Voedselbank. De
Voedselbank werkt uitsluitend
met vrijwilligers.

Inspiratiemiddag:
Heb moed en wees niet bang
Met Holkje van der Veer, Manon Ossevoort
en Elsbeth Gruteke
HEESWIJK-DINTHER - Korte Lezingen door Manon Ossevoort (auteur
van ‘Het meisje en de tractor’) en zr. Holkje van der Veer (auteur van
‘Drijf-Veer. De angst voorbij’) over hun onlangs verschenen boeken.
De rode draad in beider boeken:
Heb moed en wees niet bang!
Heb moed om te vluchten, vol
te houden en opnieuw te beginnen. Manon reisde alleen
per tractor naar de Zuidpool en
dominicanes Holkje schreef een
boek met als thema De angst
voorbij. Twee bevlogen vrouwen
die hun angsten te lijf gingen.

‘Twee bevlogen
vrouwen die hun
angsten te lijf gingen’
Wat dreef en drijft hen? Daarover gaan de auteurs in gesprek
met elkaar en worden ze geïnterviewd door Elsbeth Gruteke,
een Nederlandse radiopresentator, historicus, theoloog en predikant.
Datum: zaterdag 21 maart.
Aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Bernekringzaal, Abdij van
Berne Heeswijk-Dinther.
Entree: € 10,- (inclusief con-

Zuster Holkje van der Veer

sumptie). Reserveren via
activiteiten@bernemedia.com.
De reservering is definitief na
ontvangst van € 10,- per persoon
op NL19 INGB 0000 825536 ten
name van Boekhandel Berne onder vermelding van Heb moed
21 maart en je naam.
Meer informatie vind je op
www.berneboek.com/agenda.

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Begeleiding Thuis voor alle leeftijden
Uitgangspunt is dat de cliënt, samen met het netwerk, op eigen
kracht het dagelijks leven weer
kan oppakken, al lukt dat niet
altijd. “Je begint er bijvoorbeeld
mee dat je samen gaat opruimen”, vertelt Grietha. “De volgende stap is dat je afspreekt dat
iemand bij mijn volgende bezoek

Begeleiding
Thuis is
bedoeld voor
iedereen
die thuis
vastloopt
Grietha en Maartje

SCHIJNDEL/HEESWIJK-DINTHER – Soms is het moeilijk je leven thuis te organiseren omdat je bijvoorbeeld je financiën niet op orde krijgt, er niet toe komt je huis op te ruimen of het lastig vindt voor jezelf
te zorgen. Dan kan het fijn zijn om hierbij professionele ondersteuning te krijgen, iemand die helpt orde
in je leven te scheppen. Daarvoor riep Laverhof vorig jaar ‘Begeleiding Thuis’ in het leven.
Grietha Ufkes (Schijndel) en
Maartje Vorstenbosch (Heeswijk
en omgeving) zijn de thuisbegeleiders van Laverhof.
Zij ondersteunen mensen bij het
weer op de rails krijgen van hun
dagelijks leven en het vergroten
van hun zelfredzaamheid.
“Het is een grote stap om ons zo
in huis toe te laten”, beseffen de
twee.

Soms meldt een nieuwe cliënt
zichzelf, maar het zijn ook vaak
anderen die de eerste aanzet geven. Familieleden, de huisarts, de
wijkverpleging of de huishoudelijke hulp bijvoorbeeld.
Grietha en Maartje beginnen
met een kennismakingsgesprek.
Daarin brengen ze samen met
de cliënt onder meer in kaart wat
het probleem is, wat de cliënt zelf

kan en of er in zijn omgeving anderen zijn die zaken op kunnen
en willen vangen. “Maar hoofdzaak is dat je het vertrouwen
wint”, weet Grietha. Een van de
sterke punten van de twee is dan
ook hun inlevingsvermogen. “Als
iemand ergens niet aan toekomt,
dan is dat zo en begrijpen we
dat.” Het is kortom niet aan hen
om een oordeel te hebben.

Hanenberg Industriële Bouw BV
Vacature

Bouwkundig uitvoerder
Voor Hanenberg Industriële Bouw zijn wij op zoek naar een
uitbreiding aan onze uitvoerende zijde.
Hanenberg Industriële Bouw neemt complete projecten aan, met name gericht
op de utiliteitsbouw. Dit zowel in binnen- als buitenland.
Het totale bouwproces, van ontwerp tot oplevering en het onderhoud daarvan,
behoort tot onze taken. Dit zowel op het bouwkundige als ook het civiele vlak.
Flexibiliteit, kwaliteit, oplossingsgericht denken, ontzorgen en meedenken met onze
opdrachtgevers staan hoog in het vaandel. Betrouwbaarheid en eerlijkheid voeren
de boventoon.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring als bouwkundig uitvoerder.
Ben jij echter een leergierige, snel lerende persoon met ambities op dit vlak,
dan ben je ook van harte welkom om ons team te versterken.
Wat vragen wij:
• Minimaal MBO
• Kennis van de Engelse en/of Duitse taal in woord en schrift heeft een pré
• Zelfstandig werkend
• Flexibele instelling qua werkzaamheden
• Bereid om “in de kost” te gaan bij projecten in het buitenland
• Goede sociale- en communicatieve vaardigheden
Wat bieden wij:
• Een baan van 40 uur per week
• Salaris conform CAO Bouwnijverheid UTA
• Een fijne werkplek binnen een klein team met veel ruimte voor zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid
Voor nadere informatie en uw sollicitatie:
Mike Rijkers - 06-51 09 25 73 - mrijkers@hbgib.nl
Hanenberg Industriële Bouw BV

Galliërsweg 41- 5349 AT Oss - Postbus 620 - 5340 AP Oss

zelf een kast heeft opgeschoond.
Zo werk je verder.” “Daarbij word je soms echt verrast”,
voegt Maartje toe. “Een enkele
keer vraag je je af of een cliënt
iets gaat doen met je advies.
Bij een volgend bezoek vertelt hij glimmend van trots dat
hij zelf boodschappen is gaan
doen. Het is fijn mensen zo te
zien groeien.” En komen Maartje
en Grietha eens iets tegen waar
ze het antwoord niet op weten,
dan geven ze dat gewoon toe.
“Zo had ik een urgente situatie
met een deurwaarder”, herinnert

Maartje zich. “We hebben toen
samen een deskundige gezocht.
Die had de situatie in een half uur
opgelost.”
Begeleiding Thuis is bedoeld
voor iedereen die thuis vastloopt. Tegenwoordig is de doelgroep van Laverhof veel breder
dan alleen ouderen. “We zijn er
voor mensen van alle leeftijden
en alle achtergronden, ook als je
bijvoorbeeld te maken hebt met
psychiatrische problematiek.”
Om in aanmerking te komen
voor thuisbegeleiding is een indicatie nodig vanuit de Wmo of de
Wet langdurige zorg. Wil je zelf
thuisbegeleiding of ken je iemand
in je omgeving die er baat bij zou
hebben? Dan kun je contact opnemen met Ondersteuning Thuis
bij jou in de buurt.
Ondersteuning Thuis Laverhof
0413-298180 (Heeswijk) of
073-5443264 (Schijndel)
Ondersteuning Thuis is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
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Natuurtheater de Kersouwe
pakt uit in 75ste jubileumjaar
met een dijk van een programma
HEESWIJK-DINTHER - Het bekende natuurtheater uit Heeswijk Dinther maakte de afgelopen weken
stukje bij beetje het theaterprogramma voor komende zomer bekend. Danny Vera, Handsome Poets,
Maan, Louise Korthals, Rockin’ Wood en vele andere mooie namen prijken op het affiche van dit
75-jarig jubileumjaar. Vanaf half mei tot half september kunnen duizenden bezoekers weer volop gaan
genieten van een gevarieerd aanbod concerten, cabaret en muziektheater in een sfeervolle, bosrijke
omgeving. De kaartverkoop voor iedereen start op zaterdag 14 maart in de ochtend.
De bomen vieren feest! Immers,
de mijlpaal van 75 jaar (een zogeheten rodium jubileum) is bereikt.
Net na de oorlog in 1946 zag De
Kersouwe het levenslicht met de
allereerste theaterproductie ‘De
Paradijsvloek’. Oprichter Jan van
Aspert plantte ‘zijn’ Kersouwe

Het jubileumprogramma start
op 15 mei met
het inmiddels
zeer bekende
Open Podium
(oud-Brabants voor madeliefje) in
de bossen van Heeswijk-Dinther
en dat bloempje bloeit dankzij
honderden vrijwilligers 75 jaar na
dato nog steeds, zelfs als nooit
tevoren.
Het zelf schrijven en produceren
van theaterproducties is één van
de grote pijlers van De Kersouwe. Dit jaar zal het spannende
spektakelstuk ‘De Bende van Jan

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

DOCUMENTAIRE THE BIGGEST LITTLE FARM
Film en realiteit komen bij elkaar

de gaafste kindervoorstellingen.
En na het succes van voorgaande jaren zal er ook dit jaar een
vaderdagconcert met Hippe
Gasten worden georganiseerd.
Het jubileumprogramma start op
15 mei met het inmiddels zeer
bekende Open Podium; dé plek
waarop regionaal talent zijn of
haar kunnen kan tonen.

Danny Vera

de Lichte’ worden opgevoerd
door de eigen theatergroep. De
jeugdtheatergroep komt met ‘De
Fantastelingen’ met een gloednieuw stuk voor de hele familie.
Daarnaast worden jaarlijks circa 25 voorstellingen ingekocht;
20 voor volwassenen en 5 voor
kids. Kinderen kunnen in de zomervakantie elke woensdagmiddag in De Kersouwe terecht voor

Daarna volgen optredens van
onder meer Ellen ten Damme,
De Dijk en Christel de Laat. Flip
Noorman brengt een ode aan
Leonard Cohen, pianist Jan-Willem Rozenboom zet Schubert in
the picture en de Queen Tribute
band Crazy Little Things laat het
waanzinnige oeuvre van Queen
herleven.
Wederom een dijk van een theaterprogramma, waar het jubilerend theater apetrots op mag
zijn!
Kaarten en info via
www.kersouwe.nl.

Donderdag
12 maart.
Aanvang 20.15 uur.
€ 5,- toegang.
Tickets verkrijgbaar
aan de
kassa.

‘The Biggest Little Farm’ is een inspirerend
verhaal over het verwezenlijken van je dromen. Een absolute eyeopener en een ode aan
het idealisme, aan de eindeloze complexiteit
van de natuur, de onderlinge verbondenheid
Neste
r
en aan de cyclus van het leven. Kzo dichtbléij,.
om,
& ont geniet
moet
!

Het begon allemaal met een belofte aan hun
WWW.neSTerle.nl

hond Todd… In 2011 laten filmmaker John
Chester en zijn vrouw Molly hun werk en stadsleven achter zich om
hun droom te realiseren. Even buiten Los Angeles probeert het koppel een stuk dor land om te bouwen tot een unieke boerderij met een
bloeiend, zelfregulerend ecosysteem.
Adembenemend verfilmd - een eerlijk en hoopvol beeld van de zoektocht naar harmonie.
Dat gaat niet zonder slag of stoot; elke dag dient zich wel een nieuwe
uitdaging aan en ze worden geconfronteerd met weerbarstige natuurverschijnselen. Maar ze ontdekken dat de natuur voor veel problemen zelf een oplossing biedt. Elk beestje of plantje heeft zijn doel
in de natuurlijke orde.
Dit verhaal speelt niet alleen in Amerika, maar ook in de achtertuin
van Nistelrode: midden in De Maashorst. Na afloop van deze film kun
je verder praten met de boeren van Voedselbos Nistelrode en Boerin-Natuur Uden over het gezond en (h)eerlijk willen eten,
met respect voor de natuur, de dieren en de boer.

Reserveren? 0412 61 29 56

Benieuwd naar
‘t nieuwe Pumpke?
Lunch. Diner. Terras.

Paasbrunch
Brabantse tafelbrunch

‘t Pumpke is verbouwd.
En we zijn er hartstikke trots op!
We vinden het leuk als je snel
een kijkje komt nemen.

Kom samen met vrienden of familie
genieten van een heerlijke en uitgebreide
tafelbrunch bij eetcafé ‘t Pumpke.
Wat een goed idee!
Gasten waarderen dit met:

Tot snel...
Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
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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

Woensdag 11 maart 2020

Gratis compost
Van zaterdag 28 maart tot en
met zaterdag 12 april 2020 kunt
u gratis compost ophalen bij
onze groendepots:
- Firma Dijkhoff: Lariestraat 25,
Heeswijk-Dinther
- Firma van Schaijk: Berghemseweg 13, Nistelrode
De groendepots zijn open op
woensdag van 13.00 tot 18.00

uur en op zaterdag van 8.30 tot
14.00 uur.
Houd rekening met het volgende:
- De actie geldt zolang de voorraad strekt.
- U mag maximaal 2 m3 per keer
meenemen.
- U moet de compost zelf laden.
Neem zelf een spade of een
bats mee.

Eerste stimuleringslening
toegekend
Tennisvereniging De Hoef in Heesch is de eerste sportvereniging
waaraan de gemeente een lening heeft toegekend voor de verduurzaming van hun accommodatie.
De gemeente biedt deze regeling
om het voor sportclubs gemakkelijker te maken om te investeren in duurzame maatregelen.
Tennisvereniging De Hoef heeft
met de lening zestien lichtmas-

ten met ledverlichting geplaatst,
42 zonnepanelen op het dak
gelegd en de verlichting in het
clubhuis vervangen door ledverlichting. Meer informatie over de
lening is te vinden op
www.bernheze.org.

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
18 maart 2020
17.00 - 19.00 uur
BSOB inloopavond
Gemeentehuis, Heesch

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
sluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- Stănculescu, Alin,
geboren 12-11-1983
- Leuken van, Arnold Walter,
geboren 16-10-1972

21 maart 2020
Landelijke Opschoondag
Meer informatie:
www.bernheze.org
28 maart t/m 12 april 2020
Gratis compost
Meer informatie:
www.bernheze.org

VACATURE
We zijn op zoek naar:
- WABO-regisseur
Meer info en solliciteren op
www.werkeninnoordoost
brabant.nl
De gemeente op social media

Gemeente Bernheze

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Openbare bekendmaking
Op woensdag 18 maart 2020
komt de commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in
het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De commissie behandelt
dan de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur: Behandeling van de
bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het besluit van het
college van burgemeester en
wethouders van 3 december
2019. Het gaat om het besluit
waarbij het verzoek om handhavend op te treden tegen het hondenpension op het adres Laag
Beugt 3c in Heeswijk-Dinther is
afgewezen.
19.45 uur: Behandeling van de
bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het besluit van het
college van burgemeester en
wethouders van 17 december
2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het
uitbreiden van bedrijfsruimte aan
het adres Kromstraat 5 in Heesch.
20.30 uur: Behandeling van het

bezwaarschrift dat door Southside BV is ingediend. Het bezwaarschrift richt zich tegen het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 11
december 2019. Het gaat om het
besluit waarbij een tegemoetkoming in schade in de zin van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening
is toegekend aan een derde.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze 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 be-

Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen
of heeft u vragen, neem dan
contact op met het de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de Wet basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om hun persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hen uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- Üsküp, Halûk,
geboren op: 26-08-1978
Besluitdatum: 02-03-2020
- Üsküp, Ömer,
geboren op: 23-07-1952
Besluitdatum: 02-03-2020
- Süs, Güleren,
geboren op: 06-11-1955
Besluitdatum: 02-03-2020
- Polderman, Rien,
geboren op: 24-05-1962

Besluitdatum: 04-03-2020
- Ðurđević, Sonja,
geboren op: 03-08-1989
Besluitdatum: 04-03-2020
- Zijlemans, Dèvin Yannick,
geboren op: 09-05-1989
Besluitdatum: 05-03-2020
- Laszczak, Mateusz Stanisław,
geboren op: 29-07-1994
Besluitdatum: 05-03-2020
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze,
telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Collectevergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende collecten een vergunning
verleend aan:
- Goede Doelen Week Vorstenbosch voor het houden van
een openbare geldinzameling
van 2 t/m 5 juni 2020 in Vorstenbosch voor de volgende instellingen: Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding, Longfonds,
Epilepsiefonds, Nationaal
Fonds Kinderhulp, Nederlandse
Brandwondenstichting,
Nierstichting en het Reumafonds. De beschikking is verzonden op 5 maart 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
- Korfbalvereniging Altior, Droevendaal 1, 5473 BH Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 20 maart 2020 op
de locatie Droevendaal 6, 5473
BH Heeswijk-Dinther. Van deze
mogelijkheid mag door de inrichting maximaal 6 keer per
jaar gebruik worden gemaakt.
Tijdens de activiteit gelden er
ruimere schenktijden dan normaal.
- Cultureel Centrum Nesterlé,
Parkstraat 2, 5388 HS in Nistelrode heeft in overeenstemming
met artikel 2:34B, lid 4 APV
melding gedaan van een activiteit op 4 april 2020. Van deze
mogelijkheid mag door de inrichting maximaal 6 keer per
jaar gebruik worden gemaakt.
Tijdens de activiteit gelden er
ruimere schenktijden dan normaal.
- Vorstenbosche Boys, Binnenveld 57, 5476 LZ, Vorstenbosch heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid 4
APV melding gedaan van twee
activiteiten op 15 maart en 22
maart 2020. Van deze mogelijkheid mag door de inrichting
maximaal 6 keer per jaar gebruik worden gemaakt. Tijdens
de activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal.
Voor de exacte normen verwijzen wij u naar artikel 2:34B, lid
1 en 2 van de APV, die te vinden is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Gemeente Bernheze voor het
organiseren van een kermis van
21 t/m 24 mei 2020 dagelijks
van 13.00 tot 01.00 uur op het
Meester Loeffenplein en in een
gedeelte van de Kerkstraat in
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Vorstenbosch. Op 17 mei vanaf 08.00 uur tot 26 mei 2020,
20.00 uur is het Meester Loeffenplein en een gedeelte van
de Kerkstraat en Kapelstraat in
Vorstenbosch afgesloten voor
alle verkeer, behalve voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 9-3-2020.
- Het Hooghuis Heesch voor
het organiseren van een Gala
op 29 mei 2020 van 19.00
tot 21.00 uur waarbij de route loopt over Leliestraat, Pater
v.d. Elzenstraat en de Narcislaan in Heesch. Deze wegen
zijn gedurende dit Gala (gedeeltelijk) afgesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers.
De beschikkingen zijn verzonden op 5-3-2020.
- Stichting Oranjecomité Heeswijk-Dinther voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas op 15 november 2020
van 13.00 tot 17.00 uur. De
route loopt over (een gedeelte van) de Torenstraat Julianastraat, Donkeren Dijk, Koorstraat, Clemens v.d. Bergstraat,
Abt Neefsstraat, Zijlstraat,
Abdijstraat en de Hoofdstraat
in Heeswijk-Dinther. Deze wegen zijn gedurende de intocht
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op
9-3-2020.
- Fietsclub De Kachelders en
Actief Burgerschap voor het
organiseren van een Streetrace op 22 augustus 2020
van 17.00 tot 22.00 uur in
(een gedeelte van) Ridder
Robertstraat, Zijlstraat, Abt
Moorstraat, Zusers JMJ-straat,
Pastoor Maasstraat, Graaf
Wernerstraat en Plein 1969 in
Heeswijk-Dinther. Tijdens het
evenement zijn bovenstaande
straten (geheel of gedeeltelijk)
afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op
9-3-2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 14
Veranderen van een varkensen melkveehouderij
Heesch
- Zoggelsestraat 7
Veranderen van een papierrecyclingbedrijf
Vorstenbosch
- Bosweg 16
Veranderen van een varkensbedrijf
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- Van Schaijk Sloop- en Grondwerken heeft een melding op
grond van het Besluit mobiel
breken ingediend. De melding
richt zich op het breken van in
totaal 800 ton gemengd puin
op het adres Dintherseweg 27,
5388 VE Nistelrode. De melding is geldig vanaf 5 maart
2020 tot uiterlijk 5 september
2020 en geldt in deze periode
gedurende ten hoogste 5 werkdagen. De verwachte startdatum 5 maart 2020. Bronsterkte
mobiele breker is 111 dB(A).
Tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
Brabant Brecom B.V. heeft een
melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend.
De melding richt zich op het
breken van in totaal 3.500 ton
mengpuin op het adres Rukven
9a, 5473 VS Heeswijk-Dinther.
De melding is geldig vanaf 4
maart 2020 tot uiterlijk 4 juni
2020 en geldt in deze periode
gedurende ten hoogste 3 werkdagen. De verwachte startdatum 4 maart 2020. Bronsterkte
mobiele breker is 118 dB(A).

Tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- ’t Vijfeiken 56
Plaatsen terrasoverkapping
Datum ontvangst: 29-02-2020
Nistelrode
- Tramstraat 20
Uitvoeren werkzaamheden
Datum ontvangst: 29-02-2020
Loosbroek
- Dorpsstraat 64
Verbouw woning
Datum ontvangst: 04-03-2020
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 1
Oprichten loods voor opslag
materialen en verbouw woonhuis
Datum ontvangst: 05-03-2020
Procedure 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluiten
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze
besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Zoggelsestraat 86
Verbouw woning
Verzenddatum: 03-03-2020
Vorstenbosch
- Rietdijk 17a
Oprichten woning met bijgebouw
Verzenddatum: 09-03-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Onderstaande
omgevingsvergunningen zijn ingetrokken.
Deze besluiten treden daags na
verzending van het besluit in
werking.

Heesch
- Bosschebaan 27
Oprichten 2 pluimveestallen
(vergunning van 13-02-2012)
Nistelrode
- De Oude Ros 3
Oprichten bedrijfswoning
- Menzel 33
Verbouwen schuur
Verzenddatum: 27-02-2020
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.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Deze besluiten treden in werking
na afloop van de beroepstermijn.
Loosbroek
- Achterdonksestraat 11
Uitbreiden pluimveehouderij
Verzenddatum: 11-03-2020
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunning is ingetrokken. Dit besluit
treedt daags na verzending in
werking.
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 47
Geheel intrekken verleende revisievergunning krachtens de
Wet milieubeheer nu OBM de
datum 16 april 2002
Verzenddatum: 02-03-2020
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

Vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Bernheze stellen zich voor
Dinie van Helvoirt-van Herpen

VOOR- EN ACHTERNAAM: DINIE VAN HELVOIRT-VAN HERPEN
WOONPLAATS: HEESCH
FUNCTIE BIJ VLUCHTELINGENWERK: TAALCOACH
Hoelang werk je al bij Vluchtelingenwerk?
“Ik werk al tien jaar bij Vluchtelingenwerk.”
Waarom ben je begonnen?
“Ik kwam als leerkracht in het basisonderwijs al in contact met
vluchtelingen. Ik wilde me graag als vrijwilliger voor hen inzetten. In 2009 viel mijn oog op een artikel in de Bernhezer
(voorloper van DeMooiBernhezeKrant) waarin door Vluchtelingenwerk Bernheze vrijwilligers werden gevraagd voor de functie
van taalcoach in een ‘taalmaatjesproject’ wat men toen ook in
Bernheze wilde gaan starten. Ik was net daarvoor gestopt in het
basisonderwijs, dus heb ik meteen gereageerd. In januari 2010
kreeg ik mijn eerste taalmaatje.”
Wat houdt je werk in, globaal in enkele zinnen?
“Ik ga elke week op bezoek bij de vluchteling thuis of ga mee
naar de winkel, of zomaar een eindje wandelen. Of nodig ze na
verloop van tijd bij mij thuis uit. We praten veel over hun thuisland, familie, gewoontes, alledaagse dingen in het Nederlands
(in begin ondersteund met handen en voeten). En vergelijk hun
cultuur met de Nederlandse cultuur. Ik probeer ze wegwijs te
maken in Heesch. Ga met hen naar supermarkten, gemeentehuis en bibliotheek. Ook oefenen we soms gesprekjes voordat
ze naar huisarts, tandarts of een andere hulpverlener gaan. De
vluchtelingen gaan ook naar de inburgeringscursus, maar onze
gesprekken zijn een welkome aanvulling op het leren van de
Nederlandse taal en het leren over onze cultuur.”
Wat vind je leuk aan het werk?
“Ik vind het ontzettend leuk om te leren over andere culturen
en anderen te leren over onze cultuur. Ik haal veel energie uit dit
vrijwilligerswerk.”
Wat vind je minder leuk aan het werk?
“Voor sommige vluchtelingen is het moeilijk zich aan afspraken
of tijden te houden. Dan moet ik wel streng zijn om ze te leren
dat dat echt in onze cultuur thuis hoort.”
Hoeveel tijd per week/maand ben je hiermee bezig?
“Ik ben er gemiddeld twee uur per week mee bezig.”
Kun je iets vertellen over een bijzondere ervaring?
“Ik begeleidde een zwangere mevrouw en ik heb haar toen
vooral veel Nederlandse woorden geleerd omtrent zwangerschap en geboorte, kraamtijd en babyverzorging. Na de geboorte noemden de ouders mij ‘de Nederlandse oma’. Mijn man en
ik werden uitgenodigd bij het doopfeest. Een prachtige ervaring
uit een andere cultuur.”
Welke karaktereigenschappen zou iemand moeten hebben om
deze functie te bekleden?
“Je moet geïnteresseerd zijn in mensen afkomstig uit andere
culturen, kunnen luisteren en geduldig zijn.”
Waarom zou iemand deze functie moeten bekleden?
“Het geeft je veel voldoening om een steentje te kunnen bijdragen aan het zich veilig voelen van de vluchteling in Nederland.
Je bent je er steeds meer van bewust wat een geluk wij hebben
gehad dat onze wieg in Nederland stond!”
De Misse 4a - 5384 BZ Heesch - 0412-456909
bernheze@vluchtelingenwerk.nl
Vluchtelingenwerk is altijd op zoek naar vrijwilligers, met name
maatschappelijke begeleiders. Wil jij ook een steentje bijdragen?
Neem dan contact op met Anita Meijer of Marianka Finke,
0412-456909 of bernheze@vluchtelingenwerk.nl

Of moeten we binnenkort gaan spreken over ‘Vorstenbosch pakt in’?
Dit baart ons zorgen en we hebben onze zorgen hierover nadrukkelijk kenbaar gemaakt tijdens vergaderingen van de commissie Bestuur en Strategie.
De stichting ‘Vorstenbosch Pakt
Uit’ zorgt al jaren samen met de
plaatselijke horeca voor de organisatie van een kermis met tal
van activiteiten eromheen. Een
evenement waar men zeker trots
op mag zijn. Ondanks de grote
inzet van deze vrijwilligers staat
dit evenement onder druk, mede
vanwege een tweede evenement
dat in hetzelfde Hemelvaartweekend plaatsvindt. Een evenement dat echter ook voldoet
aan alle toetsingskaders van de
gemeente en waar we als CDA
Bernheze ook zeker geen tegenstander van zijn. Het is jammer

dat het wel een enorme druk op
de kermis in Vorstenbosch en
daardoor ook op de leefbaarheid
binnen de kleine kernen legt. Ik
moet er als vader van een jong
gezin niet aan denken dat de
kans bestaat dat er straks geen
kermis meer in het dorp zal zijn.
U wel?
Er is toegezegd om beide organisaties met elkaar in contact te
brengen om te bespreken of er
een oplossing voorhanden ligt
waarmee beide evenementen
kunnen blijven bestaan. Helaas
op dit moment nog zonder tast-

baar resultaat. Hopelijk wordt
het hierdoor in de toekomst niet
‘Vorstenbosch pakt in’.
CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Laat de samenleving sociaal en
solidair blijven
Cor van Erp, raadslid SP Bernheze
De samenleving blijft veranderen. Dat is op zich prima, veranderen is van alle
tijden. Wat wel een rol speelt is de onrust die veranderingen met zich mee
kunnen brengen. De SP staat op het standpunt dat een verandering nooit ten
koste van de mensen mag gaan. Het uitgangspunt van de SP is en blijft daarom solidariteit. Mensen vormen met elkaar de samenleving. Iedereen hoort
mee te doen en kansen te hebben in Bernheze.

Sociaal en solidair Bernheze
Uit de maatschappij komen
steeds meer signalen dat de samenleving aan het verharden is.
Minder begrip voor elkaar. Steeds
meer denken aan het eigenbelang. De ander moet zijn of haar
broek zelf maar ophouden. Deze
stroming komt steeds meer naar
boven. Bedreiging en intimidatie
komen in de plaats van redelijkheid en overleg. De SP blijft zich

verzetten tegen een samenleving
waarin het recht van de sterkste
gaat gelden. Dat gaat ten koste
van de mensen die hulp en steun
nodig hebben. Niet iedereen is
100 procent zelfredzaam.
Daarom hanteert de SP begrippen als solidair en sociaal. Er is
hulp in de vorm van opvang,
coaching en ondersteuning voor
mensen die het even niet redden.

Er is een financieel vangnet om
iedereen te helpen, die zelf niet
over voldoende inkomen kan beschikken. Door solidariteit voorkomen we uitsluiting. De SP wil
niemand aan de kant laten staan
om welke reden dan ook.
Als iedereen blijft omkijken naar
de medemens blijft de samenleving op zijn sterkst. De gemeente
Bernheze neemt hierin een voortrekkersrol.

Eerste Ladies Night op Heelwijk
HEESCH - In de week van Internationale Vrouwendag en NLdoet wordt dit jaar in Heelwijk
een Ladies Night georganiseerd.
Dit vindt plaats op vrijdag 13
maart van 19.00 tot 21.00 uur in
de Gasterij van Heelwijk.
Alle dames die in Heelwijk wonen worden van harte uitgenodigd om deze avond te komen
bezoeken. Zij mogen ook andere
dames meebrengen.
Ook is het de bedoeling dat
deze avond toegankelijk wordt
gemaakt voor vrouwelijke be-

zoekers van buiten Heelwijk; dit
omdat we onze bewoners zoveel
mogelijk midden in de samenleving willen zetten.
Er zullen kraampjes zijn met artikelen speciaal voor de dames,
beautybehandelingen, lekkere
hapjes en gezellige muziek.
Vind jij het leuk om een bezoekje
te brengen aan de Ladies Night
in Heelwijk? Dan ben je van harte welkom. In verband met het
coronavirus worden de richtlijnen van het RIVM gehanteerd,
zie www.rivm.nl.

De volgende dag, zaterdag 14
maart, wordt ook de mannelijke
bewoners van Heelwijk een leuke dag aangeboden.
Er wordt dan naar een voetbalwedstrijd van de jeugd van
HVCH gekeken. Wil je helpen dit
mede mogelijk te maken? Meld
je dan aan via www.nldoet.nl.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Woensdag 11 maart 2020

Column Rebecca Latupeirissa

Behoeften
Esther van Voorden, commissielid Progressief Bernheze
In de psychologie bestaat een theorie van de universele behoeften van de
mens. Behoeften gerangschikt van laag naar hoog. Waardevol om hier eens
naar te kijken in deze tijd waarin het soms lijkt alsof onze samenleving haar
beste tijd gehad heeft en we gebombardeerd worden met negatief nieuws.
Vooral als blijkt dat we als mens veel delen en zelfs in de basis hetzelfde
nastreven.
Zo staan lichamelijke behoeften
onderaan in de hiërarchie. Denk
aan eten, drinken en slapen.
Daarboven staat veiligheid, zoals
in relaties, wonen en werken en
sociale contacten.
De hogere behoeften gaan over
waardering, erkenning, eigenwaarde en respect. En als laatste
de behoefte om jezelf te verwezenlijken, te ontwikkelen.

Ieder mens streeft in wezen naar
de afwezigheid van honger, dorst
en onveiligheid.
En als basisvoorwaarde opgroeien en wonen in een fijne omgeving, in rust en harmonie, zonder
armoede, en uitgerust.
Van daaruit kunnen we opklimmen naar hogere behoeften.

Dier én mens willen uiteindelijk
gewoon zo fijn mogelijk leven.
En soms is het goed ons te realiseren dat deze zogenaamde lagere behoeften niet altijd en voor
iedereen vanzelfsprekend zijn.

Arianne van de Gein, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken
Wist u dat onze ouderenzorg, zoals deze nu georganiseerd is in Nederland,
op de lange termijn onhoudbaar is? Ten opzichte van 2015 zal alleen al het
aantal mensen met dementie in 2040 zijn verdubbeld. Men voorspelt dat er
dan ruim 330.000 mensen zullen zijn met dementie.
tekort. Op een gegeven moment
is dat ook niet meer met geld op
te lossen.
Wat we wél kunnen doen voor
onze ouderen is allemaal een
handje helpen. Onze verzorgingshuizen kunnen altijd goede
vrijwilligers gebruiken. Voor allerlei diensten, zoals een rondje
lopen met een bewoner van de
afdeling voor mensen met dementie. Maar misschien weet u
zelf iets, waarvan u denkt; dat

zou leuk zijn om te doen met
deze mensen.
Of misschien is er wel iemand
bij u in de wijk, bij wie alles niet
meer zo makkelijk gaat. Ook iets
simpels als een boodschap meenemen, als u toch al zelf naar
de winkel gaat, kan een ander
enorm helpen. Wie weet bezorgt
u zo een oudere inwoner wel een
hele fijne dag.
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Toermalijn, daar wil ik veilig zijn
Luuk Verstegen, D66
Als ouder van een kind dat op basisschool De Toermalijn zit, las ik een bericht van de medezeggenschapsraad. Ouders en leerkrachten maken zich
zorgen over de verkeersveiligheid. Er zijn plannen voor de bouw van een
nieuw appartementencomplex aan ‘t Dorp in Heesch.

De uitgang van de geplande
parkeergarage komt momenteel
direct tegenover de aanrijdroute
van de Toermalijn, een van de
drukste plekken van Heesch tussen 8.00 en 8.30 uur. Daarnaast
komt deze schuin omhoog uit op
het voetpad, waar dagelijks tientallen kinderen langs moeten.
In de gemeenteraad is dit onder-

werp nog niet besproken. Er zijn
meer locaties waar verkeersveiligheid niet optimaal is. Op de rotonde bij de Aldi zijn al verschillende aanrijdingen geweest. En
komt er bij basisschool de Kiem
een zebrapad?
Nu hebben we de mogelijkheid
om verkeersveiligheid bij het

Met een pen

Met een pen kun je duizend woorden schrijven
Een dag met maar zus en zo,
vrijheid en blijheid
Over wat te wensen
Over chagrijnig is venijnig
en van alles veel te weinig
Hoe dan ook
ik wil liever niets anders leren
dan de plezierige woorden te resoneren
Loyaal getrouw aan de pen van woorden
In een belevenis met al mijn toebehoren.

ontwerp in het centrum mee te
nemen, zeker in de buurt van een
school. Natuurlijk nemen wij als
volksvertegenwoordigers de zorgen van ouders, leraren, en de
directie ter harte. Wanneer het
plan in de gemeenteraad besproken gaat worden, zal D66-Bernheze extra op verkeersveiligheid
letten.

Irritatiepunten
aanpakken!
Hans Bongers, 50PLUS Bernheze i.o.
De politieke partij 50PLUS heeft bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in Bernheze
een zodanig aantal stemmen behaald dat
twee zetels in de gemeenteraad mogelijk
zijn. Als liberale middenpartij die staat voor
behoud van sociale waarden is dat logisch
gezien de afbraak van deze waarden die de
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
Een grote irritatiefactor is de
veelheid aan opladers voor mobiele telefoons. Irritant, pure
verspilling en zonde van het
geld! Europarlementariër Toine
Manders (50PLUS) strijdt al jaren voor één universele oplader
en lijkt eindelijk succes te hebben. Die universele lader gaat er
dus eindelijk komen. Als het aan
het Europarlement ligt is in juli
al duidelijk met welke standaard
oplader fabrikanten als Apple en
Samsung moeten gaan werken.
Het bewijst opnieuw dat 50Plus
niet alleen in Den Haag actief en
succesvol is. Een extra aanmoediging voor 50PLUS Bernheze
als gemeentelijke partij. Onze
speerpunten zijn bestrijding van
eenzaamheid, betere menselijke zorg, het tegengaan van

Winnaar
van het boek

Bijlages
extra
worden
!
o
verg ed

BEZORGER
IN HEESCH

Kayleigh
Kookt

Ongeveer 210 kranten
Vergoeding € 7,76 per week

INTERESSE?

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

- Heb je of ken je irritatiepunten of andere zaken die geen
gehoor of te weinig aandacht
krijgen in onze gemeente?
- Wil je zelf actief meedoen met
team 50PLUS Bernheze?
Aarzel niet en meld je dan bij
Hans Bongers,
hans.bongers62@gmail.com
of bel 06-18604538.
Wil je 50PLUS steunen en lid
worden? Het lidmaatschap kost
het eerste jaar € 1,- per maand
en vervolgens betaal je € 25,- per
jaar.

• Beveiligd met poort en
camera’s.
• Ruim terrein en voldoende
parkeermogelijkheid.

Extra
zakcen
tje
bijverd
ienen!

Gedeelte Osseweg, Meursstraat, Maasstraat,
Binnenpas, Beellandstraat, Pasgraaf, Buitenpas,
Steldershof, Muldershof, Louisehof, Geerhof,
Stokkenhof, Serg. Thompsonstraat en Langenhof.

leeftijdsdiscriminatie, betere veiligheid en burgers die zich niet
gehoord voelen een stem terug
geven en in het bijzonder de oudere generatie.

Uw voordelen bedrijfsunits:
• Gezamenlijke kantine
met sanitair.

BEN JIJ 13 JAAR OF OUDER?
We zijn per direct op zoek naar een

gemeentedichter

Ook de politiek als geheel moet
haar steentje bijdragen om iedereen tot zijn recht te kunnen laten
komen.

Helpende handen

Het aantal ouderen zal tot 2040
enorm stijgen tot bijna 26 procent van de bevolking. Wij willen
dat deze mensen het goed hebben; zij hebben er tenslotte mede
voor gezorgd dat wij nu in welvaart kunnen leven. We moeten
ons echter wel realiseren dat, om
alle zorg (inclusief ouderenzorg)
straks nog te kunnen leveren, 1
op de 4 mensen uit de beroepsbevolking in de zorg moet werken. Dat is nu ongeveer 1 op de
7 en we hebben al een enorm
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Bedrijfsunits
te huur

Units vanaf 50 m² tot en
met 250 m²

Ilse de Laat, van harte
gefeliciteerd namens
DeMooiBernhezeKrant.

r

Veel leesplezie

Dintherseweg 9 - Nistelrode
06-46111667
www.bedrijfsunit.eu
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
GEZOCHT
HULP IN HEESWIJK
Wie wil er 4 uur per week
ons huis schoonmaken?
Bel naar Margriet:
06-47901899.

TE KOOP
VOGELHUISJE BESTRIJDING
PROCESSIERUPS
€ 10,- per stuks. Allemaal dan is
het 40 stuks voor € 325,Heeswijk-Dinther. Informatie:
06-53770468 / 0413-291793

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Trudy Verduin
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Ine van Kempen
kan293851
de staatsloten
uit Heesch
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

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

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

Huishoudelijke Apparaten

_____________________

DAGELIJKS VERS

j alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
GEPLUKTE TULPEN

WOORDZOEKER:
I

E N

I

H C A M S A W B

C K O P T E L E F O O N
G K R U L T A N G S L

J

N C B R A N D A L A R M
R S B N E D D R K L T D
G S N E L K O O K P A N

€ 2,- per bos, verschillende
kleuren. Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kip- en grillproducten. Woensdag van 14.00-18.00
uur. 06-12033685.
Jan van de Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.
Pinnen mogelijk.

H Y K G M V M E K E J O
R B H Q B R C W L A M P
Y A P H W R E G O R D F
G L D S

I

N B X

N O O F E L E T

I

U N R O F T

I

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE
Van 50, 100, 150, 170 en 255 m2,
voorzien van overhead en loopdeur. Meer informatie: neem gerust contact op met Sijme Smits

K K F P O U L M W C Q L

06-46111667 of kijk op
opslagunit.eu.
KANTOORRUIMTE
VAN 41m²
BIJ PAKHUYS 35
De Morgenstond 35
Heeswijk-Dinther
Jan en Antonet van Gerwen
06-21666128
www.pakhuys35.nl
info@pakhuys35.nl
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2.
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

AANGEBODEN
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/06-25416954.
Mario & Christa Bok.
ZILVEREN SIERADEN
WORKSHOP
Maak zelf je zilveren ring of
hanger. Workshops zijn van
10.00 tot 16.00 uur.
Vanaf € 50,-. Voor informatie bel
of app Cecilia: 06-10466515, of
mail: cecilia@galeriedeschans.nl
Galerie De Schans Mariaheide.
BIJ HUID EN HAAR BENT U
VAN HARTE WELKOM
Meer info: Nina Schoonheidsspecialiste en nagelstyliste
06-31514494 en
Dian kapster 06-46751119
Gouveneursweg 5
Heeswijk-Dinther.

VASTE PLANTEN,
VIOLEN, BIOLOGISCHE
ASPERGES, EIEREN,
ZUIVEL VAN DE BOER,
KIPPENVLEES, VLEES VAN
HET BERKSHIREVARKEN
EN RUNDVLEES VAN DE
BRANDRODE RUNDEREN.
Landwinkel van puur Berkshire,
Kaathovensedijk 5 HeeswijkDinther. Maandag tot en met
vrijdag 13.00-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur
www.puurberkshire.nl

GEVRAAGD
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl.
Ik haal ze graag bij u thuis op.
LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel
Stichting Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

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

Zoek: BRANDALARM, DROGER, FORNUIS, KOPTELEFOON,
KRULTANG, LAMP, RADIO, SNELKOOKPAN, TELEFOON, WASMACHINE

RANDALARM

DROGER

FORNUIS

OPTELEFOON

KRULTANG

LAMP

ADIO

SNELKOOKPAN

HOLI FEESTJE
TELEFOON

WASMACHINE

Tekst?

e woordzoeker is Vrijwilligerspunt
uitgeprint Bernheze
op WoordzoekerMaken.nl
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Taalvrijwilligers Heeswijk-Dinther
ONS welzijn gaat starten met een taalcafé in de avonduren.
Voor dit taalcafé zijn wij op zoek naar
enthousiaste taalvrijwilligers.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch:
06-10880492,
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Zie oplossing pagina 23
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Duits geweer functioneel gemaakt
BERNHEZE - Na de bevrijding van de Laverdonk door de Amerikanen op 20 september 1944 bleef er veel materiaal ter
plaatse liggen. Op 21 september verzamelden de Amerikanen daar allerlei wapens en brachten die naar het gebouw van
de Eierbond in Dinther. Diezelfde dag kon men burgers met geweren en patronen per fiets de Laverdonk uit zien komen.
De Amerikaanse zoekactie was niet grondig gebeurd. Bospercelen waren niet afgezocht.
van honderden meters. Er lagen laatste
sneeuwresten op het veld en daarop zat
een ekster haar kostje te zoeken. Het was
koud en geen mens buiten te zien of te
horen. Wat wilde ik nog meer voor gunstige omstandigheden?
Met het geweer in een aardappelzak gedraaid ging ik de tuin in. Bij een dichte
meidoornheg knielde ik en steunde de
loop op een dikke hegtak, de ekster in het
vizier en nu kon het gebeuren. Ik wist hoe
de terugslag aanvoelde, zette me schrap
en haalde de trekker over. Het gevolg was
een grote pluim roeststof, die met de kogel de loop verliet en een knal die harder
was dan verwacht. Toen besefte ik dat
het ook anders had kunnen aflopen. Of
de ekster het schot heeft overleefd ben ik
niet nagegaan. Gelukkig zat er weer een
engeltje op mijn schouder.

Duitse soldaten moeten hun wapentuig inleveren

Verleidelijk materiaal
Met wat poetsen kon men vaak een aantrekkelijk en schietvaardig geweer in eigen
bezit krijgen. De meeste geweerbezitters
hadden kort na de bezetting door de Duitsers hun jachtwapen moeten inleveren. De
doodstraf of naar een concentratiekamp
gezonden worden lag bij ontdekking in
het verschiet.
Nu de bevrijding de mogelijkheid bood
om zo’n geliefd bezit gratis in handen te
krijgen, werd van die gelegenheid gebruikgemaakt.
In verkeerde handen
In december 1944 werd er in een bosje
een Duits geweer gevonden. Het werd bij
ons thuis ingeleverd, waarschijnlijk omdat
het door roest en vuil onbruikbaar was
geworden. In onze tuin stond een houten
werkverschaffingskeet, die diende voor
tuingereedschap. Daar werd het geweer
opgeborgen.
Mijn vader moet ervan overtuigd zijn geweest, dat het geweer voor niemand interessant was. Hij rekende echter niet op

Sev20

de belangstelling van zoon Jan. Met een
luchtbuks schieten was leuk, maar niet
meer uitdagend. Daarom ging mijn belangstelling uit naar dit wapen. Als mijn

‘Het geluid was zo sterk en
zo vreemd dat direct gedacht
werd aan groot gevaar’
vader in uniform vertrok en mijn moeder
de keet links liet liggen, was mijn tijd gekomen om te proberen het geweer klaar
te maken voor gebruik.
Stuk roest
Ik vond dat het stuk roest gebruiksklaar
gemaakt moest kunnen worden zonder
dat iemand het wist. Het stond immers in
vaders werkkeet. Het eerste stuk gereedschap was een timmermanshamer. Na veel
geklop tegen de grendel kwam er beweging in en door volhouden kwam de open
kamer in zicht. De Duitser had het binnenwerk blijkbaar goed onderhouden want

de grendel kon gebruikt worden.
Maar bruikbaar was het nog niet, want
de loop was vuil en roestig. Ook hier had
ik wat op gevonden. Een stuk wasdraad
als pompstok. Een echte pompstok moet
elk stofje uit een geweerloop verwijderen
om deze daarna te oliën. ‘In tijd van nood’
kon het nu eenvoudiger. Door aanhoudend rakelen met de draad kwamen vuil
en roest volgens plan naar buiten. In de
loop werden de trekken en velden zichtbaar. De aanhouder wint en ik overwoog
het geweer te gaan gebruiken. Kogels waren er nog genoeg en ze pasten in het wapen. Het ontroesten gebeurde in etappes
en steeds zette ik het geweer op de vaste
plaats en in dezelfde positie. Meermalen
een druppeltje olie in de loop en alles zou
vlot verlopen.
Het moment was gunstig
Toen vader in Loosbroek dienst had en
moeder met de kinderen naar haar thuis
in Berlicum was, stond niets meer in de
weg om het geweer dienst te laten doen.
Achter onze tuin lag een open landschap

Mijn vader had al spoedig gemerkt wat er
was gebeurd en ik kreeg een flink standje.
Gelukkig had hij niet gezien wat met de
kogel de loop verliet. Die had ook open
kunnen barsten. Ik meende later dat vader
besefte niet voorzichtig genoeg met dit
stuk roest te zijn omgegaan. Het geweer
bleef nog een tijdje op zijn plek staan,
maar de grendel was verdwenen.
Jan van Gemert, augustus 2019.

HERDENKING

75 JAAR
BERNHEZE

ONDERSTAANDE VERHALEN
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE
GEPUBLICEERD

D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)
Ramp op Den Dolvert (11 december)
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
(18 december)
Koeien begraven (8 januari 2020)
Schietoefening Franse Soldaten
(22 januari 2020)
Mijn tante I (12 februari 2020)
V-1 in Dinther (19 februari 2020)
Duits geweer functioneel gemaakt
(11 maart 2020)
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden
Burgerslachtoffers
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Open atelierroute 2020
HANS VAN UDEN & GON LAKWIJK

HANS VAN UDEN
Beeldhouwer in steen, staal en
brons.
“Mijn werk laat zich het best typeren als expressief realistisch.
De zelfbeleving van de mens
staat daarin centraal. De meeste
beelden die ik maak zijn van harde natuursteen, soms gecombineerd met staal of uitgevoerd in

brons. Ik kies bewust voor harde
materialen, omdat de combinatie
van vormgeving en fysieke arbeid een rustgevende uitwerking
op mij heeft. Een steen draagt
vaak een eigen vorm in zich en is
meteen een startpunt voor mij. Ik
laat altijd een deel van de steen
onbewerkt. Hierdoor lijken de
beelden als door een natuurlijk

proces te zijn ontstaan.”
Kloosterhof 10, Nistelrode.
GON LAKWIJK
“Als docente handvaardigheid
heb ik me bekwaamd in het werken met allerhande materialen
en bezig zijn met kunst in vele
verschijningsvormen is mijn grote
passie. Jarenlang gaf ik schilder-

www.atelierroutebernheze.nl

en tekenlessen bij de Eijnderic en
in Zijtaart doe ik dat nog. Elk vrij
moment ben ik wel bezig met tekenen, schilderen, beelden of objecten maken, mozaïeken, vilten,
et cetera. Er is heel veel wat me
boeit! Als ik materiaal zie, droom
ik al over wat ik ermee zou kunnen doen. Mijn schilderijen zijn
veelal figuratief gestileerd en

de onderwerpen zijn zeer uitgebreid. Opmerkelijk zijn het felle
kleurgebruik en de keuze voor
verrassende combinaties bij objecten. Ik hoop dat mijn werk
een lach opwekt en mensen een
beetje vrolijk maakt.”
Heilige Stokstraat 24,
Heeswijk-Dinther.

Expositie Jeannie Cuypers
NISTELRODE – In CC Nesterlé is vanaf begin maart een nieuwe tentoonstelling te zien met schilderijen van Jeannie Cuypers. De onderwerpen zijn zeer
divers van aard; zowel personen, dieren als stillevens. De voorkeur van Jeannie gaat echter uit naar het schilderen op basis van een zwart-wit foto.
Jeannie schildert al heel veel jaren en heeft les gevolgd bij het Pieter Breughelinstituut in Veghel en vervolgens bij José van der Zanden. Momenteel volgt
ze lessen bij Carla van Lieshout. Jeannie maakt voornamelijk gebruik van acrylverf. De expositie is tot eind april te bewonderen tijdens de openingsuren
van CC Nesterlé. De toegang is gratis.
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‘Reserve Belgen’
NISTELRODE - Pater Moeskroen speelt haar voorstelling ‘Reservebelgen’ in CC Nesterlé met heel veel
muziek, plezier en een beetje theater. De mannen van Pater Moeskroen zijn natuurlijk rasmuzikanten en
entertainers en dat laten ze nu ook weer zien in deze theatershow.
De voorstelling draait om het absurde verhaal van een fietsongeluk, een aangereden Belg en de
vervanging van deze Belg door
een van de bandleden. Een kolderiek verhaal met een Belgische
bromsnor op een minifietsje. En
dat allemaal in Baarle-Nassau.
Maar het draait natuurlijk allemaal om de muziek.
De mannen hebben een vrachtauto aan instrumenten meegebracht die vooral door Vincent
van Lent bespeeld worden. Die
man bespeelt werkelijk elk instrument en zorgt samen met
Martien van Oostrom voor de
‘Pater Moeskroen sound’ die we
vooral kennen als feestmuziek
met een Ierse ondertoon. Maar
vanavond brengen ze ook kleine en gevoelige liedjes die indruk maken. Maar al snel wordt
er weer vol gas gegeven en dat
maakt dit theaterconcert heel
compleet. De liedjes gaan over
wat hen bezig houdt, zoals natuurlijk vrouwen, fietsen en de
dochter van de dominee.
Het publiek zit aanvankelijk wat
afwachtend in de stoelen, maar
al snel weet de band CC Nesterlé
te veranderen in een feestzaal.
Na afloop van de voorstelling
neemt de band het publiek onder akoestische muziek mee naar
de foyer om daar vervolgens op
een tafel te klimmen en nog een
feestje te bouwen.

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Marcel van der Steen

50-jarig jubileum Zonnebloem HDLV groots gevierd
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Met 170
gasten werd vrijdag 6 maart aan het feest bij café Stanserhorn in
Heeswijk begonnen. Om 11.30 uur werd iedereen welkom geheten
door voorzitter Marijke Verhagen en zij blikte terug op hoe het begonnen was, 50 jaar geleden.
In HDL is de Zonnebloemorganisatie in 1970 opgericht door mevrouw Verkaar, samen met mevrouw Van Ooirschot, die beiden
uit Heeswijk komen. Zij hadden
geen bestuursfunctie maar hebben enkel het initiatief genomen.
Uit Loosbroek sloten Ria Wintjes
en Marietje van Pinxteren aan
en uit Dinther Eli van Beekveld
en Jaan Nelissen. Deze dames
vormden samen het bestuur en
zo ontstond de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther. Er zaten
destijds ook nog zusters van Cunera in het bestuur. Alle gasten
gingen zoveel mogelijk mee met
de zonnebloemboot, dat waren er ooit wel honderd! Eli van
Beekveld was de organisator en
kookte voor de hele groep. Een
mooi verhaal.
Om 12.00 uur werden de gasten verrast met een uitgebreide
lunch. Na de lunch was er een
optreden van Tonny Wijnands uit
Deurne. Een muzikant pur sang
die zichzelf begeleidde op gitaar
en banjo. Zijn liedjes waren voor
de gasten allemaal herkenbaar.
In de pauze kreeg Annemieke
van de Ven (regiovoorzitster) het
woord. Zij sprak lovende woorden voor de jubilerende vereniging. Helaas was de afgevaar-

digde van gemeente Bernheze
afwezig vanwege ziekte.
Na de pauze, waarin onder andere een drankje werd geserveerd,
ging Tonny weer verder met zijn
optreden. Om 15.30 uur gingen
de gasten met lachende gezichten naar huis.
Om 17.30 uur werden de vrijwilligers welkom geheten. Ook
voor hen was het een feestdag.
Zij genoten van een super lekker
koud-, warm- en toetjesbuffet.
Na het eten nam de feestcommissie het over met een ‘foute
bingo’. Het was een gezellige
avond met inderdaad foute prijzen waarbij zeker terug kan worden gekeken op een geslaagde
dag.
Hierbij een woord van dank aan
het personeel van Stanserhorn
en zeker aan de leden van de
feestcommissie!

Het is weer planttijd

TUINCENTRUM

✿

MEIJS

Aanbiedingen zijn geldig t/m 29 maart en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag
9.00-17.00 uur

Vrijdag koopavond
Zondag

Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

tot 21.00 uur
12.00-17.00 uur
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Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Virus? Wet AVG bij een epidemie
BERNHEZE - Het wel of niet aanwezig zijn van een virus
is de meest gestelde vraag van afgelopen maand. Ook een
vraag die gesteld werd naar aanleiding van de melding op
websites, die steeds vaker voorkomt: ‘Je verbinding met deze
website is niet veilig’. Ben ik gehackt of is het een virus? Nee,
de bekende browsers, zoals onder andere Google Chrome,
stellen strengere eisen aan het weergeven van webpagina’s
en webapplicaties en het versturen van de gegevens online.
En is dit niet in orde, dan krijg je een melding: ‘niet veilig’.

Of jouw SSL certificaat op je
website staat is te zien aan
het slotje, dat sinds enige
tijd in de adresbalk staat, of
juist ontbreekt. Let op! Dit
betekent niet dat er een virus
rondwaart, of dat je website
echt onveilig is. Je mist alleen
een SSL certificaat.
Op slot
Met een SSL verbinding is
het een stuk veiliger voor
jouw bezoekers om gegevens
via internet te versturen: bij
een inlogmogelijkheid op je
website of een invulformulier waarbij gegevens via het
internet verstuurd worden.
De meeste websites hebben
dit SSL-certificaat, het slotje,
maar sommige aanbieders laten het op z’n beloop.
De meeste browers hechten
grote waarde aan de privacy
van mensen. Om websitebeheerders te motiveren om een
SSL certificaat te regelen voor
de website die ze beheren,
straffen ze het af bij het ontbreken ervan.
Is het SSL certificaat nodig?
Tja, eigenlijk heb je vrij weinig
keus. Behalve dat de privacy
absoluut belangrijk is, is het
eigenlijk niet helemaal eerlijk
dat als je géén contactformulier hebt, géén webwinkel
of inlogmogelijkheid, je wel
een slotje moet hebben. Want
browsers ‘kijken’ niet of je er
een nodig hebt, ze kijken of er
een slotje op zit. Zoekmachine
Google heeft een tijdje terug
al laten weten veel waarde te
hechten aan veilige websites

en deze een soort ‘voorkeursbehandeling’ te geven en dus
hoger in de zoekresultaten te
tonen.
Bij Bernheze Media hoeven de
klanten dit niet zelf te regelen.
Voor je hostingpartij is het een
kleine moeite dit SSL certificaat aan te schaffen. Bij sommige hostingpartijen hoef je
het alleen aan te vragen en de
rest wordt geregeld door de
hostingpartij. Bij andere partijen dien je zelf meer werk te
doen en dingen in te stellen.
Neem even contact op met
je hostingpartij om te vragen
hoe het bij hen precies werkt.
Maar let op! Mocht je het voor
je website aanvragen, vraag
altijd vooraf wat het gaat kosten. Dit kan namelijk nogal
verschillen per bedrijf. Ik kan
natuurlijk geen prijs bepalen
voor andere hostingbedrijven,
maar deze opdracht gaat geen
uren duren. Dus wie vooraf
om de prijs vraagt, wordt later
niet met een enorme rekening
geplaagd.
Corona & AVG
Ben jij benieuwd hoe het zit
met je privacy in de Wet AVG
in geval van een epidemie?
Kijk op www.bernhezemedia.nl/
wetavg-bij-een-epidemie/

Deze mooie rood-witte poes is Sita, Sita is een angsthaasje dat
op dit moment in een pleeggezin verblijft. Hier maakt ze al
de nodige stapjes in haar socialisatieproces. Zo likt ze vol
overgave vloeibaar snoep van de vingers en geeft daarbij regelmatig een kopje aan de hand. Sita vindt het
allemaal nog een beetje eng, maar ze zal nooit slaan
of blazen.
Ze zal eerder weglopen om daarna weer heel snel terug te komen bij haar pleegmama. Ze loopt fier met
haar staartje in de lucht door het huis, een teken dat
ze zich goed voelt. Voor Sita hoeft het allemaal niet
groots en meeslepend te zijn.
Interesse in Sita?
Mail dan naar dierenasiels@hokazo.nl.
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Ballroom en vossenjacht
tijdens Vorstenbosch ‘Kwist

Subsidie brengt elektrisch rijden dichterbij

VORSTENBOSCH - Bijna 500 deelnemers, verdeeld over 27 teams, deden afgelopen zaterdag mee aan
de vijfde Vorstenbosch ‘Kwist. Om het lustrum te vieren kregen de teams, naast het quizboek, ook de
nodige feestartikelen mee naar de thuisbasis.

Om de dorpsquiz aantrekkelijker te maken waren de vragen
dit jaar verdeeld over twintig
(in plaats van tien) verschillende
categorieën. Uiteraard waren er
vragen over het dorp, film, muziek en sport, maar ook nieuwe
thema’s als Netflix, social media
en horror.
Om alle antwoorden te vinden moest er driftig gegoogeld,
gepuzzeld en gebeld worden.
Traditiegetrouw moesten deel-

BERNHEZE - € 4000,- subsidie voor een nieuwe en € 2000,- voor
een gebruikte elektrische auto. Particulieren kunnen dat naar verwachting vanaf 1 juli aanvragen als ze een elektrische auto aanschaffen of privé leasen.

Afgevaardigde duo’s met de quickstep

gen. Een uur later stonden er op
het Meester Loeffenplein 27 levende standbeelden, waaronder
een straatmuzikant, het Ameri-

‘Al die slingers komen op 21 maart
tijdens de prijsuitreiking in de feesttent
achter Bar De Ketel te hangen’
nemers ook met regelmaat de
straat op om hun antwoorden te
achterhalen.
Levende standbeelden
Iets na 19.00 uur liepen er opvallend uitgedoste figuren door
het dorp. Aan de deelnemers de
opdracht om van al deze vossen
een handtekening te bemachti-

kaanse vrijheidsbeeld, Vrouwe
Justitia, Kapitein Haak en een
bronzen Miss Piereslikkers. Voor
de derde en laatste geheime
opdracht moest ieder team een
ballroomduo afvaardigen naar
MFA De Stuik.
Daar kregen zij eerst een demonstratie van dansschool Van
de Burgt te zien, om vervolgens

zelf een vlekkeloze quickstep uit
te voeren.
Knutselwerk
Behalve veel vragen en puzzelwerk en de genoemde buitenopdrachten, moest er ook dit jaar
weer driftig geknutseld worden.
Om 23.00 uur leverden de teams
behalve het quizboek ook een
kijkdoos, een usb-stick met foto’s en filmpjes en een drie meter
lange feestslinger in. Al die slingers komen op 21 maart tijdens
de prijsuitreiking in de feesttent
achter Bar De Ketel te hangen.

Het gaat daarbij om auto’s uit
de middenklasse, zowel nieuw
als gebruikt. Met deze subsidie
wordt een afspraak uit het klimaatakkoord ingevuld. Naast
subsidie komt er voor gebruikte
auto’s een check op de batterij,
zodat mensen weten waar ze
aan toe zijn. Dat schreef minister Van Veldhoven (Milieu en
Wonen) onlangs aan de Tweede
Kamer.
Van Veldhoven: “Een elektrische auto moet voor veel meer
mensen bereikbaar worden dan

alleen de zakelijke rijders. Er zijn
steeds meer verschillende elektrische auto’s te koop en ze worden gelukkig steeds goedkoper
in het gebruik. Maar veel mensen hikken aan tegen de aanschafprijs. Met deze regeling wil
ik die drempel lager maken, zowel voor mensen die een nieuwe
auto willen als die gaan voor een
schone tweedehands. Met name
voor die laatste categorie is het
ook van belang dat er nu meer
zekerheid komt over de batterij.”
Bron: www.rijksoverheid.nl

Ook dat belooft weer een gezellige avond te worden met medewerking van de bands SoNutzz
en Music On Demand.

Première nieuw koersplan JOOST:
(ge)Woon als een goede buurman
BOXTEL - Donderdag 5 maart was het zover. De première van het nieuwe koersplan van Woonstichting
JOOST: (ge)Woon als een goede buurman. Want dat is wat JOOST wil zijn voor haar bewoners. Een
goede buurman, die dichtbij is, luistert, meedenkt en een handje helpt waar nodig.
Voor de première bijeenkomst
waren
bewonerscommissies,
partijen uit de zorg, welzijn
en vastgoed en collega’s van
JOOST uitgenodigd. Bijna 125
gasten werden ontvangen in
Perron-3 in Rosmalen voor een
inspirerende en energieke aftrap.
Onder leiding van dagvoorzitter Imke van Gaal, namen de
medewerkers van JOOST die
nauw bij de totstandkoming van
het Koersplan waren betrokken,
het publiek middels interviews
en pitches mee op reis. Hoe is
JOOST tot deze plannen gekomen en hoe ziet de wereld er
wat JOOST betreft over vier jaar
uit?
Het belang van een
goede buurman
Tijdens de bijeenkomst vertelde
Wim Daniëls, auteur van onder
andere ‘Het Dorp’, ook over het
belang van een goede buurman.
Die ‘er gewoon is’ als je hem nodig hebt. Die op tijd doorheeft

ZOTTE

ZATERDAG

Stakeholdersbijeenkomst in Rosmalen op 5maart 2020

als er iets mis dreigt te gaan.
Oog hebben voor elkaar. Dat is
ook de visie van JOOST die is
terug te vinden in het nieuwe
Koersplan. “We moeten het samen doen.”
Meer weten over het nieuwe

Koersplan van Woonstichting
JOOST? Ga dan naar
www.wonenbijJOOST.nl
Hier vindt u ook een korte animatie en een videoimpressie van
5 maart. Of loop gerust eens bij
JOOST binnen. (ge)Woon als
een goede buurman.

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Maashorst Team wil zoeken
naar slimme oplossingen voor
natuur en recreatie

MAASHORST - De acht natuurorganisaties in De Maashorst (1.000 leden), reageren
op het belevingsonderzoek ‘Grote grazers’ van de Dorpsraad Nistelrode en de zogenaamde Maashorstburgers. Zij hebben enkele honderden inwoners bij supermarkten
in Nistelrode en Zeeland gevraagd naar hun mening over grote grazers. In hun rapport
concluderen ze dat veel mensen bang zijn voor de grazers. Er wordt de indruk gewekt
dat er voortdurend incidenten zijn. Het onderzoek is volgens de natuurorganisaties
zeker niet representatief en de rapportage is behoorlijk suggestief. Grote grazers zijn
niet gevaarlijk zolang de aangegeven afstand maar aangehouden wordt.
De wisenten, taurossen en exmoorpony’s
spelen volgens de natuurorganisaties een
belangrijke rol bij het realiseren van de
beoogde biodiversiteit. Ze zijn sterk en
winterhard. Ook trekken ze recreanten
die aangeven van de dieren te genieten
en speciaal hiervoor naar De Maashorst
komen. De ontwikkelingen stimuleren de
regionale economie. De recreanten heb-

laten uitvoeren door een deskundige en
onafhankelijke partij. Er zijn waarschijnlijk
goede mogelijkheden om De Maashorst

Maashorst Team heeft toegezegd een grondige evalutie te
laten uitvoeren door een deskundige en onafhankelijke partij
ben doorgaans ontzag voor de dieren en
beseffen doorgaans heel goed dat zij te
gast zijn in een natuurgebied en afstand
moeten houden.
De Natuurorganisaties bepleiten rust, nuance en meer inzicht in feiten en omstandigheden. Het bestuurlijke en ambtelijke
Maashorst Team heeft toegezegd komende maanden een grondige evaluatie te

voetbal

beter en veiliger in te delen met behoud
van natuurkwaliteit en recreatiemogelijkheden. We moeten zoeken naar slimme
oplossingen om natuur en recreatie goed
samen te laten gaan.
Er is al veel verbeterd in De Maashorst
in goede wisselwerking met alle partijen.
Geef de natuur een eerlijke kans zich te
ontwikkelen. Pas dan zijn we waardige
‘Maashorstburgers’.

Offday op De Hoef

LOOSBROEK - WHV weet weer wat verliezen is. Voor de laatste nederlaag moeten
we terug naar 22 september op de eerste dag van de competitie. Na een lange winterstop gingen de Loosbroekenaren met 0-4 onderuit tegen het altijd lastige Boerdonk.
Op een moeilijk bespeelbaar veld was het
Boerdonk wat de bovenliggende partij
was. WHV had een complete offday en
de bezoekers kregen de beste kansen,
maar vergaten te scoren. WHV probeerde
het wel, maar werkelijk niets lukte. Gelukkig voor WHV bleef het tot aan de rust
0-0. Misschien werd het na de rust beter.

donk en een minuut later zelfs 0-2 door
een prachtig afstandsschot. De wedstrijd
was beslist. De thuisploeg was onmachtig
om het Boerdonk lastig te maken en in de
57ste minuut werd het uit een vrije trap
0-3. Hierna was de wedstrijd gespeeld.
Boerdonk geloofde het wel en speelde de
wedstrijd gecontroleerd uit.

De supporters van WHV kwamen bedrogen uit. Na rust wist Boerdonk de
goal wel te vinden. In de 47ste minuut
werd het uit een corner 0-1 voor Boer-

WHV kreeg nog enkele schotkansjes via
Gino Bosch, maar het was Boerdonk wat
scoorde. In de 83ste minuut werd het na
een goede aanval 0-4.
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handbal

Koploper maatje te groot
voor dames DOS’80/Olympia’89
MILL/HEESCH - Zaterdagavond namen de dames van de Heesch/Osse formatie van DOS’80 het op
tegen de koploper van de competitie. In Mill werd het een eenvoudige overwinning voor MHV’81:
32-15. Ondanks het grote krachtsverschil wisten beide ploegen er voor het publiek een sportieve, leuke
wedstrijd van te maken.
Lange aanvallen
De dames van MHV’81 staan
niet voor niets als fiere koploper
bovenaan en dat maakten zij
vanaf de eerste minuut duidelijk.
Met een 3-0 voorsprong werd
duidelijk gemaakt dat er weinig
te halen zou zijn voor de tegenstanders. Toch hield DOS’80 zich
goed aan het vooraf besproken
strijdplan door lange aanvallen te
spelen en te wachten op kansen.
Zo werd het 4-2 en stonden paal
en lat voor het team van trainer/
coach Paul Schobbers regelmatig
in de weg. Foutjes werden echter door MHV’81 genadeloos afgestraft. De ruststand was 14-6.

voetbal

Kopie eerste helft
De tweede helft liet eenzelfde
spelbeeld zien. MHV’81 combineerde er naar hartenlust op los
en legde mooie, snelle aanvallen
op de vloer. DOS’80 wist dat er
qua uitslag weinig eer te behalen
zou zijn, maar speelde aanvallen
goed uit.
De meeste speelsters wisten
daardoor toch een doelpuntje
mee te pikken. Lieke van den
Akker was met zes treffers daarin
de koploper. Daardoor was het
voor de neutrale toeschouwer
een leuke, sportieve pot handbal
om naar te kijken. Einduitslag:
32-15.

voetbal

Heeswijk onfortuinlijk onderuit in eigen huis

Danny Aarts wordt in het zonnetje gezet om dat hij zijn 250e wedstrijd in
Heeswijk 1 heeft gespeeld 
Foto: Peter Tips
Lieke van den Akker

Foto: Ruud Schobbers

Ruime zege voor Prinses Irene

NISTELRODE - Prinses Irene kan
wat ruimer ademhalen na een
ruime 4-1 overwinning op Helvoirt. Het was vooral een wedstrijd met veel inzet van de kant
van de Nistelrodenaren.
De elf van coach Meulendijk lieten zich niet uit het veld slaan na
een snelle achterstand in de dertiende minuut door Luke van de
Bruggen. Nog voor rust poetste
men de achterstand weg door
doelpunten van Wibe van Rooij,
Jerin van de Rakt en Aron van
der Rijt. In de tweede helft was
het, de altijd vooropgaande in
de strijd, Tim van den Brand, die
een tegenstander zijn inzet in eigen doel zag werken. Prinses Irene miste door blessures en studieverplichtingen wederom een
handvol spelers. De in het afge-

HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk begon goed aan de wedstrijd.
SVSSS loerde op de counter en kwam na tien minuten met een ‘gelukje’ op 0-1. Na 25 minuten kwam SVSSS, op 0-2. Heeswijk bleef
voetballen en kwam dan ook terecht op 1-2. Wouter van Dijke werd
diep gestuurd, maar werd onrechtmatig tegen de grond gewerkt
door Boer. Aanvoerder Sleddens maakte geen fout, oog in oog met
Boer.
De eerste supporters waren al
onderweg naar de thee, maar
in blessuretijd vergrootte SVSSS
toch nog de voorsprong. Op het
eerste oog een ongevaarlijk schot
van Dekkers, glibberde door de
benen van Groenendijk; 1-3.

lopen seizoen gestopte Jeroen
Bekkers, kwam daarom over uit
het derde elftal. De voormalige
rechterspits stond als rechtsback
prima zijn mannetje en speelde alsof hij nooit anders heeft

gedaan. De meest opvallende
nieuweling was de debuterende eerstejaars A- junior Guus
Reijnders, die als aanvallende
middenvelder een voortreffelijke
indruk maakte.

snowboarden

Heeswijk kwam goed uit de
kleedkamer. Dit resulteerde vrijwel direct in de aansluitingstreffer. Een voorzet vanaf links werd
gemist door de Udenhoutse verdedigers, waardoor Wouter van
Dijke van dichtbij de spanning
weer terugbracht in de wedstrijd.

MEER INFO

info@beeten.nl
MEER INFO
www.beeten.nl
info@beeten.nl
www.beeten.nl

Zilver in Brauneck voor Loreley Pigmans

Het was een prachtige, heldere
dag, ideaal voor de wedstrijd.
Door het grote deelnemersveld
moesten de rijders in een run
hun tijd neerzetten. Loreley rijdt
dit snowboardseizoen hard, constant en sterk en dit heeft ze ook
deze wedstrijd weer laten zien
door wederom op de tweede
plaats van het podium te eindigen!
Foto: Jeroen Pigmans

door blijven trainen met het oog
op een mooie finale die 28 en 29

maart in Grasgehren (Duitsland)
gereden zal worden!

Heeswijk kwam de tegenslag
niet meer te boven, waardoor
SVSSS vrij kon counteren. Via
een counter werd het in de 90ste
minuut ook nog 2-5 via Jim de
Laat.

NIEUWBOUW
VERBOUW
NIEUWBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
VERBOUW
PRIJSOPGAVE AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
PRIJSOPGAVE AAN

5388 PN Nistelrode
T.
0412 61259416,
Bedrijvenweg
5388 PN Nistelrode
T. 0412 612594

DE OPLOSSING

Zondag was de dag waarop de
wedstrijd werd gereden, deze
dag was een wereld van verschil
met de condities van de zaterdag.

Helaas voor Heeswijk werd de
marge een minuut later weer
twee. Wederom werd Dekkers
diep gestuurd en doordat er aan
de verkeerde kant werd gedekt
door de Heeswijkse verdediging,
kon de aanvoerder uithalen naar
2-4. In het vervolg werd er eigenlijk niet meer gevoetbald.

Bedrijvenweg 16,

BRAUNECK/HEESCH - Afgelopen weekeinde was het voor de Heesche Loreley Pigmans (13) alweer tijd
voor de Burning Boots Banked Slalom, die gereden werd in Brauneck, Duitsland. Zaterdag mochten de
deelnemers de course verkennen en was er een training. Deze dag waren de condities wel een uitdaging, met veel wind en sneeuwval.

Met deze wedstrijd heeft zij ook
punten kunnen verzamelen voor
de SBX Trophy en met nog maar
twee wedstrijden in deze tour te
rijden wordt het nog even hard
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Internationaal toernooi afgelast
Dance team Nistelrode naar Gemert

handbal

Eindelijk is die eerste thuiswinst daar
OSS - De eerste thuiswinst van het seizoen; Olympia’89/DOS’80 tegen Havas. Kevin de Leeuw maakte
met een break de 1-0, maar het was geen voorbode van een droomstart. Havas nam brutaal en stevig
de leiding: 1-4. Frank Loeffen maakte 2-4, Chiel van Iperen 3-4.

Mars jeugd Emeralds 1ste plaats

NISTELRODE - Het internationale toernooi dat afgelopen weekend
plaats zou vinden in Kürnach, Duitsland, en waar Dance Team Nistelrode aan mee zou doen, werd vorige week donderdagavond afgelast, in verband met de bedreiging van het corona-virus. Rose-Marie
van Heumen, voorzitter Dance Team Nistelrode: “Helaas moesten
we onze busreis daarnaartoe afzeggen, evenals de jeugdherberg die
we voor 72 personen hadden gereserveerd.”
gelopend zondag plaatsvond”,
geeft Rose-Marie aan en dit
bleek niet onverdienstelijk. Lieke
promoveerde naar de junioren
sportklasse met 254 punten. Evy
werd 2de met 246 punten. Lise
werd 1ste met 290 punten en Pip
eindigde 2de met 282 punten.

Heel jammer allemaal, maar de
knop werd gauw omgedraaid.
De jeugdleden gingen vorige
week vrijdagavond allemaal logeren bij Sascha van Munster
en maakten er daar een gezellige boel van. De hoofdleden zijn
met ruim twintig personen uit
eten gegaan en hebben er ook
maar een gezellige avond uit van
gemaakt.

Garde Miracle werd 1ste met 282
punten en de Minigarde voor het
eerst in de junioren sportklasse,
2e plaats met 261 punten. Ugly
Dolls promoveerde naar de junioren met 258 punten. Jeugd Mars
Emeralds won met 285 punten.
De solo’s in de jeugdklasse doen
het iedere week weer prima.
Vandaag Maud met 291 punten
op de 1ste plaats; Lindsey met
285 punten 2de en Sascha met
272 punten eindige op een 4de
plaats.

Toernooi
“Enkele groepen en solo’s hebben we toen nog snel ingeschreven voor het toernooi van
Ready2Dance in Gemert dat af-

Tot slot de hoofdsolo’s; Maxime
werd 1ste met 296 punten en
Jade werd 2de met 289 punten.
Komend weekend hoopt DTN te
gaan dansen in Venray.

Ugly Dolls 1ste plaats

Vanaf dat moment bracht Havas vijf keer naar een marge
van twee en vier keer was het
de afstandsschutter uit Lithoijen die het verschil terugbracht
naar één. De laatste keer deed
neef Martin dat, waarna Chiel
de stand gelijktrok: 9-9. Ben
Woolfitt zorgde even later vanuit
de hoek voor de tweede voorsprong in de wedstrijd: 11-10,
waarna in het kleine restant van
de eerste helft nog drie goals
vielen. Rust: 13-11.
Bij 15-15 greep Olympia’89/
DOS’80 het initiatief. Youri Jonkers, terug van maanden afwezigheid, gaf het startschot met
twee
rake knallen:
17-15.
De opvoetbal
hockey
tennis
mars hield op toen A-junior Niels
Verboven de 20-16 maakte.
Veel toeschouwers dachten bij
die treffer dat het duel gespeeld
was, zo’n acht minuten voor tijd.
Niets
waar,
Havas
beugelenbleek minder
boksen
badminton

vond een tweede adem. Die
Wout van Iperen benut werd.
20-20 viel uit een penalty, ge- Even later maakte broer Chiel op
koppeld met
een tijdstraf
voor
de break de 22-20, zijn zevende
basketbal
turnen
volleybal
handbal
de thuisploeg.
van de wedstrijd en zijn 145ste
van de reguliere competitie!
Het momentum leek bij de Al- Maar het bleef spannend omdat
meerders te liggen, maar de Havas daarop de 22-21 maakte
ploeg van trainer Frans van Erp en Olympia niets deed met zijn
forceerdewaterpolo
een strafworp
die door
nieuwe aanval.
zwemmen
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Klassebehoud voor korfbalsters Prinses Irene
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

NISTELRODE - Swift schoot
goed uit de startblokken waardoor ze al snel met 0-3 voor
kwam te staan. Prinses Irene
biljarten
judo
moest
op duivensport
stoom komen,
veel
schoten die de korf niet raakten.
Uiteindelijk was het Carolien van
Santvoort die de korf van ver
wist te raken waardoor het eerste doelpunt voor de korfbalsters
schaken
dammen
op
het scorebord stond;
1-3. Nu
was het een betere fase aan de
kant van Prinses Irene, na een
goeie actie van Nora Schouten
b de Ven de gerondde Laura1cm
van
kregen vrije worp netjes af. Ook
Linda van Tilburg wist de korf
1,2 cm b

wielrennen

darten

golf

via een korte kans te vinden en
bracht de stand weer gelijk naar
3-3. Daarna was het weer Swift
dat drie keer van ver raak schoot.
vissen
snowboarden
Linda van skien
Tilburg en
Gaby vankano
Santvoort konden voor rust nog
net iets terugdoen door van ver
raak te schieten; 5-6. Swift gooide nog een korte kans binnen.
De ruststand was 5-7.
De tweede helft had hetzelfkaarten/bridgen
de spelbeeld
als de eerste helft.
Prinses Irene kon alleen niet
profiteren van de overtredingen. Het was Swift dat na rust
weer het heft in handen nam
en weer van ver raak schoot.
Na wat waarschuwingen van de

scheidsrechter voor Swift kon
Nora Schouten een mooie doorloopbal afronden; 6-8. Weer was
het Swift dat liet zien dat ze niet
voor niks kwam en twee keer
raak schoot van ver. Linda van
Tilburg, die haar derde van de
middag maakte, kon het verschil
iets kleiner maken. Ook Gaby
van Santvoort deed nog iets terug door twee keer achter elkaar
te scoren; 9-11. Swift schoot
nog vier keer raak en de laatste
minuten van de wedstrijd gingen
in. Annelies Thijssen schoot nog
van ver raak, maar dit veranderde helaas niks meer en de eindstand werd 10-15.

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 16 maart 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
b
weet mag jij een bos bloemen op gaan1,4cm
halen
bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Hoeveel kinderen van de familie Kézer zijn samen 1000 jaar oud?
autosport

karten

motorsport

2. Hoe heet de mannenkookclub uit Heeswijk-Dinther?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Welk natuurtheater viert het 75-jarig jubileum?

4. Welke functie bekleedt Henk Brocx in Heesch?

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)

5. Wie uit Nistelrode heeft eremetaal behaald bij Skills The Finals?

Winnaar vorige week:
Betsie van Zutphen
Het antwoord was:
MAART

BERNHEZE SPORTIEF
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Evenement voor jong en oud; start en finish bij Charme Camping Hartje Groen
Aftellen naar tweede editie Maashorst Trailrun op 5 april
MAASHORST – Met ruim zeshonderd deelnemers was de eerste editie van Maashorst Trailrun vorig
jaar meer dan geslaagd te noemen. En voor de tweede editie op zondag 5 april hebben honderden sportievelingen zich al aangemeld. Ook dit jaar staan er bij het sportieve evenement, georganiseerd door
stichting Maashorst Events en De Keien Atletiek, weer verschillende onderdelen op het programma.
Aanmelden is nog steeds mogelijk tot en met 29 maart. Mis het niet!
11.30 uur, is het de beurt aan de
deelnemers van de 5 kilometer.
Start- en finishgebied is Charme
Camping Hartje Groen in Schaijk.
Vanuit deze gezellige plek ontdekken alle deelnemers de mooiste plekken van natuurgebied De
Maashorst.
Business Trailrun en Kidstrail
Samen met collega’s en klanten
van je bedrijf sportief voor de dag
komen en de mooiste plekken
Tekst: Annelieke van der Linden Foto’s: Angelique van Haaren van De Maashorst ontdekken?
Doe dan mee aan met het ondervoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Net als vorig jaar opent de ven voor een route van 22 kilo- deel Business Trailrun. Ieder BusiLanderdse wethouder Hans meter langs de mooiste plekken ness Trailrun-team bestaat uit
Vereijken op zondag 5 april rond van De Maashorst. Om 11.15 drie lopers. Zij kiezen hun eigen
10.30 uur Maashorst Trailrun. uur gaan de trailrunners op pad afstand (5, 12 of 22 kilometer)
Op dat tijdstip starten de deelne- die hebben gekozen voor 12 ki- en gaan tegelijk van start met de
mers
hebbenbadminton
ingeschre-zwemmen
lometer waterpolo
en een kwartier
later, om
individuele lopers.
beugelen die zichboksen
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Altior onderuit in de Zaert

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag kwam ODIO uit Millingen aan de Rijn op bezoek bij Altior. De
pupil van de wedstrijd Medde van de Wiel zag Altior gelijk in de eerste minuut van de wedstrijd scoren,
dus dat beloofde wat voor de rest van de wedstrijd.
Maar de gasten waren niet van
plan om daaraan mee te werken,
biljarten
duivensport
judo
de
wedstrijd
ging daarna
gelijk
op en waar Altior verzuimde om
te scoren deed dat ODIO wel en
nam brutaal een voorsprong.
De tijd begon te dringen en waar
de gasten rustig in hun aanvalsschaken
dammen
vak
de bal rond speelden,
was Altior de bal in de aanval gelijk binnen enkele seconden weer kwijt.
Altior kwam nog wel wat terug
b voorkomen dat
maar ze kon 1cm
niet
de gasten er met de punten vandoor gingen. Uitslag: 8-9.
1,2 cm b

Altior 2 - Stormvogels 2: 11-9
Altior 3 - Rosolo 3: 3-17

Altior 4 - Nijnsel 3: 9-12
Korloo 2 - Altior 5: 5-6
vissen
skien- Nijnsel/Flamingo’s
snowboarden
kano
Altior MW1
MW2: 11-0
DAW Schaijk A1 - Altior A1: 7-6
Tovido B1 - Altior B1: 1-28
Altior B1 - Be Quick B1 (4
maart): 11-5
Korloo B1 - Altior B3: 19-3
kaarten/bridgen
De Korfrakkers
C1 - Altior C1:
11-1
NDZW C1 - Altior C2: 18-1
Altior D1 - Avanti D1: 10-3
TOG D1 - Altior D2: 23-2
Altior E1 - MOSA’14 E1: 20-0
Altior E2 - Tovido E1: 2-0
Rooi F1 - Altior F1: 1-17
Altior W1 - De Korfrakkers W2:
6-7.
Medde van der Wiel

1,4cm b

Grootse opkomst bij negende editie
Open Jeugd Toernooi
autosport

karten

motorsport

HEESCH - Komende zondag organiseert de Heesche Badminton Vereniging de negende editie van haar
H.B.V. Open Jeugd Toernooi. De negende editie van een toernooi dat in relatief korte tijd is uitgegroeid
tot één van de drukst bezette eendaagse jeugdtoernooien in de regio. Maar bovenal een toernooi waar
spelers graag naartoe komen en een fijne dag hebben, hoopt de vereniging.
Ruim 101 jeugdspelers van 12
verschillende verenigingen zullen op zondag 15 maart naar
Heesch afreizen om het tegen
elkaar op te nemen voor de dagprijzen. Daarmee zijn alle plaatsen die de Heesche vereniging
op haar toernooi heeft bezet en
kan uitgekeken worden naar een
bloedstollende toernooidag in ‘t
Vijfeiken.
Verdeeld over drie verschillende
leeftijdscategorieën en drie verschillende spelonderdelen (enkel, dubbel en gemengd dubbel)
zullen de spelers gedurende de
dag honderden wedstrijden afwerken. Jaarlijks levert een groot
aantal wedstrijden vuurwerk op

en komen er gedurende de dag
nieuwe badmintontalenten bovendrijven. Een genot om naar
te kijken voor het publiek op de
tribunes.

HBV-toernooi is in relatief
korte tijd uitgegroeid
tot één van de drukst
bezette eendaagse
jeugdtoernooien
in de regio
Naast de strijd om de individuele dagprijzen strijden de verschillende verenigingen ook nog
om de titel van ‘Best presteren-

de club’ en de daarbij behorende Hebris.nl Wisseltrofee. Deze
werd het afgelopen jaar gewonnen door badmintonclub Veghel
’67.
Het H.B.V. Open Jeugd Toernooi
wordt op zondag 15 maart van
9.00 tot 18.00 uur gespeeld in
sporthal ’t Vijfeiken. Publiek is
van harte welkom. Meer informatie over het toernooi is te vinden op www.hbv-heesch.nl.

Voor kinderen tot en met 12 jaar
die wel van een uitdaging houden, wordt een speciale Kidstrail
over 1 en 2 kilometer georganiseerd.
Om 13.00 uur gaan zij van start,
nadat de enige echte Docus de
Das en Osje het startschot hebben gegeven. Startpunt is Char-

me Camping Hartje Groen.
Vroege vogels die zich vóór 22
maart inschrijven voor Maashorst
Trailrun, krijgen € 2,50 korting op
het inschrijfgeld en zijn zeker van
deelname.
Kijk op www.maashorst-events.nl
voor meer informatie.

voetbal

Avesteyn verslaat HHC
HEUSDEN/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag mocht Avesteyn
na twee weken vrij te hebben gehad door carnaval en afgelastingen, aantreden tegen HHC. De heenwedstrijd eindigde in 0-4 voor
de mannen uit Dinther en dat was ook de missie voor die zondag;
winnen met geruime cijfers.
De gehele wedstrijd was het eigenlijk eenrichtingsverkeer richting de goalie van de gasten uit
Heusden. Dit resulteerde in de
eerste helft in twee goals. Een
vrije trap van Rens van Vugt binnenkant paal binnen en na een
lange bal van Glenn Buermans
was Joost van Vugt erdoor en
ronde af met een lob.
Na de rust breidde Rens van

Vugt de score uit naar 3-0 met
een loepzuivere trap in de kruising. Hierna liet Avesteyn het na
om een grote score te noteren,
ook mede door goed keeperswerk van de keeper van HHC.
Wel een compliment aan de
ploeg uit Heusden die er een
sportieve wedstrijd van maakte.
Na 90 minuten floot de goed leidende scheidsrechter af.

RV de Valianten goed vertegenwoordigd op Indoor Brabant
VORSTENBOSCH - Van donderdag 12 tot en met zondag 15 maart
vindt er in de Brabanthallen in Den Bosch The Dutchmasters Indoor
Brabant plaats. Maar liefst acht amazones en ruiters en één instructrice van ruitersportvereniging de Valianten mogen hieraan deelnemen. Iets waar de club enorm trots op is.
Fenne Koenen, Fieke Koenen
en Diede van Lamoen doen met
hun pony’s mee aan verschillende demonstraties. Donna van
der Donk, Stan van Gorkum en
Geertje van Aarle komen uit in
het springen, ieder in hun ei-

gen categorie. Johan Verkuilen, Miranda Hoezen-van der
Pas en instructrice Anne Dullemond-Hurkmans rijden mee in
een viertal kuur op muziek. Iedereen veel plezier en succes gewenst op dit grote evenement.
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Fotograaf:
Maria de Vet
Tuin in Vorstenbosch

DONDERDAG 12 MAART
Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode
Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: The Biggest Little Farm
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 11
VRIJDAG 13 MAART
Kluscafé
MFA De Stuik Vorstenbosch
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Ladies Night
Heelwijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 14 MAART
NLdoet
Bernheze
PAGINA 4
Start: TomCars Open
tennistoernooi
T.V. De Broekhoek Heesch

Mega Trekkertrek Spekstakel
Nistelrodesedijk Loosbroek
Boekenmarkt Stg. Pep
Kerk Heesch
Voorspeeldag &
Vriendenconcert
De Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
PAGINA 3
Thema zondag
De Nistel Nistelrode
Hier meude laache
CC De Pas Heesch
VV Vogelvreugd Rikken
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 16 MAART
Kaartmiddag
CC De Pas Heesch
Poedja-VisualisatiesMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 17 MAART
Bijeenkomst prostaatkanker
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4
KBO Koersbal
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Alzheimer Café
Het Klooster Veghel

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open,
meet & greet en wandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd/
BV de Schoolstraat
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Start kaartverkoop
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 9 EN 11

WOENSDAG 18 MAART
Rikmiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Boekenmarkt Stg. Pep
Kerk Heesch
Vormsel
St. Lambertuskerk Nistelrode
ZONDAG 15 MAART
HBV Open Jeugd Toernooi
Sporthal ’t Vijfeiken
PAGINA 25
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Thézinda: De Rattenvanger
van Hamelen
CC De Pas Heesch

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode
Helderziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing: Reflexintegratie en
Remedial Teaching
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Leven tot en met dementie
MFA De Stuik Vorstenbosch

DONDERDAG 19 MAART
Inloopochtend MS-patiënten
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

Inspiratiemiddag:
Heb moed en wees niet bang
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

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

Vier het leven…
Vier de lente!
Terras Proeflokaal Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Avondopenstelling
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Workshop basisfotografie
Marlies Nederkoorn Fotografie
Heesch
PAGINA 2 - Mooi voor man

Themaviering:
Werken aan je toekomst
Kerk Heesch
PAGINA 8

Uitgaansavond voor mensen
met een beperking
Lunenburg Events & More
Loosbroek

Arcadia: The Wild Boys
CC De Pas Heesch

Taijiwuxigong en Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Guido Weijers
CC Nesterlé Nistelrode
Presentatie WIJ,HEESCH
CC De Pas Heesch
PAGINA 7
VRIJDAG 20 MAART
Alpacawandeling
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch

ZONDAG 22 MAART
Wandeltocht
voor het goede doel
Start: De Hoefslag Nistelrode
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Snuffelmarkt
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Speurneuzen gezocht
Natuurcentrum Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Spirituele beurs Centrum MAIA
Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

Complimenten schatkist
Praktijk Brigitte Heesch

Uurtje Klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther

Pater Moeskroen
D’n Durpsherd Berlicum
PAGINA 2

Nisseroi eert Ad de Laat
CC Nesterlé Nistelrode

Start: Goed voorbereid
de examens in
Klasse-RT Nistelrode
ZATERDAG 21 MAART
Landelijke Opschoondag
Bernheze
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Alpacafarm open
en meet & greet
Leeghandseweg 10a Vorstenbosch
Bridge drive
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Revue theater Pauper - Klik
CC Nesterlé Nistelrode

VV Vogelvreugd Rikken
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Arcadia: The Wild Boys
CC De Pas Heesch
MAANDAG 23 MAART
Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Film: Apollo
Filmhuis De Pas Heesch
DINSDAG 24 MAART
KBO Koersbal
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kienen VV Vogelvreugd/
BV de Schoolstraat
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

