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SOLAR ECO B.V. DEN DUNGEN
Bernheze

FOLDER DEZE WEEK

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout
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Sem, Ryan en Mats op weg naar de top
‘Het wordt zwaar en onvergetelijk’

De jongemannen Sem, Mats en 
Ryan bedachten zich geen mo-
ment toen zij zich via hun mid-
delbare school aan konden slui-
ten voor deelname aan de Alpe 
d’HuZes. De heren zijn jong, 
actief, maatschappelijk betrok-
ken en hebben allemaal hun ei-
gen motivatie waarom zij zich 
hiervoor in willen zetten. “Het 
lijkt me een geweldige ervaring 
en gelijk ook een uitdaging om 
met zoveel mensen die berg te 
beklimmen”, vertelt Sem. De 
route naar de top is circa 14 ki-

lometer, telt 21 bochten en heeft 
een stijgingspercentage van 7,9. 
Hij en Mats stappen op de fiets. 
De tocht naar boven duurt ge-
middeld 2 uur. Deelnemers mo-
gen op één dag proberen tot zes 
keer de berg te bedwingen. Mats 
heeft zijn eigen motivatie waar-
om hij, naast de gezamenlijke 
training van school, ook in eigen 
tijd probeert zoveel mogelijk ki-
lometers in de benen te krijgen. 
“De vaders van enkele vrienden 
hebben kanker. Mijn tante heeft 
het en mijn oma en nicht zijn 

eraan overleden”, somt hij op. 
Geen leuke score. 
Ook Ryan zag en ziet het in zijn 
omgeving. “Mijn oma is eraan 
overleden en mijn opa heeft het 
nu”, vertelt hij. Ryan gaat lopen. 

De tocht omhoog duurt onge-
veer 4 uur. Hij vervolgt: “Ik heb 
me, na overleg thuis, direct opge-
geven.” Dat hebben alle jongens 

natuurlijk gedaan want de reis 
en verblijfkosten zijn voor hen. 
Daarbij is het de bedoeling dat 
er geld ingezameld wordt. “Aan 
elke deelnemer wordt gevraagd 
€ 2.500,- in te zamelen. Dat hoe-
ven wij niet, maar we proberen 
natuurlijk wel zoveel mogelijk 
geld in het laatje te brengen”, 
zeggen de heren. 

De jongemannen komen hier-
voor in actie. Deze week gaat de 
retouremballage bij de plaatselij-
ke Jumbo in Nistelrode naar Sem 
en Mats en ook Fietsplus Rini en 
Groente- en Fruitspeciaalzaak 
Ceelen steunen hen. Bij eerstge-
noemde komt een collectebus te 
staan en laatstgenoemde biedt 
donderdag 2, vrijdag 3 en zater-
dag 4 mei een Alpe d’HuZes sa-
lade aan waarbij de helft van de 
opbrengst gedoneerd wordt aan 
KWF. 
Ryan heeft zo zijn eigen manier. 
“Vanaf maandag 6 mei ben ik 
‘in te huren’ voor kleine klusjes 
rondom huis in Vorstenbosch. 
Het gras maaien, de tuin schof-
felen, snoeien, een struik uit- of 
ingraven en dat soort zaken”, 
legt hij uit, om lachend toe te 
voegen: “Alleen buiten. Ik ga 
niemands huis poetsen.” Wie 
zijn hulp wil, mag hem bellen via 
06-21221426. Sem, Ryan en 
Mats kunnen tot slot ook ge-
sponsord worden via 
www.opgevenisgeenoptie.nl, 
waarbij na het invullen van hun 
naam, een bedrag overgemaakt 
kan worden. 
De jongens zijn volop in training 
en zien uit naar de week. “We 
weten zeker dat het zwaar én 
onvergetelijk wordt.” Dat ze die 
top gaan halen is iets wat zeker is 
want: “Opgeven is geen optie.”

NISTELRODE/VORSTENBOSCH – Onder de noemer ‘Opgeven is geen optie’ nemen duizenden mensen 
fietsend en lopend donderdag 6 juni deel aan de Alpe d’HuZes, waarmee ze geld inzamelen voor on-
derzoek naar kanker en verbetering van kwaliteit van leven. Onder hen de 15-jarige jongens Ryan van 
Bakel uit Vorstenbosch en Mats Romme en Sem de Reuver uit Nistelrode. De derdejaars vmbo-leerlingen 
van Team Bocht 5 van het Udens College zijn volop in training en in de weer om met uiteenlopende 
activiteiten hun KWF-bijdrage zo hoog mogelijk te maken. Uiteraard willen zij graag gesteund worden. 

 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘OPGEVEN IS
GEEN OPTIE’

alle remmen los
29 en 30 mei 2019

FESTIVALTERREIN AAN 
DE LAAGEINDSEDIJK IN LOOSBROEK

FESTIVALTERREIN AAN 
DE LAAGEINDSEDIJK IN LOOSBROEK

EXTRA BIJLAGE DEZE WEEK

V.l.n.r.: Sem, Ryan en Mats 
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

De Vorstenbossche Kloosterkapel
Vrijdag 10 mei om 20.00 uur: 
Jigsaw
Vier enthousiastelingen brengen 
de traditionele Ierse muziekstijl 
bestaande uit een mix van mooie 
luisterliedjes, snelle drankliede-
ren, rustige instrumentale num-
mers en spetterende tunes, ge-
bruik makend van originele Ierse 
folk-muziekinstrumenten. 
Kaarten à € 5,- via 
www.jigsawmuziek.nl of € 7,50 
contant aan de zaal.

Let op! Niet donderdag maar 

woensdag 15 mei om 20.00 uur
een presentatie en workshop 
over Ismakogie. Ismakogie is be-
wust beter bewegen, een hou-
ding- en bewegingsleer voor het 
dagelijks leven. De essentie is je 
je bewust worden van het ver-
loop van de spierkettingreactie 
door je héle lichaam, je lichaams-
gevoel ontwikkelen waarin je 
je lichaam met aandacht kunt 
sturen. Met Ismakogie leer je 
om werkelijk naar je lichaam te 
luisteren en, geïntegreerd in je 
dagelijks leven, leidt het tot een 

goed figuur en een ongekende 
levensmoed en levensvreugde. 
Zie ook: www.jeannealbers.nl. 
Entree € 10,- contant te betalen!
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‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

... de laatste week... en dan aftellen naar het 

GRASKAASSEIZOEN
vanaf half mei..

MOEDERDAG
Zondag 12 mei is het Moederdag, de dag om uw (schoon)

moeder extra in het zonnetje te zetten. Leg haar in de 
watten met een heerlijk 4-gangen diner bij Restaurant PIT. 

Om de avond mee te starten, ontvangt u van ons een heerlijk 
verfrissend aperitief. Tevens hebben wij voor alle moeders nog 
een verrassing, welke ze aan het eind van de avond mee naar 

huis krijgen om nog lekker te kunnen nagenieten. 

Dit speciale 4-gangen diner kost € 49,50 per persoon.

Reserveren kan via 0413-320016 of via www.restaurantpit.nl

Raadhuisplein 7 - 5473 GC Heeswijk-Dinther
Noord-Brabant - 0413 320016 - info@restaurantpit.nl

Bankier van het Verzet is het 
waargebeurde, onbekende ver-
haal van een grote Nederlands 
verzetsheld. De film vertelt het 
verhaal van bankier Walraven 
van Hall (Barry Atsma). Als Wal-
raven in de Tweede Wereldoorlog 
wordt gevraagd of hij zijn financi-
ele contacten voor het verzet wil 
inzetten, aarzelt hij niet lang. 

Samen met zijn broer, Gijs van 
Hall (Jacob Derwig), bedenkt hij 
een riskante constructie om gro-
te leningen af te sluiten waarmee 
het verzet gefinancierd kan wor-
den. Als ook dat niet genoeg is 
bedenken de broers de grootste 
bankfraude uit de Nederlandse 
geschiedenis: tientallen miljoenen 
guldens worden onder het oog 
van de bezetters de Nederland-

se Bank uit gesluisd. Maar hoe 
grootschaliger de operatie wordt, 
hoe meer mensen er vanaf we-
ten. Iedere dag neemt de kans 
toe dat iemand dat ene foutje 
maakt dat een einde kan maken 
aan de daden en het leven van de 
bankier van het verzet. 

117 minuten, drama/oorlog.     

Verwacht 
13/14 mei De dirigent

Méér?... Zie www.de-pas.nl/agenda/film

Met medewerking van de 
gemeente Bernheze 
€ 3,50 en tot 18 jaar gratis 
Zaterdag 4 mei, 
rond 20.45 uur 
(na de Dodenherdenking).

FILMHUIS DE PAS:
BANKIER VAN HET VERZET

Jeanne Albers

Ondersteund door een muzikale 
duizendpoot, interactieve projec-
ties en een magische lift onder-
zoekt Op Sterk Water het thema 
van deze tijd: gastvrijheid. Wie is 
er eigenlijk allemaal welkom in 
Nistelrode? Op basis van verha-
len uit het publiek speelt zich in 
een prachtig hoteldecor een vol-
ledig nieuw plot af vol grappige 
intriges en onverwachte wendin-
gen. 

Op Sterk Water wordt al jaren 
gezien als dé toonaangevende en 
grappigste improcomedygroep 
van Nederland. De vier veelzijdi-
ge theatermakers, Daniel Koop-
mans, Dave Luza, Maarten Voort-
man en Tim Zeegers, bewijzen al 
meer dan een decennium dat zij 
de kunst van het improviserend 
zingen, acteren en vertellen ver-
staan. De muzikaliteit, humor en 

snelheid van het gezelschap is 
ongeëvenaard en levert avond na 
avond unieke, eenmalige en niet 
te missen voorstellingen op. 

Tijdens de al meer dan tweedui-
zend gespeelde voorstellingen in 
Nederland en België bewijzen ze 
dat improviseren veel meer is dan 
een truc of spelletje. 
Op Sterk Water speelt per jaar 
ongeveer tweehonderd voorstel-
lingen in theaters, voor bedrijven, 
scholen en op de radio. Op aan-
wijzingen van het publiek ont-
staan sketches, scènes en liedjes, 
elke uitvoering nieuw en origi-
neel. 

11 mei om 20.15 uur in CC 
Nesterlé Op Sterk Water - Hotel. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl

NISTELRODE – Met de nieuwe voorstelling ‘Hotel’ heeft Op Sterk 
Water zichzelf én het genre improcomedy opnieuw uitgevonden. Op 
zaterdag 11 mei openen de deuren van hun ‘Hotel’ in Nistelrode. 
Als ervaren gastheren luisteren zij nauwkeurig naar de verhalen, de 
gebruiken en onhebbelijkheden van de plaatselijke bevolking en ver-
werken die in hun eigen hilarische geïmproviseerde hotel waar alles 
kan. Of toch niet? 

Op Sterk Water 
opent ‘Hotel’ in Nistelrode

CC Nesterlé geeft 2 x 2 vrijkaarten weg

Wil jij deze winnen? Stuur dan het antwoord op de vraag 
‘Welke bekende tv-presentator van een talkshow maakte tot 2014 
deel uit van dit gezelschap?’ naar info@nesterle.nl. 
Insturen kan tot en met zondag 5 mei. 
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Gebroken kopje

Al een poos staat ‘t mooiste exemplaar,
te prijken in mijn kast vol porselein,
in plaats van het te breken in stukjes zo klein,
al was de verleiding wel eerder even daar.

Mijn porseleinkast is net een abattoir,
ik slacht meedogenloos voor het design,

dat ontstaat in mijn creatieve brein,
elk ander kopje, dan dat ene, 

is slechts een accessoir. 

Het vertoonde kleine barstjes, 
meer van schrik,
jouw beloven toen, won het van mijn 
eigen fluistergewelf,

maar toch bleef de arendsblik.

  Door vanmorgen, vertel ik je nu benepen
  door jouw belofte te breken - brak ikzelf
  en werd het mooiste kapot geknepen. 

Column Hieke Stek gemeentedichterDiamanten bruidspaar

Toon en Annie Hendriks-van Tiel

In de danstent in Keldonk kwa-
men ze elkaar tegen en het was 
liefde op het eerste gezicht. Na 
vier jaar verkering gaven ze el-
kaar het ja-woord en trokken in 
een woning in Uden waar ze vier 
jaar gewoond hebben en waar 
drie zoons geboren werden. La-
ter, aan de Kerkstraat in Vorsten-
bosch, kwamen twee dochters 
ter wereld. Tot voor kort heeft 
het bruidspaar daar gewoond. 
Inmiddels heeft het echtpaar 
ook zes kleinkinderen en wonen 
ze in een seniorenwoning aan 
het Liebregtsplein. “We wonen 
hier met veel plezier, het is zo’n 
fijne buurt”, zegt Annie. 

Voordat Toon van zijn pensioen 
ging genieten, heeft hij met veel 
plezier 40 jaar bij Philips in Uden 
gewerkt. Maar zijn pensioen 
was voor Toon geen smoes om 
achter de geraniums te gaan zit-
ten. “Ik heb gevoetbald en een 
ploeg geleid bij de Vorstenbos-
sche Boys en daar draai ik nog 
steeds twee keer in de maand 
bardienst”, zegt hij trots. Samen 
met Annie, die ook wel bekend 
staat als An, vind je hem dan in 
de kantine. 
Op maandag- en woensdag-
avond vind je Toon aan de bil-
jarttafel, waar hij met de com-
petitie meedoet. “En ik ga graag 
hobbyen bij mijn zoon die een 
eigen hoveniersbedrijf heeft”, 
vertelt Toon trots. 

Maar ook Annie zit niet graag 
stil en houdt er een sportieve 
levensstijl op na. Iedere week 

gaat Annie zwemmen, ze wan-
delt graag en als het kan, gaat ze 
overal naartoe op de fiets. Ook 
maakt ze graag kaarten en doet 
ze al jarenlang vrijwilligerswerk 
bij gemeenschapshuis De Stuik. 
“Iedere vrijdag zorg ik voor de 
koffie voor de biljarters van de 
federatie”, vertelt ze trots. Maar 
nog trotser is Annie op haar Ko-
ninklijke onderscheiding. “In 
2017 ontving ik een lintje voor 
mijn vrijwilligerswerk”, zegt An-
nie stralend. 

Samen met familie hebben An-
nie en Toon hun 60-jarige jubi-
leum als bruidspaar gevierd. Alle 
kleinkinderen en kinderen, zelfs 
hun zoon en vrouw die in Aus-
tralië wonen, waren aanwezig 
om het feestje samen te vieren.

VORSTENBOSCH – Het is alweer 60 jaar geleden dat Toon en Annie beloofden de rest van hun leven 
samen door te brengen. Op 23 april 1959 zeiden ze ‘ja’ tegen elkaar en nu viert het bruidspaar met het 
hele gezin hun diamanten bruiloft. 

Annie, burgemeester Marieke Moorman en Toon Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: @DMBK

Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Toon pakt het schilderij uit waarin een kopie huwelijksakte zit

‘In de danstent 
in Keldonk was 
het liefde op het 
eerste gezicht’

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek
Van Grunsven & Haerkens
Heeswijk-Dinther, Hoofdstraat 100A, 0413-291980 
Middelrode, Julianastraat 12, 073-7820167 
Den Dungen, Hoofdstraat 100A (Heeswijk-Dinther), 0413-291980
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kan blijven doen?

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

www.zorgboerderijhuismans.nl
Nulandsestraat 6 Nuland - 06-12800443 - info@zorgboerderijhuismans.nl

Op zoek naar een 
zinvolle dagbesteding?

Bernhoven daagt dia-
betespatiënten uit voor 
zomeravondwandeling

Het diabetesteam van Bernho-
ven start vanaf 13 mei weer een 
wekelijkse diabeteschallenge 
met een wandeling van een uur 
in de Maashorst. Vanaf 13 mei 
wordt tot en met 23 septem-
ber iedere maandagavond van 
19.00 tot 20.00 uur gewandeld 
in de prachtige omgeving van de 
Maashorst. De deelnemers wor-
den daarbij begeleid door Cora 
van Nieuwenbrug, zij is profes-
sioneel wandelbegeleidster van 
Atletiekvereniging De Keien. 
Bij de wekelijkse wandeling gaat 
het niet zo zeer om de prestatie 
in de zin van afstand of snelheid, 
maar veeleer om het bewegen 
zelf. Want alleen al het in be-
weging zijn is goed voor lijf en 
leden. Het feit dat mensen in een 
groepje samen wandelen werkt 
ook nog eens stimulerend. De 
groene omgeving van de Maas-
horst doet de rest. Start- en 
eindpunt is de hoofdingang van 
Bernhoven in Uden. 

Informatiebijeenkomst
Wie precies wil weten waarom 
zo’n wandeling nou zo goed is 

voor de gezondheid is welkom 
op de informatiebijeenkomst van 
de vakgroep interne geneeskun-
de. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 
6 mei van 19.00 tot 20.00 uur in 
vergaderruimte 9. Je kunt je hier-
voor aanmelden door een mail te 
sturen naar psb@bernhoven.nl 
of bel naar 0413-402901. 

Wie zich al direct voor de wan-
delavond(en) wil aanmelden kan 
het formulier invullen op 
www.bernhoven.nl/
diabeteschallenge.

BERNHEZE - Nu de lente is aangebroken is het tijd om weer in be-
weging te komen. Bewegen is immers goed voor iedereen, in het 
bijzonder voor mensen die diabetes hebben. Het is inmiddels be-
wezen dat sportief bezig zijn zelfs zo gunstig kan zijn voor diabe-
tespatiënten dat ze soms geen of minder medicijnen nodig hebben. 

De voorstelling wordt dit jaar 
drie keer uitgevoerd, de eerste 
voorstelling is in CC De Pas op 
vrijdag 17 mei. In september 
volgt Nistelrode en in oktober is 
Vorstenbosch aan de beurt. Alle 
voorstellingen zijn gratis. “Het 
gaat een leuke en leerzame mid-
dag worden”, vertelt Ben Cor-
nelissen, voorzitter van Overleg-
groep Ouderen Bernheze.

De theatervoorstelling is één van 
de innovatieve projecten van de 
GGD. Door de voorstelling wor-
den mensen op een luchtige en 
humoristische manier bewust 
gemaakt over gezond en actief 
ouder worden. Hierbij komen 
thema’s aan de orde zoals met 
pensioen gaan, vrije tijdsbeste-
ding, bewegen, gezond en ziek 
zijn, voeding, alcohol, medicijn-
gebruik én eenzaamheid. 

Eenzaamheid bijvoorbeeld is een 
actueel en urgent probleem én 
tegelijkertijd ook een complex 
vraagstuk dat om individuele 
oplossingen vraagt. De Over-
leggroep Ouderen Bernheze wil 
hieraan aandacht schenken en 
graag een vuist maken voor ge-
zond en bewust ouder worden. 

Voorstelling
De voorstelling wordt gespeeld 
door vier acteurs van Helder 
Theater. Zij hebben veel ervaring 
in het spelen van interactieve 
voorstellingen waarbij humor 
voorop staat. Ze spelen heel her-
kenbare situaties en gaan in ge-
sprek met de zaal en zo komen 
alledaagse onderwerpen voorbij 
die mensen op een leuke manier 
aan het denken zetten over bij-
voorbeeld hoe vul ik mijn dag 
in of wat kan ik doen aan be-

weging en medicijngebruik. Na 
afloop van de voorstelling is er 
tijd om met professionals en vrij-
willigers in gesprek te gaan over 
de voorstelling en de genoemde 
onderwerpen. 
Tijdens deze gezellige nazit staat 
met name centraal wat mensen 
zelf willen én kunnen, wat zij wil-
len bereiken en kunnen ze ook 
vragen stellen. Het gaat daarbij 
niet alleen om gezondheid, maar 
ook over het sociale leven. Zo 
kunnen mensen bijvoorbeeld 
doorverwezen of geadviseerd 
worden naar verenigingen of ac-
tiviteiten te gaan waarbij zij zich 
kunnen aansluiten.

Aanmelden en meer informatie
De inloop vrijdag 17 mei is van-
af 13.00 uur en de voorstel-
ling start om 14.00 uur. Vanaf 
15.00 uur is de nazit, dit duurt 
tot 16.30 uur. Het bijwonen van 
de voorstelling is gratis, inclusief 
koffie of thee en een consumptie 
tijdens de nazit. 
Aanmelden kan tot vrijdag 10 
mei via secretaris@kboheesch.nl
of door het inleveren van de 
aanmeldstrook op de flyer in de 
ideeënbus in de foyer van CC De 
Pas. 
Meer informatie: Ben Cornelissen,
bencornelissen2@gmail.com 
of 06-53844435 en/of Yvonne 
de Goeij, y.de.goey@ggdhvb.nl 
of 06-53889665.

Theatervoorstelling 
’...En ze leefden nog 
lang en gelukkig’
‘We willen mensen bewustmaken van hun gezond-
heid en wat je nog kunt, ook al ben je ouder!’

HEESCH - Op een interactieve manier 55-plussers bewustmaken 
van hun eigen gezondheid. Dat willen de initiatiefnemers van Over-
leggroep Ouderen Bernheze (OOB) met ondersteuning van de ge-
meente Bernheze en de GGD Hart voor Brabant bereiken met deze 
theatervoorstelling ’...En ze leefden nog lang en gelukkig’.
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65 jaar geknipt voor het vak
MARK EN HETTY VAN HERPEN VIEREN SAMEN MET PERSONEEL EN AL HUN KLANTEN DAT HUN ZAAK AL 65 FLOREERT AAN ‘T DORP IN HEESCH

Inmiddels bestaat het team van 
Haarmode/Bijoux Van Herpen 
uit zestien mensen, waarvan er 
drie in de winkel werken. “We 
hebben een ruim assortiment 
aan sieraden en alles wat daar-
mee te maken heeft”, weet Het-
ty. “Alles in het hoger segment, 
net onder de juwelier.” Op 250 
vierkante meter met twaalf stoe-
len staan dertien kapsters paraat 
in de haarmodezaak. “Het is een 
prachtig vak, supermooi, elke 

dag weer”, vertelt Mark. “Voor-
al omdat elke klant en elke be-
handeling anders is. Daarbij ver-
andert het vak ook steeds. We 
volgen de nieuwste trends op de 
voet, voor bijoux maar natuurlijk 
ook voor de haarmode. 

We blijven vernieuwen en volgen 
met het hele team trainingen en 
cursussen om bij te blijven. Dat 
houdt ons scherp om elke dag 
opnieuw mensen mooier te ma-

ken. Dat een klant blij en tevre-
den de deur uitgaat, daar doen 
we het voor.” 

Het succes van het bedrijf? “Per-
soonlijke aandacht en beleving”, 
zegt het echtpaar volmondig. 
“We hebben meerdere klanten 
die al 65 jaar komen. Dat zijn nog 
eens vaste klanten en die gaan 
we natuurlijk extra in het zonne-
tje zetten. Ons jubileum hebben 
we te danken aan onze klanten 
dus vieren we het ook met hen 
samen, een hele maand lang. Zo 
krijgt elke klant een leuke atten-
tie en elke 65ste klant krijgt 65% 
korting. Ons personeel belonen 
we met een tripje naar Spanje, 
een werkvakantie. Met z’n allen 
omdat we een geweldig team 
hebben, niet alleen deskundig in 
het vak maar ook loyaal en be-
trokken. Zij zijn de kracht van ons 
bedrijf.”

De jubilerende haarmodezaak is 
een van langst bestaande zaken 
in Heesch en dat blijft voorlopig 
zo, want er is nog volop toe-
komst. 

Dochter Robin staat in de start-
blokken om haar ouders op te 
volgen in het bedrijf. Ze heeft 
inmiddels vier jaar ervaring op-
gedaan bij een aantal kappersza-
ken in Den Bosch en is nu actief 

in het familiebedrijf. “Ze is heel 
enthousiast en gedreven en dat is 
nodig“, weten de ondernemers. 
“Van het fysieke knippen worden 
we nooit moe, de steeds veran-
derende wet- en regelgeving is 
zwaarder dan het knippen zelf, 
maar gelukkig werken we ook 
dan samen”, lachen ze.

Modebewust 
HEESCH - Willie van Herpen nam als tiener al de schaar ter hand als herenkapper aan de toen nog 
Rijksweg. Het vak beviel hem zo dat hij, nu 65 jaar geleden, de zaak overnam van zijn toenmalige baas. 
Zoon Mark nam 35 jaar later het bedrijf over, samen met zijn vrouw Hetty, die hij had leren kennen op 
de kappersopleiding. Twee door de wol geverfde en gepassioneerde ondernemers die de zaak naar hun 
hand zetten en Haarmode/Bijoux Van Herpen stuurden naar wat het nu is, gevestigd in een modern 
pand, met een professionelere aanpak op elk gebied. 

Het team van Haarmode/Bijoux Van Herpen Foto’s: Marcel van der Steen 

Mark, Willie, Hetty en Robin van Herpen

Elke klant 
krijgt een 
leuke attentie 
en elke 65ste 
klant krijgt 
65% korting

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch 
0412 - 45 13 32
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Winnaar Coiffure Award

‘t Dorp 68  5384 MC  Heesch  T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

DRIE GENERATIES 
VAN HERPEN 

KAPPERS
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KBO Bernheze

Groot dorpsfeest 
60 jaar KBO
Groot dorpsfeest 
 60 jaar KBO bestaan,
Gezelligheid daar 
 kan men van op aan.
11 en 12 mei in 
 Dinthers dorpshuis 

Cultureel Centrum,
Voor kinderen, jongeren, 

ouderen, ieder in z’n hum.
Ook een feesttent versierd 

met kleuren,
Wauw! Veel muziek en dans; 

een echt dorps gebeuren.
Veel voorbereidingen 

natuurlijk vooraf,
Als je komt sta je zeker paf!
Een gezellig dorpsfeest is 

zeker geen strop,
Samen met dorpsgenoten 

dan is het top!
Proficiat KBO en veel plezier!

Sientje

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. In welke kern staat de Kloosterkapel?

2. Wie gaat er los? 

3. Welke nieuwe... gaat van start? 

4. Wie bedankt de Stuik voor een financiële bijdrage?

5. Hoe heet de voorstelling van Op Sterk Water?

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 6 mei 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie weet 
mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

Winnaar vorige week: 
Jeanne van Rozendaal

Het antwoord was:
KONING

Vijfdaagse reis 
naar de Moezel 
all-inclusive

HEESCH - KBO Heesch heeft ook 
dit jaar weer een leuke reis uit-
gezocht en wel naar het gebied 
van de Rijn en Moezel. We rei-
zen met een ‘comfort class tou-
ring car’, dus heel comfortabel. 

Het hotel ligt in de buurt van Co-
chem en heeft ook enkele een-
persoonskamers. De reissom be-
draagt € 485,- per persoon en de 
toeslag voor een eenpersoonska-
mer is € 75,-. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij! 

Lijkt het je leuk met ons op stap 
te gaan? Dan kun je je aanmel-
den tot 5 mei bij Marian Huis in 
’t Veld 0412-690368 of 
06-25284005. 
De vertrekdatum is op zondag 
15 september en de terugkomst 
is op donderdag 19 september. 
Bij aanmelding volgt meer infor-
matie.

Lezing: Ouder worden met de oorlog

De Blois heeft gemerkt dat alles 
een trigger kan zijn als het gaat 
om het onderwerp oorlog. Een 
krantenbericht, een stukje jour-
naal maar ook geuren, woorden, 
mensen en kledingstukken kun-
nen nare herinneringen oproe-

pen. De gebeurtenissen uit de 
oorlog hebben grote impact op 
het leven van ouderen, maar ook 
op dat van de generaties erna. 

Hoe ga je om met de emoties 
over de oorlog? Dat is de strek-

king van de lezing die Jacomette 
de Blois houdt. Maar ook hoe ga 
je om met de oorlogsherinne-
ringen van vluchtelingen: onze 
maatschappij is op een ‘goede 
integratie’ gericht. Maar ooit 
zullen de verhalen naar boven 
komen. 
Een lezing voor ouderen met 
kinderen en kleinkinderen, voor 
mensen werkzaam in de zorg, 
voor opleiders en voor alle an-
dere geïnteresseerden. Je bent 
hierbij van harte welkom.

Datum: Zaterdag 11 mei om 
14.30 uur in de Bernekringzaal 
van de Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49. Entree: € 7,50.

Wij verzoeken je om een plaats 
te reserveren per e-mail via 
activiteiten@bernemedia.com.

HEESWIJK-DINTHER - Geestelijk verzorger en predikant Jacomette de Blois hoort in haar werk als pas-
tor bijna iedere dag verhalen van ouderen over de Tweede Wereldoorlog. Het bracht haar ertoe het boek 
‘Iedere dag komt het voorbij’ te schrijven. Dit boek bevat 50 verhalen van ouderen over hun leven in de 
Tweede Wereldoorlog.

Jacomette de Blois

HEESWIJK-DINTHER - Op Ko-
ningsdag kwamen 50 bridge-
paren uit de omgeving bijeen 
om in CC Servaes in een gezel-
lige ambiance te strijden om de 
Koningseer.

In zes rondes van vier spellen is 
er om de eer gestreden. Tijdens 
de pauze was er gelegenheid om 
een rondgang te maken door de 
ontmoetingstuin, gelegen achter 
CC Servaes, of te genieten van 
de zelfgemaakte soep met daar-

bij een broodje kroket.

De eerste prijs is gewonnen 
door Jo v.d. Braak en Margriet 
Aghterberg, met 62,24%.
De tweede prijs is gewonnen 
door Nel v.d. Broek en Els van de 
Veerdonk met 60,94%.
De derde prijs is gewonnen door 
Joke Voets en Annie Schel met 
60.33%. 

Op zaterdag 26 oktobere is de 
volgende drive in CC Servaes.

Oranje bridgedrive 
groot succes
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
2 mei t/m 8 mei

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

LeverkaasKipvinken

100 gr. € 1,25

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

100 gr. € 1,40

Volop asperges en aardbeien

Alpe d’HuZes salade
150 gram € 1.75

50% van de opbrengst van deze
salade gaat naar het goede doel

Rundertartaartjes
per stuk € 1,25

2,90

Asperge-ham 
broodjes
2 voor 

Van Mook

Rozijnenbollen
nu 4+2 gratis

Weekendknaller!
Aardbeien-
schelpjes
3+1 gratis
Alleen geldig op  
vrijdag en zaterdag 

KBO Dinther gaat los
‘We pakken groots uit voor en met iedereen’

“Elkaar in een ontspannen sfeer 
ontmoeten stond en staat tot 
op de dag van vandaag centraal 
bij de KBO. Hoewel dit dus niet 
wijzigde veranderde er in zes 
decennia veel”, vertellen Willy 
van der Steijn, André Verstegen 
en Marijke Verhagen, die onder-
deel uitmaken van het feestco-

mité. Wat het drietal belangrijk 
vindt te onderstrepen is dat KBO 
Dinther veel meer is dan een 
‘oude mensen club’ en actief 
is op tal van terreinen. Sterker 
nog; het woord ouderen wordt 
verbannen want: “Iemand 
wordt eerder senior dan dat hij 
of zij zich oud voelt. De meeste 
senioren zijn jong van geest en 
staan midden in het leven”, zo 
wordt benadrukt. Naast zorgen 

voor ontspannende activiteiten 
heeft de KBO ook een serieuze 
rol als het gaat om belangen-
behartiging voor zowel leden 
als niet-leden in overleggen en 
gesprekken met gemeente en 
andere (welzijn- en zorg)organi-
saties. 

KBO Dinther is bijzonder vi-
taal en gaat dat vieren met een 
feestprogramma voor iedereen. 
“We willen laten zien dat KBO-
Dinther een wezenlijk onderdeel 
is van en een enorme bijdrage le-
vert aan de gemeenschap. Daar-
om pakken we groots uit voor en 
met iedereen. Zondag 5 mei vie-
ren we het met de eigen leden 
met een eucharistieviering om 
10.45 uur in de kerk in Dinther 
en aansluitend is er een feeste-
lijke bijeenkomst in CC Servaes. 
Een wezenlijk onderdeel hierin is 
de presentatie van een duo-fiets 
die er met dank aan sponsoren is 
gekomen.” 

Het weekend van zaterdag 11 
mei van 13.00 tot 1.00 uur en 
zondag 12 mei van 12.00 tot 
20.00 uur is iedereen welkom 
om zich te vermaken met een 
enorm scala aan (interactieve) 
activiteiten voor alle leeftijden 
in CC Servaes, dat voor de ge-
legenheid uitgebouwd wordt 
met een grote feesttent. “Dan 

gaan we los”, meldt het drie-
tal enthousiast. Ze vervolgen: 
“Zaterdag is er vanaf 13.00 tot 
1.00 uur een programma met 
kindervertier en een presentatie 
van KBO-activiteiten overdag. 
In de avonduren hebben we een 
programma met een tweeledig 
muziekprogramma. In de ene 
zaal kunnen mensen zich ver-
maken met ‘Ut Kumt Vaneiges’, 
Lia de Haas en Hennie Korsten 
en dj Sudi van Doorn en in de 
feesttent staat Verdraaid Vinyl, 
The Crazy Cadillacs en er is een 
optreden van feestzanger John 
de Bever. KBO-leden kunnen 
kosteloos naar binnen. Andere 
feestgangers betalen € 10,- per 
persoon aan de kassa. 
Zondag 12 mei is er een fami-
liedag die om 12.00 uur begint 
met een Moederdag lunch voor 
de hele familie á € 10,- per per-
soon. Belangrijk te melden is dat 
vol=vol is en KBO-leden géén 
voorrang krijgen. 
Reserveren kan tot 26 april via 
info@kbo-dinther.nl Het is na-
tuurlijk niet het enige. Er is de 
hele middag muziek, er zijn kin-
deractiviteiten en er start om 
13.30 uur een puzzel-, wandel- 
en fietstocht. Het is slechts een 
kleine greep uit het totale week-
endaanbod. 
Voor het complete programma 
kijk op www.kbo-dinther.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Komende mei bestaat de plaatselijke afdeling van KBO Dinther 60 jaar. Een 
mijlpaal die de vereniging viert met alle leden en de hele gemeenschap en daarbuiten, verpakt in een 
feestprogramma dat klinkt als een klok. Terwijl op zondag 5 mei het glas geheven wordt met alle leden, 
zijn er het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 mei interactieve activiteiten voor alle leeftijden bij 
CC Servaes. Naast KBO-activiteiten zijn er workshops, kindervertier, muziek met onder andere een 
optreden van John de Bever, maar ook Verdraaid Vinyl en The Crazy Cadillacs, een Moederdag lunch, 
blaaskapellen, koor, een wandel- en fietstocht en nog veel meer. 

V.l.n.r.: Willy, Marijke en André Tekst en foto: Wendy van Lijssel

De meeste 
senioren 
zijn jong 
van geest en 
staan midden 
in het leven

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer 

begonnen. 
Diverse soorten fruit 7 dagen per 

week verkrijgbaar via de automaat.

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

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

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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Kerken van De Goede Herder:
Waarom herdenken belangrijk is
NISTELRODE/VORSTENBOSCH/ 
HEESCH - Het is de opdracht 
van iedere generatie om aan de 
jongere generatie uit te leggen 
wat er gebeurde in de Tweede 
Wereldoorlog. 

Dat er mensen werden wegge-
zet om wie ze waren: Joden, Sin-
ti en Roma, Jehova’s Getuigen, 
homoseksuelen en gehandicap-
ten. Dit met als reden een ‘ras 
te beschermen tegen onzuivere 
elementen’. 
Nog steeds worden groepen 
mensen gedegradeerd tot twee-
derangsburgers en dito gelovi-
gen, en buiten de ‘volksgemeen-
schap’ geplaatst. Het steeds 
opnieuw spreken over deze oor-
log, vervolging en vernietiging, 
herinnert ons aan wat we willen 
voorkomen, dat we geen men-

senlevens willen opofferen. En 
dat we met elkaar, hier in Neder-
land, in Europa en ook wereld-
wijd, willen leven in verbinding 
en respect. 

Herdenken doet beseffen welk 
moreel handelen belangrijk is 
om een democratische rechts-
staat vorm te blijven geven en 
te beschermen. Wie wil er leven 
in een samenleving waar men-
senrechten worden geschonden 
en mensenlevens worden ver-
nietigd? Herinneringen kunnen 
krachtbronnen bieden om inti-

midatie niet toe te laten. Het zijn 
ankers om voor ethische princi-
pes te gaan staan. Daarom werkt 
de parochie De Goede Herder op 
4 mei mee aan herdenkingsbij-
eenkomsten en houdt zij woord- 
en gebedsdiensten in haar 
kerken die tot bewustwording 
hiervan oproepen. 

Dat mensen in herinnering aan 
het verleden durven op te staan 
en te handelen tegen woor-
den en daden die de menselijke 
waardigheid en vrijheid onder-
mijnen. 

Aanvangstijden van de herden-
kingsbijeenkomsten of -diensten 
in onze kerken.
Heesch en Nuland: 18.30 uur
Geffen, Nistelrode en Vinkel: 
19.00 uur.

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Nationale Herdenking 
Heeswijk-Dinther-Loosbroek
Landelijk thema ‘Vrijheid geef je door!’

Samenkomst voor deze Natio-
nale Herdenking om 18.30 uur. 
Aanvang herdenkingsceremonie 
om 18.45 uur met medewerking 
van B&W, Pastor Pieter Mole-
naar NH kerk, Gilde St. Barbara, 
Fanfare St. Willibrord, koor La 
Orféon en de Oranje Comités 
HDL. Tijdens deze ceremonie 
zullen ook diverse gedichten 
worden voorgedragen. 

Na de Herdenkingsceremonie 
volgt er een stille tocht naar de 
Airborne kapel en het Herden-
king Monument Burgerslachtof-
fers. Ter ere van alle gevallenen 
worden er bloemstukken gelegd 
door burgemeester Marieke 
Moorman, de Oranje Comités 
en door Hans de Visser bij het 
Monument dat speciaal is opge-
richt voor de Burgerslachtoffers 
1940-1945 HDL. 

Bijzonderheden over de Bur-
gerslachtoffers kun je vinden 
op www.bevrijdinghdl.nl. Hier 
vind je de verhalen en foto’s 
onder welke omstandigheden 
de slachtoffers vielen en hoe de 
oorlogsjaren verliepen in onze 
omgeving.

Ook kun je hier de REMEMBER-
STONE ROUTE downloaden. 
Die route leidt je langs alle plaat-
sen waar REMEMBERSTONES 
geplaatst zijn ter ere van de Bur-
gerslachtoffers in HDL. 
Na afloop van de stille tocht is 

er samenkomst in het Willibrord-
centrum naast de kerk in Hees-
wijk, alwaar iedere deelnemer 
wordt uitgenodigd om onder het 
genot van een kopje koffie/thee 
samen nog wat na te praten 
over deze Nationale Herdenking. 

Graag tot ziens op zaterdag 4 
mei bij de Nationale Herdenking 
in Heeswijk-Dinther.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Met dit jaar bijzondere aandacht voor 100 jaar kiesrecht! Ook in 
onze dorpen neemt de belangstelling om bij de herdenking aanwezig te zijn toe. Dit jaar wordt er bij de 
Herdenkingsceremonie in de St.Willibrorduskerk in Heeswijk sfeervol stilgestaan bij diegenen die hun 
leven gaven voor onze vrijheid. 

HET HERINNERT 
ONS AAN WAT 

WE WILLEN 
VOORKOMEN

DIEGENEN DIE HUN 
LEVEN GAVEN VOOR 
ONZE VRIJHEID

Harrie van der Heijden

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.  
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag  
is onze lieve broer en oom overleden

Het laatste beetje is nu op,
veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.
Voor hen die ik achterlaat:
vaarwel en wees tevreden.

Harrie is thuis. Bezoek aan huis is dagelijks mogelijk tot  
20.00 uur. Na de avondwake is er geen bezoek.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 3 mei om 19.00  
uur, in de St. Petrus Banden Kerk, Kerkstraat 2 te Heesch.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 4 mei om  
09.45 uur in de aula van Yardenhuis Beuningen,  
Schoenaker 12 te Beuningen.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen dan kunt u deze  
advertentie als zodanig beschouwen.

Hij overleed op 29 april 2019 in de leeftijd van 83 jaar.

Correspondentieadres: 
Coöperatie DELA, t.a.v. familie Van der Heijden
Belgenlaan 11, 5406 XN Uden

Broers en zus van der Heijden
Neven en nichten

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
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Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther 
0413-749004
info@tomvandenberguitvaartzorg.nl 
www.tomvandenberguitvaartzorg.nl.

Tom van den Berg Uitvaartzorg
behaalt Keurmerk SKU

De zes zekerheden
Uitvaartondernemingen met een 
Keurmerk Uitvaartzorg werken 
met ‘De zes zekerheden’. Daar-
bij kan men erop vertrouwen 
dat de dienstverlening van alle 
keurmerkhouders aan deze zes 
kwaliteitseisen voldoet. Periodiek 
toetst een onafhankelijke certi-
ficatie-instelling of zij nog aan 
deze hoge eisen voldoen. De zes 
zekerheden zijn:
- Heldere afspraken over uitvoe-

ring, waarbij de uitvaartverzor-
ger alles schriftelijk vastlegt om 
misverstanden te voorkomen.

- Transparante kostenbegroting, 
die schriftelijk wordt vastge-
legd, evenals eventuele wijzi-
gingen.

- Goede organisatie van de uit-
vaart met een garantie van een 
correcte uitvoering, van begin 
tot eind.

- Bekwaam personeel, van wie 
de vakbekwaamheid wordt ge-

borgd door het Nationaal Vak- 
examen Uitvaartzorg.

- Doelmatige klachtenafhande-
ling door heldere klachtenpro-
cedure met, waar nodig, de 
inbreng van Stichting Klach-
teninstituut Uitvaartwezen.

- Klanttevredenheidsonderzoek 
met verplichting hierop actie te 
ondernemen waar nodig.

Kracht geven met een mooi, 
goed verzorgd afscheid
“Dat wij het Keurmerk al na een 
jaar konden behalen, geeft aan 
dat we serieus en zeer betrokken 
bezig zijn met onze uitvaartver-
zorging. Een goede organisatie is 
namelijk nodig voor een mooie, 
persoonlijke uitvaart, volgens de 
wens van de overledene en na-
bestaanden. De zes zekerheden 
van het Keurmerk Uitvaartzorg 
bieden hierbij houvast. Er voor 
mensen zijn en op een persoon-
lijke manier adviseren, daar staan 

we voor. Omdat we weten dat 
een mooi afscheid het zware ver-
lies van een dierbare iets draag-
lijker kan maken. Daarom willen 
wij nabestaanden zoveel mo-
gelijk zorgen uit handen nemen 
en samen met hen zorgdragen 
voor een mooi en memorabel af-
scheid”, zegt Tom van den Berg.

Hij kijkt met gepaste trots en te-
vredenheid terug op zijn eerste 
jaar als zelfstandig uitvaartverzor-
ger. “Ik ben er trots op dat ik het 
vertrouwen heb gekregen van 
zoveel families om het afscheid 
van hun dierbare te verzorgen. 
Om dit zo goed mogelijk te kun-
nen doen, hebben we zo snel 
mogelijk het Keurmerk willen be-
halen. Zodat we garant kunnen 
staan voor een professionele en 
persoonlijke uitvaartzorg.”

HEESWIJK-DINTHER – In april voldeed Tom van den Berg Uitvaartzorg aan alle voorwaarden van Stich-
ting Keurmerk Uitvaart (SKU). Een uitvaartverzorger die dit Keurmerk mag voeren, staat voor de hoogste 
kwaliteit en betrouwbaarheid in de uitvaartzorg. Tom van den Berg behaalde het Keurmerk ruim een jaar 
nadat hij zijn uitvaartonderneming startte.

Tom van den Berg

Hoogste kwaliteit

De lezing is bedoeld voor ie-
dereen die meer wil weten over 
wat wel en wat niet kan op het 
gebied van een zelfgekozen le-
venseinde. De verschillende 
begrippen zoals euthanasie en 
palliatieve sedatie komen aan de 
orde. Ook wordt er ingegaan op 
de wettelijke mogelijkheden en 
de ruimte in de huidige euthana-
siewet. Verteld wordt wat men 
nu al kan en zou moeten regelen 
en welke verschillende wilsver-
klaringen er zijn. Ook worden 
de niet-reanimerenpenning en 
de Wet op de Behandelingsover-
eenkomst besproken tijdens de 

lezing. Uiteraard is er volop ge-
legenheid voor het stellen van 
vragen. 

De Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE) is er voor iedereen die 
waardig wil sterven. Zij wil een 
optimale uitvoering van de eu-
thanasiewet, vooral voor groe-

pen die in de praktijk geen hulp 
krijgen, zoals mensen met de-
mentie, chronisch psychiatrische 
patiënten en ouderen die vinden 
dat hun leven voltooid is. 

Gratis toegang. Vooraf graag 
aanmelden via 
contactheeswijkdinther@nobb.nl
of in een van de bibliotheken in 
Bernheze.

Baas over eigen sterven
Keuzes ten aanzien van het levenseinde

HEESWIJK-DINTHER - De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) geeft woens-
dagavond 8 mei in de bibliotheek Heeswijk-Dinther een lezing over keuzes ten aanzien van het levens- 
einde. De lezing is gratis en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Verteld wordt wat 
men nu al kan en 

zou moeten regelen

Nieuw in Heesch!

Stationsplein 2F Heesch

derde filiaalHEREN KNIPPEN
BAARD SCHEREN
DAMES KNIPPEN
KLEUREN
EPILEREN met touw

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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Lintjesregen in Bernheze 
BERNHEZE - De jaarlijkse lintjesregen in Bernheze 
vond vrijdag 26 april plaats. Twaalf inwoners van 
de gemeente Bernheze werden benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau en twee werden 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Drie lintjes werden uitgereikt in Loosbroek en elf 
lintjes in Heesch. Een bijzondere uitreiking was 
dit jaar in Heesch, waar een echtpaar beide de 
koninklijke onderscheiding ontvingen. Men ontving 
deze Koninklijke onderscheiding uit handen van 
burgemeester Moorman. Zij verraste iedereen thuis. 

FOTO’S: JAN GABRIËLS

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl/album

DE HEER FRANK TEER UIT HEESCH

GEDREVEN SECRETARIS, INTERNATIONAAL EN VERBINDER

De heer Frank Teer uit Heesch is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Binnen de nationale en internationale damwereld is hij een icoon. Hij 
bekleedde diverse functies bij de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). 
Vooral als internationaal arbiter heeft hij zijn sporen meer dan verdiend. De 
wijze van opereren, in diverse nationale en internationale rollen maken de 
heer Teer tot een ambassadeur van Nederland. Als General Secretary bij de 
Fédération Mondiale du Jeu de Dames (FMJD) was de heer Teer de spin in 
het web die overal de weg wist en iedereen kende. Samen met hem en de 
andere bestuursleden kon de FMJD behoorlijk uitbreiden naar de huidige 
status van ongeveer 70 landen die lid zijn.

DE HEER EUGÈNE THEUNISSEN UIT HEESCH

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID, 
VAN ALLE MARKTEN THUIS EN VERBINDER

De heer Eugène Theunissen uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, voor zijn langdurige verdiensten op allerlei gebieden. 
Als welzijnsambtenaar maakte hij zich onder andere sterk voor kunst in 
de openbare ruimte. Ook was hij jarenlang secretaris van de Bernhezer 
Omroepstichting, vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland Zuid afdeling 
Bernheze en is hij al meer dan 15 jaar secretaris van de stichting PEP, met 
projecten in Roemenië. Vanaf 2007 is de heer Theunissen actief partijlid van 
Progressief Bernheze.

DE HEER ADRI SCHOOL UIT HEESCH

BETROKKENHEID, PROFESSIONELE BESTUURDER 
EN ENORME DOSSIERKENNIS

De heer Adri School uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. De heer School heeft een eigen melkveebedrijf en is vanaf 1992 
bestuurlijk actief binnen de ZLTO. Hij was nauw betrokken bij de oprichting 
van ZLTO Bernheze op 1 januari 1999 en bekleedde de functie van 
vicevoorzitter tot 7 april 2010. Vanaf januari 1995 tot eind maart 2018 was 
de heer School lid van het Algemeen Bestuur van voorheen waterschap De 
Aa en vervolgens aansluitend van het fusiewaterschap Aa en Maas. Hij had 
zitting in de adviescommissie Watersysteembeheer.
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DE HEER WILLY VAN GAAL UIT HEESCH

BRUGGENBOUWER, CHARISMA EN SPORTMAN IN HART EN NIEREN

De heer Willy van Gaal uit Heesch is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, voor zijn langdurige verdiensten in de motorsport. Hij was 25 
jaar voorzitter van de motorclub in Schaijk, MAC st. Christoffel. Ook was hij 
voorzitter bij de organisatie van wedstrijden zijspan Reek/Schaijk, waaronder 
een Grandprix in 1985. Onder zijn leiding is in 1996 MSV Landerd opgericht, 
met als doel de vier verenigingen uit de dorpen Schaijk, Reek en Zeeland 
meer te laten samenwerken. Vanaf 1990 is de heer Van Gaal vrijwilliger bij 
de Motorsport Organisatie Nederland (MON). Hij heeft een grote rol gespeeld 
bij het op de kaart zetten van MON en het behouden van de motorcross in 
het algemeen in het zuiden van het land. Van 1996 tot 2005 vervulde hij de 
functie van hoofdbestuurslid. Daarna nam hij zitting in de Raad van Advies. 
Tot maart 2018 was decorandus bestuurder van de Stichting Regionaal circuit 
Nieuw Zevenbergen (New Sevenhills).

MEVROUW JEANNE VAN DEN AKKER-VAN DER PAS UIT HEESCH

VRIJWILLIGER PUR SANG, SUPER POSITIEF 
EN INZET VAN ONSCHATBARE WAARDE

Mevrouw Jeanne van den Akker-van der Pas uit Heesch is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1992 tot 1998 verrichtte zij 
secretariaatswerkzaamheden voor diverse werkgroepen van parochie Sint 
Petrus. Vanaf 2003 zet zij zich in voor fanfare Aurora; zo was zij tot 2011 
secretaris. Ook is decoranda administratief medewerker en vrijwilliger van 
de Vriendenkring Fanfare Aurora, opgericht door een groep mensen die de 
muziek in het algemeen en Fanfare Aurora in het bijzonder een warm hart 
toedraagt. Tenslotte is mevrouw Van den Akker vanaf 2012 secretaris bij het 
Maaslands Senioren Orkest.

DE HEER LUCIAN VAN HEUMEN 
EN MEVROUW INGEBORG VAN HEUMEN-VAN DE MOND UIT HEESCH

GEDREVEN, LOYAAL, HEEL VEEL GEDULD, LIEFDE VOOR 
DE MEDEMENS EN ZORGEN VOOR JE NAASTE

De heer Lucian van Heumen en mevrouw Ingeborg van Heumen-van de 
Mond uit Heesch worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
voor de jarenlange mantelzorg voor hun dochter. Op zoek naar een veilige 
woonplek voor hun dochter, hebben de heer en mevrouw Van Heumen dit 
een paar jaar geleden zelf gecreëerd door de realisatie van de kleinschalige 
zorginstelling SlowCare Elzeneindhuis in Oss, een woonvoorziening voor 24 
(ernstig) meervoudige gehandicapte mensen.

DE HEER THEO VAN DE WETERING UIT HEESCH

BESCHEIDEN, VAKMANSCHAP EN ALLES VOOR DE VERENIGING

De heer Theo van de Wetering uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij is vanaf zijn 13de actief lid van fanfare Aurora. 
In de beginjaren ‘60 heeft hij met een niet aflatende inzet meegeholpen 
aan de realisering van het repetitielokaal. Er is veel gebruik gemaakt 
van zijn vakmanschap als timmerman. Hij verrichtte allerlei hand- en 
spandiensten, grote verbouwklussen en kleine klusjes. Vanaf 1967 zet de 
heer Van de Wetering zich in voor parochie De Goede Herder. En twintig 
jaar lang bezorgde hij koelversmaaltijden huis aan huis in Heesch voor de 
Maaltijdservice van ONS welzijn.
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Lintjesregen in Bernheze 

MEVROUW LIESBETH DALDEROP-KOOL UIT HEESCH

BEGAAN MET DE MEDEMENS, PROMOTER EERSTE KLAS
EN EEN TEAMPLAYER

Mevrouw Liesbeth Dalderop-Kool uit Heesch is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Begin jaren ‘80 was zij actief betrokken bij de 
voorbereiding en uitvoering van de Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco 
cq, Deebeetje-jeugdkampen. 
Ook zet zij zich volop in bij de Titus Brandsmaparochie in Oss, onder 
andere als organist. Dertien jaar was zij op vrijwillige basis bij de openbare 
basisschool Delta in Heesch betrokken als vakdocent Levensbeschouwing. 
Vanaf 2007 is mevrouw Dalderop actief bij Vluchtelingenwerk Bernheze in 
de rol van taalcoach, maatschappelijk begeleidster, coördinator taalcoaches 
en organisator van tal van activiteiten. Ook is zij actief voor de cluster 
cliëntenraad bij Cello, de Binckhorst in Rosmalen.

MEVROUW NELLIE MINTEN-VAN LIER UIT HEESCH

SOCIAAL, ZORGZAAM EN MEN KAN 100% OP HAAR BOUWEN

Mevrouw Nellie Minten-van Lier uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Vanaf 1982 zet mevrouw Minten zich in voor de geloofs-
gemeenschap van Parochie De Goede Herder in Heesch. Zij was betrokken 
bij de voorbereiding op de Doop en het Vormsel en heeft jarenlang nieuwe 
bewoners welkom geheten. Vanaf de oprichting van het gastteam heeft zij 
daar deel van uit gemaakt tot en met 2017. Naast haar werk bij de kerk heeft 
mevrouw Minten zich op andere manieren belangeloos ingezet voor de sa-
menleving en de medemens. Jaren heeft zij mantelzorg verleend aan diverse 
familieleden.

DE HEER JAN VAN EERD UIT HEESCH

VASTHOUDEND, PUNCTUEEL EN HULPVAARDIG

De heer Jan van Eerd uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij was mede initiatiefnemer, kartrekker en secretaris van studieclub 
De Donk in Loosbroek. Als medeoprichter en met zijn specifieke kennis op 
het gebied van pluimvee heeft hij vele collega-boeren kunnen stimuleren en 
enthousiasmeren. Ook was decorandus bestuurslid van LTO/ NOP Nederland 
en redactielid, secretaris/penningmeester van vakblad BRAVO, Vereniging 
van Brabantse Opfokkers en Vermeerderaars. Vanaf 2011 rijdt de heer Van 
Eerd een dagdeel per week de buurtbus van Rosmalen naar Uden. Ook is hij 
actief voor de Parochie Heilige Augustinus in Loosbroek. Vanaf 2015 is hij 
vrijwilliger bij KBO Begeleid Fietsen.

MEVROUW JOZETTE VAN DEN HELM-VAN KRIEKEN UIT LOOSBROEK

ZAKELIJK INZICHT, INITIATOR EN VERBINDER

Mevrouw Jozette van den Helm-van Krieken uit Loosbroek is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 15 jaar was ze secretaris en 
voorzitter bij CC De Wis, de rol die ze van haar vader over heeft genomen. 
In 2014 was Jozette medeoprichter en vervolgens bestuurslid van de 
Stichting ‘Lôsbroekwist’. Een aantal jaren was zij vrijwilliger en bestuurslid 
bij kinderboerderij stichting Stal Bertus. Vanaf 2014 is decoranda betrokken 
bij de organisatie van het Bernhezer Business Event. In 2018 ondersteunde 
ze een team dat deelnam aan de Alpe d’HuZes omdat ze in haar naaste 
omgeving helaas al verschillende mensen heeft verloren aan deze ziekte.
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MEVROUW MIEN OOSTERHOLT-VAN MENZEL UIT LOOSBROEK

GOUDEN KRACHT, ONMISBAAR EN EEN MENS
VAN ONSCHATBARE WAARDE

Mevrouw Mien Oosterholt-van Menzel uit Loosbroek is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich sinds 1986 belangeloos in voor de 
samenleving. Zij heeft ontelbare keren een spreekwoordelijke warme mantel 
om de schouders gehangen van familieleden, buren of vrienden die het 
moeilijk hadden of hebben. Zo is zij actief bij de parochie Loosbroek, Laverhof 
Heeswijk en stichting Steunpunt en daarnaast heeft decoranda langdurig 
en intensief mantelzorg verleend aan meerdere personen in haar omgeving. 
Met haar hulp en grote inzet konden deze dorpsgenoten langer en meer deel 
uitmaken van de directe sociale kring. Zoals Mien zelf aangeeft: “Je helpt 
gewoon al het nodig is.”

MEVROUW NELLIE LANGENS-SMITS UIT LOOSBROEK

ACTIEVE DAME, DUIZENDPOOT EN ZE KAN GOED LUISTEREN

Mevrouw Nellie Langens-Smits uit Loosbroek is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich sinds 1980 belangeloos in voor de 
samenleving, dus al bijna 40 jaar. Voor de lokale basisschool was zij lid van 
de ouderraad en de MR. Verder is mevrouw Langens al lange tijd zeer actief 
binnen de Parochie Heilige Augustinus, bijvoorbeeld als voorzitter van de 
Ziekenbezoekgroep. Ook is zij vrijwilliger bij de Zonnebloem, actief lid van 
EHBO-vereniging St. Raphaël Heeswijk-Dinther-Loosbroek en vrijwilliger bij 
Laverhof.

Koningsdag op de Misse
HEESCH - Deze mooie dag werd mogelijk gemaakt door Meer Sports, 
Elektrozaak De Graauw uit Schaijk, Brandweer Heesch, CC De Pas, Kapsalon Jos 
Wingens, Maas Coating, Marvy’s Speelwereld, Kapsalon en schoonheidssalon 
Thea en Eline van Dijk, Van Berkel Vloeren, Van de Wetering Transport, Scouting 
Heesch, Buitengewoon Eigenaardig, Peters Aanhangwagens, Langenhuizen 
Glasservice, Smits Truck Company, Erveza Verfspeciaalzaak en Klus- en 
Schilderwerk Henk van Nistelrooij.
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HEESWIJK-DINTHER - In de 
week van 8 tot en met 11 april 
is voor de derde keer een Goede 
Doelenweek gehouden. En we-
derom kunnen we spreken van 
een groot succes. 

Enthousiast gingen de ruim 120 
collectanten op pad met hun 
groene emmers waarin de en-
veloppen met geld en het in-
gevulde inzamelformulier kon-
den worden gedeponeerd. Met 
het inzamelformulier kon een 
keuze gemaakt worden uit 15 
goede doelen die meedoen aan 
De Goede Doelenweek Hees-
wijk-Dinther. Uit de meeste inza-
melformulieren was ook duide-
lijk op te maken dat de inwoners 
van Heeswijk-Dinther bewust 
kiezen welke goede doelen zij 
graag steunen. 
Ondertussen is al het ingezamel-
de geld geteld, zijn de inzamel-

formulieren verwerkt en kunnen 
we je over de hoogte van de op-
brengst informeren. In totaal is 
er € 24.938,27 opgehaald en dit 
wordt als volgt verdeeld: 
- Diabetes Fonds Nederland: 
 € 1.537,05
- Rode Kruis: € 1.578,01
- Nierstichting Nederland: 
 € 1.667,65
- HandicapNL: € 1.112,17
- Reuma Nederland: € 1.668,06
- Natuurmonumenten: € 896,50
- KWF Kanker Bestrijding: 
 € 3.488,76
- NSGK: € 1.212,90
- Stichting Nationaal Fonds 

Kinderhulp: € 1.306,08
- Nationaal MS Fonds: € 1.480,70
- Maag Darm Lever Stichting: 
 € 1.757,87
- Nederlandse Brandwonden-

stichting: € 1.200,96
- Hersenstichting Nederland: 
 € 2.592,41

- Amnesty International: € 976,05
- Hartstichting: € 2.463,08
Totaal: € 24.938,27

Graag bedanken wij alle inwo-
ners van Heeswijk-Dinther voor 
hun financiële bijdrage. Natuur-
lijk bedanken wij ook al onze col-
lectanten die zich enorm hebben 
ingezet. Dit succes is zeker een 
stimulans om in 2020 wederom 
een Goede Doelenweek Hees-
wijk-Dinther te organiseren. 
Wil je volgend jaar ook graag 
collecteren? Dan kun je contact 
opnemen met Ardith Manders, 
06-51263021.

Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

Vele Nederlanders kampen met 
een chronische ziekte in één van 
de spijsverteringsorganen. Het 
gaat om ongemakkelijke ziek-
ten als het Prikkelbare Darm 
Syndroom (PDS) of coeliakie 
(glutenallergie), die dagelijks de 
kwaliteit van leven beïnvloedt, 
maar ook om dodelijke ziekten 
als darmkanker of alvleesklier-
kanker. 

Met de opbrengst financiert 
de Maag Lever Darm Stichting 
wetenschappelijk onderzoek en 
voorlichting. In de onderzoeken 
richt de stichting zich op spijs-
verteringskankers, betere diag-
nostiek voor maag-, darm- en 
leverziekten en innovatieve be-
handelmethoden. 

Maag Lever Darm Stichting
Spijsverteringsziekten als het 
Prikkelbare Darm Syndroom, 

colitis ulcerosa, de ziekte van 
Crohn en coeliakie hebben veel 
impact op het dagelijks leven 
van patiënten door alle beper-
kingen die deze aandoeningen 
met zich mee brengen. Denk aan 
vermoeidheid, pijn door opvlam-
mingen of onbegrip dat leeft in 
de omgeving. 

Daarnaast krijgen jaarlijks dui-
zenden mensen een diagnose 
van kanker in één van de spijs-
verteringsorganen. Alleen darm-
kanker eist al 14 levens per dag. 

Collecte
Van maandag 6 tot en met zater-
dag 11 mei kan er een collectant 
bij je aan de deur komen voor 
een vrijwillige bijdrage. De Maag 
Lever Darm Stichting hoopt op 
je steun voor de 2 miljoen buik-
patiënten in Nederland.

Collecteweek Maag
Lever Darm Stichting 
gaat van start 
HEESCH - De collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting gaat 
van start op maandag 6 mei. In die week gaan 14.000 mensen de 
straat op voor circa 2 miljoen buikpatiënten die dagelijks beperkin-
gen ondervinden als gevolg van hun spijsverteringsziekte. 

Derde Goede Doelenweek 
wederom succesvol!

EEN ZIEKTE 
DIE DAGELIJKS 
KWALITEIT VAN 

LEVEN BEÏNVLOEDT

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Vrijdagavond 3 mei is 
Sterrenwacht Halley voor publiek 
geopend. Het programma begint 
om 21.00 uur en duurt tot onge-
veer 23.00 uur. Het is leuk en in-
teressant voor alle leeftijden.

De telescoop wordt gericht op de 
enige planeet die aan de avond-
hemel staat: Mars. In de loop 

van de schemering vertonen zich 
steeds meer sterren en uiteindelijk 
kunnen we sterrenbeelden onder-
scheiden, zoals Grote en Kleine 
Beer, Cassiopeia, Leeuw, Twee-
lingen en Ossenhoeder. Door de 
telescoop en verrekijkers zien we 
fraaie dubbelsterren, sterrennevels 
en sterrenhopen. Het moet wel on-
bewolkt zijn om de sterrenhemel 

te kunnen observeren. In het audi-
torium en het planetarium verzor-
gen Halleyleden presentaties over 
de sterrenhemel en ons zonnestel-
sel. Entree op de publieksavond is  
€ 5,- voor volwassenen. Kinderen 
tot en met 12 jaar betalen € 3,-.
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl.
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Anja en Willy Heerkens zijn klaar met bakken
‘Wij hebben het altijd kei leuk gevonden’

Ze is geboren en getogen op de 
plek waar ze nu afscheid van 
neemt, wijst met een lachje waar 
vroeger haar slaapkamer boven 
was en werkte als kind al mee 
in de cafetaria van haar ouders. 
Toch werd Anja Heerkens-Lu-
nenburg tandartsassistente. Haar 
man Willy schildert al zijn hele 
leven. Ondanks dat stapte ze 
op verzoek van haar broer Willy 
in 1981 samen met haar man in 
het familiebedrijf. “Het was niet 
onze droom, maar we werden 
overgehaald en als we het écht 
niet leuk zouden vinden, konden 
we er altijd uitstappen”, blikt het 
echtpaar terug.

Iets wat niet gebeurde. Sterker 
nog, het echtpaar, met uiteinde-
lijk ook hun vier kinderen, zijn bij-
na vier decennia doende geweest 
om de honger te stillen van dor-

pelingen, maar ook van de vele 
feestgangers erlangs. Niet alleen 
met kant en klaar ingekochte 
friet en snacks, maar óók met 
zelfgemaakte producten zoals 

saté, hamburgers, soepen, cham-
pignonsaus en de befaamde ha-
chee, waar mensen, zo vertelt 
Anja trots, voor terugkwamen. 
Hoewel de cafetaria door de 
week gesloten was, begon Anja 
op woensdag en donderdag al 
met kokkerellen. Dat de cafeta-
ria ‘slechts’ in de weekenden ge-
opend was, gaf het vertekende 
beeld dat het echtpaar wel een 

heel goed leven had, maar: “Op-
geteld maakten wij in drie dagen 
meer uren dan de gemiddelde 
mens in een hele week.”

De lange avonden en nachten 
waren nooit een probleem want: 
“We hebben heel veel plezier 
gehad. Met klanten, maar ook 
met ons personeel. Onder werk-
tijd dronken we nooit, maar na 
afloop trokken we er een krat-
je bier bij en maakten we het 

gezellig. Eigenlijk was het altijd 
feest”, stellen ze vast. Met het 
verstrijken van de jaren hakte het 
nachtenlang doorhalen er steeds 
meer in. Zeker bij Willy die, zo 
bekent hij eerlijk, minder een ho-
recamens is dan Anja. Die merkt 
lachend op dat ze eigenlijk nooit 
zin heeft om naar bed te gaan, 
maar er aansluitend ook moeite 
mee heeft om daar ’s morgens 
weer uit te komen. Het echtpaar 
heeft echter altijd alles samen ge-

daan en na beraad ook samen de 
knoop doorgehakt om er met in-
gang van 1 mei mee te stoppen. 
“Mijn hele leven heeft zich hier 
afgespeeld, dus dat doet wel iets 
met je”, merkt Anja op, om on-
danks dat opgewekt te besluiten: 
“Maar we krijgen dadelijk meer 
tijd om bijvoorbeeld te gaan rei-
zen.” Cafetaria Heerkens is over-
genomen door Rob Lunenburg 
en daarmee weer in familiehan-
den.

LOOSBROEK – Bijna 40 jaar stonden Anja en Willy 
Heerkens aan het roer van de gelijknamige cafetaria 
in Loosbroek die bovendien ook gekoppeld is aan 
Lunenburg Events & More. Dat zorgde er gelijk voor dat 
er van ‘normale’ openingstijden in het weekend geen 
sprake was en het echtpaar in drie dagen net zoveel uren 
maakte, als de gemiddelde mens in een hele week. Vanaf 
woensdag 1 mei wordt het tijd voor andere dingen. 
Kokkerellen, fietsen, tuinieren en reizen, maar ook nu al 
wordt met plezier teruggeblikt. “Wij hebben het altijd kei 
leuk gevonden”, klinkt het eensgezind.

Anja en Willy Heerkens Tekst en foto: Wendy van Lijssel

ANJA WERKTE ALS 
KIND AL MEE IN DE 

CAFETARIA VAN 
HAAR OUDERS
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Perspectiefnota gemeente Bernheze 2020-2023

Voorstel is om te investeren in de 
eigen organisatie en daarnaast 
onder andere in groenonder-
houd, onderhoud aan straten en 
wegen, verkeersmaatregelen in 
Vorstenbosch, Traverse in Hees-
wijk en de Cereslaan in Heesch, 
duurzaamheid, de Maashorst, De 
Wildhorst en Heesch-West. Voor 
Heesch-West worden al snel re-
sultaten verwacht. 

Meer menskracht
Voor verdere ontwikkeling van 
de eigen organisatie en kwali-
teitsverbetering moet worden 
geïnvesteerd in nieuwe mensen 
op gebied van duurzaamheid, 
ICT, Wmo, Jeugdzorg en een 
verkeerskundige. Volgens wet-
houder Wijdeven is dit nodig 
omdat de dienstverlening van de 
gemeente op verschillende terrei-
nen vastloopt door nieuwe taken 
en bezuinigingen in het verleden. 

Sociaal Domein
In het sociaal domein wordt 
vooral ingezet op één toegang 
voor hulpvragen en op nieu-

we trajecten en maatwerk voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarnaast zijn het 
tegengaan van eenzaamheid en 
armoede belangrijke thema’s. Er 
vindt voorbereidend onderzoek 
en overleg plaats met diverse 
betrokken partijen, zoals ONS 
welzijn, de KBO’s, Vluchtelingen-
werk en Meierijstad. 

Lasten inwoners
Vanwege sterk stijgende belasting 
van het rijk op afvalstoffen en 
minder inkomsten uit PMD-afval 
(plastic, metaal en drankkartons), 
zal de afvalstoffenheffing voor 
inwoners in 2020 flink stijgen. Er 
is meer aandacht voor afvalschei-
ding nodig. De OZB valt waar-
schijnlijk wat gunstiger uit: 2,0%. 
Eerder werd uitgegaan van 2,4%.

De Maashorst
Voor 2020 zijn structurele mid-
delen opgenomen voor zowel 
onderhoud als inrichting van de 
Maashorst. Ook de veiligheid 
van bezoekers is belangrijk. De 
komende tijd wordt de bijdrage 
aan de nieuwe Maashorstorgani-
satie heroverwogen. 

De Wildhorst
Rond De Wildhorst loopt nog 
een juridische procedure, nadat 
vorig jaar het contract met een 
van de erfpachters is opgezegd. 

Deze bestuursperiode moet er 
duidelijkheid over De Wildhorst 
komen. Er wordt begonnen met 
de voorbereiding van planvor-
ming. 

Ondermijning
Men wil investeren in het tegen-
gaan van ondermijning. Daar-
voor zal samen met de gemeente 
Oss een interventieteam worden 
opgericht, het Maasland Inter-
ventie Team (MIT). 

Verschillende partijen werken 
daarin samen om misstanden 
aan te pakken naar aanleiding 
van signalen uit de samenleving, 
bijvoorbeeld via Meld Misdaad 
Anoniem. 

Tot slot
Rien Wijdeven: “De voorstel-
len in de nota komen voort uit 
het bestuursprogramma van vo-
rig jaar. Er blijven wensen over, 
omdat plannen ook behapbaar 
moeten zijn. De raad kan andere 
keuzes maken.”

Inwoners die willen reageren op 
de perspectiefnota kunnen in-
spreken tijdens de commissiever-
gaderingen begin mei. Eind mei 
behandelt de raad het voorlig-
gende voorstel. 

Tekst: Henriette Maas

BERNHEZE - Afgelopen week is de eerste perspectiefnota van dit college gepresenteerd. Door over-
schotten van de afgelopen jaren verkeert de gemeente Bernheze in een gunstige financiële positie. 
Daardoor zijn de komende jaren extra investeringen mogelijk. Wethouder Wijdeven: “We willen 
onze financieel gezonde positie behouden en tegelijkertijd nieuwe plannen uitvoeren en werken aan 
kwaliteitsverbetering.”

Financieel gezonde positie behouden en 
tegelijkertijd nieuwe plannen uitvoeren 
en werken aan kwaliteitsverbetering

Ter versterking van ons team hebben wij de volgende vacature:

(LEERLING) TEKENAAR STAALBOUW
Functieomschrijving:
Als (leerling) tekenaar maak je totale lay-out tekeningen, zowel 2D in 
Autocad als 3D in Tekla Structures.

Je bent verantwoordelijk voor het maken van 
constructie- en detailtekeningen en de interne 
begeleiding van projecten. Daarnaast onder-
houd je contacten met leveranciers en 
opdrachtgevers.

Wij vragen:
• Affiniteit met bouw en techniek.
• Een relevante opleiding op minimaal MBO-niveau 
 (bouw- of werktuigbouwkunde).
• Kennis van Autocad en Tekla Structures.
• Klantgerichtheid en goede contactuele vaardigheden.
• Zelfstandigheid en het nemen van initiatief.
• Een grote mate van zelfstandigheid.

Wij bieden:
• Een fulltime dienstverband in een dynamische werksfeer.
• Rechtstreekse betrokkenheid in een klein hecht team.
• Salaris afhankelijk van niveau en ervaring.

Je schriftelijke reactie (aangevuld met CV en motivatie) zien wij graag 
tegemoet. Stuur je brief naar onderstaand adres of per e-mail naar: 

leon@vanderleestaalbouw.nl

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je te allen tijde 
contact opnemen met Leon Westerlaken.
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Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je te allen tijde contact opnemen met Leon 

ww.vanderleestaalbouw.nl

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je te allen tijde contact opnemen met Leon 

ww.vanderleestaalbouw.nl 
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De begroting is te vinden op www.bernheze.org 
bij de stukken van de commissie- en raadsvergaderingen.

Boerenbruiloftspaar schenkt aan 
De Horizon en Zondagmiddagclub 

HEESCH - Het Boerenbruidspaar van Krullendonk, bestaande uit bruidegom Vince Minten en zijn bruid 
Janne Gloudemans, heeft afgelopen zaterdag een aanzienlijk bedrag overhandigd aan zowel de Zon-
dagmiddagclub als de Horizon Heesch. 

Het bedrag is gegenereerd met de jaarlijkse veiling, gehouden tijdens de Boerenbruiloft op carnavals-
maandag. De goede doelen zijn gekozen door het paar zelf. Een mooie afsluiting van een leuk evenement 
met een vaste plek op de Hisse carnavalskalender.

V.l.n.r,: Bert van Hoek namens de Boerenbruiloft; Jan van der Leest namens De Horizon; Hans Minten namens de 
Horizon; boerenbruidspaar Janne Gloudemans en Vince Minten, Ans van der Burgt namens de Zondagmiddagclub; 
Mieke Breuer namens de Zondagmiddagclub en Rick Wingens namens de Boerenbruiloft.  
 Foto: Marcel van der Steen
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe, 
Heeswijk-Dinther

23 mei 2019
Verkiezingen Europees 
parlement

23 mei 2019
Gemeenteraadsvergadering
19.30 uur 
Gemeentehuis Heesch

29 mei 2019
Gemeenteraadsvergadering
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Aangepaste 
openingstijden 
Het gemeentehuis is op de 
volgende dagen gesloten: 

6 mei vanaf 15.30 uur
Afscheidsreceptie 
gemeentesecretaris

30 mei 2019 
Hemelvaartsdag

31 mei 2019 
Collectieve vrije dag

10 juni 2019 
Tweede Pinksterdag

De Milieustraat is op 
31 mei open.

Bernheze feliciteert haar gedecoreerden

Van links naar rechts: 
Willy van Gaal, Frank Teer, 
Nellie Langens-Smit, Eugène 
Theunissen, burgemeester 
Marieke Moorman, Jeanne 
van den Akker-van der Pas, 
Liesbeth Dalderop-Kool, 
Mien Oosterholt-van 
Menzen, Theo van de 
Wetering, Adri School, 
Jan van Eerd en Nellie 
Minten-van Lier.

Niet op de foto: Lucian 
van Heumen, Ingeborg van 
Heumen-van de Mond en 
Jozette van den Helm-van 
Krieken

Op maandag 6 mei 2019 starten 
we met groot asfaltonderhoud 
aan de wegen. We verwijderen 
de asfalttoplaag en brengen een 
nieuwe asfaltlaag aan. 

Het gaat om de volgende loca-
ties: 
- Achter den Berg en 

Maashorstweg in Nistelrode
- De Hondstraat in 

Vorstenbosch
- De Schanseweg en 

Hommelsedijk in Heeswijk-

Dinther
- De Burgemeester Wolterstraat 

in Heesch
De verwachting is dat we de 
werkzaamheden vrijdagavond 
10 mei afronden. 

Omleidingen
Het doorgaande verkeer wordt 
gestremd, maar de aanliggende 
woningen blijven bereikbaar. We 
kunnen alleen de bereikbaarheid 
met een voertuig helaas niet al-
tijd waarborgen. Het doorgaan-

de verkeer op de Hommelsedijk 
en de Maashorstweg wordt 
plaatselijk omgeleid. U kunt de 
omleiding zien op onze website, 
www.bernheze.org (zoekterm: 
wegwerkzaamheden). 

De planning van de werkzaam-
heden kan door verschillende 
omstandigheden (zoals het weer) 
veranderen. Met vragen kunt u 
contact opnemen met Bert Cee-
len van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88.

Wegwerkzaamheden

Plastic verpakkingen, blik en drankkartons in dezelfde zak
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GEMEENTEBERICHTEN

Nationale herdenking 4 mei 

Op 4 mei 2019 herdenken we 
in Bernheze de Nederlandse 
slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog en oorlogssituaties 
en vredesmissies nadien. 

In 2019 en 2020 herdenken 
we ook het beëindigen van 
de Tweede Wereldoorlog, 75 
jaar geleden. We vieren dat we 
sindsdien weer in vrijheid leven, 
in het besef dat we samen ver-
antwoordelijk zijn om vrijheid 
door te geven. 
Het jaarthema van 2019 is:  In 

vrijheid kiezen. Met dit thema 
sluit het Nationaal Comité 4 en 
5 mei aan bij de viering van 100 
jaar algemeen kiesrecht.

Herdenkingsdiensten
In Bernheze vinden op 4 mei drie 
herdenkingsdiensten plaats. We 
nodigen u daar van harte voor 
uit. De uitgebreide programma’s 
bieden we u voor de dienst aan. 

Heesch
Om 18.30 uur is de herden-
kingsdienst in de Sint Petrus’ 
Bandenkerk. Hieraan werken 
mee het Oranjecomité Heesch, 
Scouting Heesch, Fanfare Auro-
ra, Koor la Pièce, leerlingen van 
Hooghuis Heesch, pastor Anne-
mie Bergsma en wethouder Rein 
van Moorselaar. De herdenking 
zetten we voort op het naastge-
legen kerkhof, gevolgd door een 
stille tocht naar het monument 
op De Misse. Ook hier is een 
korte ceremonie.

Oorlogsfilm in Cultureel 
Centrum de Pas
Filmhuis de Pas draait na afloop 
van het officiële gedenkmoment 
op zaterdag 4 mei de film Ban-
kier van het verzet. De film be-
gint rond 20.45 uur, afhankelijk 
van het einde van het officiële 
gedenkmoment.  De entree is  
€ 3,50 per persoon. Tot en met 
18 jaar is de entree gratis. Deze 
film wordt mede mogelijk ge-
maakt door een financiële bijdra-
ge van de gemeente Bernheze.

Heeswijk-Dinther 
De herdenkingsdienst in de 
St. Willibrorduskert begint om 
18.45 uur. Hieraan werken mee 
Oranjecomité Loosbroek, burge-
meester Marieke Moorman, Sint 
Barbara Gilde, Koninklijke Fan-
fare St. Willibrord, pastor Pieter 
Molenaar, Kaylee Rijkers, Koor 
Amicanto en leerlingen van ba-
sisschool St. Albertus Loosbroek. 
Na de dienst is er een stille tocht 

naar het Airbornemonument, 
waar een korte herdenkings-
plechtigheid plaatsvindt.

Nistelrode
Om 19.00 uur begint in de pa-
rochiekerk St. Lambertus de 
herdenkingsdienst. Hieraan wer- 

ken mee pastoor Fr. Ouwens, 
wethouder Rien Wijdeven, de 
werkgroep gebedsdiensten, ge-
mengd koor Nistelrode, Fanfare 
St. Lambertus en Scouting Mira 
Ceti. Aansluitend leggen we 
bloemen bij het monument aan 
de voorkant van de kerk.

Het gemeentebestuur van Bernheze neemt de volgende richtlijnen 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei over:

- Alle openbare gebouwen hangen van 18.00 tot 21.10 uur de 
Nederlandse vlag (zonder wimpel) halfstok. Om 21.10 uur, bij 
zonsondergang, worden de vlaggen binnengehaald. 

- Van 20.00 tot 20.02 uur houden we op de herdenkingsplaatsen 
en in de naaste omgeving twee minuten volkomen stilte. Wij 
vragen u muziek en activiteiten te staken tussen 19.30 en 20.15 
uur. De radio- en televisieomroepen en het openbaar vervoer 
vervullen hierbij een voorbeeldfunctie.

- De Winkeltijdenwet staat niet toe dat winkels na 19.00 uur 
open zijn.

Perspectiefnota 2020-2023: Hoe denkt u hierover?

De gemeenteraad neemt een 
besluit in de raadsvergadering 
van 29 mei 2019. Tot die tijd 
kunt u aangeven hoe ú over 
bepaalde zaken denkt. U kunt 
bijvoorbeeld over de Perspec-
tiefnota meespreken tijdens de 
commissievergaderingen op 7 en 
8 mei. Maar u kunt uw mening 
natuurlijk ook schriftelijk geven 
via een mail of brief aan de ge-
meenteraad. De raadsleden ver-
tegenwoordigen de inwoners 
van Bernheze en vinden uw me-
ning belangrijk. 
Heeft u vragen over de Perspec-
tiefnota of over het meespreken 
tijdens een commissievergade-

ring? Neemt u dan contact op 
met de griffie, griffie@bernheze.
org of 0412-45 88 88. 
De perspectiefnota is te vinden 
op de website van de gemeen-
te Bernheze, www.bernheze.org 
(zoekterm: begroting). 

Raadscommissie
vergaderingen 

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De vergaderingen 
zijn openbaar. U bent welkom 
in het gemeentehuis, De Misse 
6 in Heesch. Bezoekers hebben 
de mogelijkheid om mee te pra-

ten over onderwerpen die op de 
agenda staan.

Raadscommissies Bestuur en 
Strategie en Maatschappelijke 
Zaken op 7 mei 2019, 
aanvang 19.30 uur
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo en Participatiewet
- Regionale samenwerking
- Perspectiefnota 2020-2023

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 8 mei 2019, 
aanvang 19.00 uur
- Regionale samenwerking 
- Perspectiefnota 2020-2023
- Vaststellen bestemmingsplan 

Wijststraat/Leliestraat, Heesch
- Rekenkamercommissie On-

derzoeksrapport Woning-
bouwbeleid gemeente Bern-
heze

- Startnotitie Regionale Energie 
Strategie (RES)

- Conceptbegroting 2020 Om-
gevingsdienst Brabant Noord 
(ODBN)

- Opiniërende bespreking 

Ontwerpbestemmingsplan 
Schaapsdijk, Loosbroek

- Notitie ter informatie Herijking 
woningbouwkader

De agenda en stukken vindt u op 
www.bernheze.org
Met vragen over de gemeente-
raad en de raadscommissies kunt 
u terecht bij de griffie, telefoon 
0412-45 88 88, e-mail 
griffie@bernheze.org.

Wat is belangrijk voor de gemeente in de komende jaren? En hoeveel geld hebben we daarvoor over? 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de zogeheten Perspectiefnota 2020-2023 allerlei 
voorstellen opgeschreven. Het is nu aan de gemeenteraad om daar besluiten over te nemen. 

GEMEENTERAAD

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer op 
het adres in de gemeente Bern-
heze wonen waar zij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
staan ingeschreven. Het onder-
zoek van de afdeling Burgerza-
ken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van hun persoonsgegevens 
ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor hen grote persoon-

lijke en/of financiële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.
- N. Kalashyan, 
 geboren 20-11-1995
- U. Eldar, geboren 21-07-1991
- M.A. Malczynski, 
 geboren 20-12-1987
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen 
of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 0142-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Collectevergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een collecte-
vergunning verleend in de vorm 
van een goede doelen week aan:
Stichting Goede Doelen Week 
Vorstenbosch voor het houden 
van een openbare geldinzameling 
van 21 t/m23 mei 2019 voor de 
volgende instellingen: Stichting 
Nationaal Fonds Kinderhulp, Nati-
onaal Epilepsie Fonds, Longfonds, 
Hartstichting, Nierstichting Ne-
derland, KWF Kanker Bestrijding, 

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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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 raadple-
gen op www.bernheze.org of www.ruim-
telijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op 
met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 
een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 

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

Stichting Nationaal Reumafonds, 
Nederlandse Brandwondenstich-
ting. De vergunning is verzonden 
op 29 april 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Gemeente Bernheze voor het 

organiseren van de kermis in 
Vorstenbosch van 30 mei t/m 
2 juni 2019 dagelijks van 13.00 
tot 01.00 uur op (een gedeel-
te van) de Kerkstraat en het 
Meester Loeffenplein, Vors-
tenbosch. (Een gedeelte van) 
de Kerkstraat, de Kapelstraat 
en het Meester Loeffenplein 
zijn vanaf 27 mei, 08.00 uur 
tot 3 juni, 20.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer behalve voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 26 april 2019.

- Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van de kermis in 
Heesch van 22 t/m 25 juni 
2019 dagelijks van 13.00 tot 
01.00 uur op De Misse en een 
gedeelte van de Hoogstraat, 
Heesch. De Misse en een ge-
deelte van de Hoogstraat (van-
af Schoonstraat tot Stricklaan) 
zijn vanaf 19 juni, 17.00 uur tot 
26 juni, 20.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 29 april 2019.

- Fanfare St. Lambertus Nistelro-
de voor het organiseren van de 
Night of the Proms op 17, 18 
en 19 oktober 2019 van 18.30 
tot 02.00 uur in sporthal De 
Overbeek, De Hoef 23a, Nis-
telrode. De beschikkingen zijn 
verzonden op 29 april 2019.

- VC Tornado Nistelrode voor 
het wijzigen van de locatie 
van het evenement Tornado 
Beach op 15 en 16 juni 2019. 
De locatie is gewijzigd van het 
Raadhuisplein en Tramplein in 
Nistelrode naar Hoge Akkers 1, 
Nistelrode. De wijziging is ver-
zonden op 26 april 2019.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 

gedaan door:
- Stichting Trap In voor het orga-

niseren van een sponsorfiets-
tocht op 10 juni 2019 waarbij 
de route loopt over het grond-
gebied van Bernheze. De toe-
stemming is verzonden op 24 
april 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing Bernheze
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 18 april 2019 het 
bestemmingsplan ‘Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing Bernhe-
ze’ ongewijzigd heeft vastge-
steld. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimteljikeplannen.nl 
onder code NL.IMRO.1721.BP-
VAB2018-vg01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
regelt de vertaling van het beleid 
zoals vastgesteld door de Raad 
van 13 december 2017 in het 
bestemmingsplan Buitengebied.
Inwerkingstreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
bestemmingsplan treedt de dag 
na afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b

Beslissing op bezwaar weigering 
vaststelling bestemmingsplan 
Zoggelsestraat 74 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 18 april 2019 is besloten om 
in bezwaar de weigering van het 
bestemmingsplan Zoggelsestraat 
74 onder aanvullende/verbeter-
de motivering in stand te laten.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
verzocht tot het omzetten van 
de functieaanduiding ‘agrarisch’ 
naar ‘bedrijf’ op het perceel 
Zoggelsestraat 74 in Heesch. De 
Raad heeft besloten ook na be-
zwaar geen medewerking te wil-
len verlenen aan deze wijziging.

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

Ontwerpbestemmingsplan 
Hondstraat 8a-10 Vorstenbosch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Hondstraat 8a-10 Vors-
tenbosch’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BP-
Hondstr8a10-ow01.
Inhoud: Het bestemmingsplan 
voorziet in het in overeenstem-
ming brengen van de huidige 
situatie met de planologisch-ju-
ridische situatie. Het borgt de 
functie van huidverzorgingskli-
niek/schoonheidssalon op deze 
locatie.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Leeghandseweg 12 Vorsten-
bosch
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 18 april 2019 het 
bestemmingsplan ‘Leeghand-
seweg 12 Vorstenbosch’ onge-
wijzigd heeft vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code 
NL.IMRO.1721.BPLeeghandse-
weg12-vg01.
Inhoud: Dit bestemmingsplan 
regelt de toepassing van teelton-
dersteunende voorzieningen aan 
de Leeghandseweg 12 in Vors-
tenbosch. 
Inwerkingstreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
bestemmingsplan treedt de dag 
na afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel 
van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet mi-
lieubeheer is ingekomen:

Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V. heeft 
een melding op grond van het 
Besluit mobiel breken ingediend. 
De melding richt zich op het bre-
ken van in totaal 850 ton meng-
puin op het adres Dintherseweg 
9, Nistelrode. De melding is gel-
dig vanaf 6 mei 2019 tot uiterlijk 
6 autustus 2019 en geldt in deze 
periode gedurende ten hoogste 2 
werkdagen. De verwachte start-
datum is 13 mei 2019. Bronsterk-
te mobiele breker is 114 dB(A). 
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- De Boekweit 36
 Plaatsen dakopbouw
 Datum ontvangst: 18-04-2019
- Plan De Erven kavel sectie C 

nr.1108
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 24-04-2019
- Rembrandtstraat 2
 Oprichten mantelzorgwoning
 Datum ontvangst: 23-04-2019
Heeswijk-Dinther
- Veldstraat 21
 Plaatsen carport/afdak
 Datum ontvangst: 22-04-2019
- Pastoor Maasstraat 5
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 23-04-2019
Nistelrode
- Laar aan achterzijde nummer 8 

sectie C nr.3054
 Aanbouw op binnenterrein 

ter plaatse van voormalige 
Enexis-verdeelstation

 Datum ontvangst: 23-04-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Gildestraat 1
 Plaatsen reclamezuil
 Verzenddatum: 25-04-2019
Nistelrode
- Korenstraat 5
 Verbouw woning
 Verzenddatum: 25-04-2019

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

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
- ’t Broek 1 en 3
 Verhogen bestaande voor-

bouw aan varkensstal, mi-
lieuneutraal veranderen en 
handelen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden

 Verzenddatum: 25-04-2019

Besluiten
Voor de volgende omgevingsver-
gunning is de beslistermijn ver-
lengd met 6 weken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Nistelrode
- Kleinwijk 21
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. een 
bedrijf aan huis/reparatie bak-
fietsen

 Verzenddatum: 26-04-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn ingetrokken. Deze 
besluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking
Nistelrode
- Kraaienweg 5
 Vergroten rundveestal (ver-

gunning d.d. 05-03-2012)
 Verzenddatum: 19-04-2019
Heeswijk-Dinther
- Oude Beemdseweg 1a
 Oprichten jongveestal en loods 

(vergunning d.d. 03-09-2014)
 Verzenddatum: 19-04-2019
- Kanaaldijk-Noord 44a
 Oprichten loods (vergunning 

d.d. 04-12-2012)
 Verzenddatum: 19-04-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
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Buurtbemiddelaars
helpen buren 
met oplossen van 
conflicten  

EERST VRAAG IK AAN RICO
OM ZICH VOOR TE STELLEN
“Ik ben 37 jaar, geboren in Oss 
en getogen in Nistelrode en een 
zoon van Piet van Duijnhoven en 
Jeanne van Leuken. Mijn moeder 
is een dochter van Jo van Leuken 
en Door van Dijk. Ik heb ook nog 
een jongere zus, Daniëla. Ik woon 
aan Kantje 1 in Nistelrode bij het 
benzinestation waar ik eigenaar 
van ben. Na mijn VWO opleiding 
heb ik Rechten en Bedrijfsweten-
schappen aan de universiteit ge-
studeerd, mijn Bachelor gehaald 
en de opleiding Mediation (bemid-
deling) gedaan. Ik was destijds de 
jongste mediator van Nederland.”

EVEN WAT KORTE 
REACTIES OM JE NOG 
BETER TE LEREN KENNEN
Vakantieland: Denemarken.
Hobby: bioscoop.
Beste eigenschap: empathisch.

Mijlpaal: kopen van een eigen 
bedrijf.
Stad: Berlijn.
Een dag van baan wisselen met: 
Tim Cook CEO van Apple.
Wat wilde je vroeger worden:
advocaat/jurist.
Woonwens: wonen in het 
buitengebied.

HOE BEN JE IN DE POLITIEK 
VERZEILD GERAAKT?
“Aan het eind van mijn VWO op-
leiding hadden wij het als vrienden 
regelmatig over politiek en in die 
weekenden wisten wij aardig de 
voors en tegens met elkaar te be-
discussiëren. 

Het heeft naast mij nog een ande-
re politicus opgeleverd. Peter Keris, 
die als eerste op de lijst stond voor 
de PVDA voor Provinciale Staten 
in Gelderland, was er ook stan-
daard bij.”

HOE KOM JE DAN
TOT DE VVD?
“Nadat ik lid geworden was heeft 
Jack van der Dussen me benaderd. 
Eerst heb ik het wegens drukte 
nog wat afgehouden, maar toen 
hij me vroeg om in de commissie 
Bestuur en Strategie als burger-
lid eens wat ervaring op te doen, 
rolde het vanzelf verder. Zo kwam 
ik bij de verkiezingen 2018 op de 
tweede plaats op de VVD lijst en 

werd ik in de raad benoemd en zit 
ik nu als raadslid in de commissie 
Maatschappelijke zaken.”

JULLIE ZIJN IN RAADS-
ZETELS VERDUBBELD
“Ja, van een naar twee. Met heel 
veel dank aan Jack van der Dus-
sen, want door zijn harde werken 
in de vorige raadsperiode, kon de 
VVD nu deze verkiezingswinst 
boeken.”

HOE BEVALT HET RAADS-
WERK JE?
“Ik werk graag met anderen sa-
men om doelen te bereiken. We 
gaan allemaal constructief met el-
kaar om en op die manier kunnen 

we de beste resultaten voor onze 
inwoners behalen.”

WEL EVEN WENNEN VOOR 
JE, DE RAAD; VAN SNELLE 
BESLUITVORMING IN HET 
ZAKENLEVEN NAAR EEN 
BESLUITVORMING DIE AAN 
EEN AANTAL PROCEDURES 
IS GEBONDEN
“Ja dat was wel even een verande-
ring. Als eigenaar van een bedrijf 

beslis ik alleen. Bij een gemeente 
heb je natuurlijk met een demo-
cratisch proces te maken en heeft 
een zaak zoals bijvoorbeeld een 
nieuw bestemmingsplan een lange 
looptijd. Maar dat een eenvoudige 
aanpassing aan de website van de 
gemeente een maand moet duren 
verbaast me nog steeds.”

WAT VIND JE BELANGRIJK?
“Deze raadsperiode moeten we 

vooral de toegang tot de zorg op 
orde krijgen. Veel inwoners weten 
onvoldoende waarin zij geholpen 
kunnen worden. Ondanks onze 
flyers en de berichtgeving in De-
MooiBernhezeKrant merk ik bij-
voorbeeld dat buurtbemiddeling 
nog te weinig bekend is.”

MAG IK EERLIJK ZEGGEN, 
DAT ZELFS IK, DIE DAT 
TOCH ZOU MOETEN WETEN, 
ER NIET AAN ZOU DENKEN 
OM BIJ PROBLEMEN DE 
MENSEN NAAR JULLIE 
DOOR TE STUREN?
“In de praktijk worden de mensen 
ook meestal naar ons doorverwe-
zen na een melding bij ONS welzijn 
of bij andere netwerkpartners, zo-
als politie en woningbouwcorpo-
raties. Dat maakt die ene toegang 
binnen het sociaal domein ook zo 
belangrijk. We hebben van alles 
om de inwoners te helpen, mis-
schien wel te veel, en daarnaast 
ook nog eens versnipperd. Alles op 
één plek onderbrengen, waar alle 
zorgvragen van inwoners gecoör-
dineerd worden aangepakt, zou 
ideaal zijn.”

HOE KAN ER DAT VOLGENS 
JOU UITZIEN?
“Eén loket op het gemeentehuis in 
Heesch en daarnaast spreekuren in 
alle kernen van de gemeente.”

DE GEMEENTE HEEFT 
EEN MONOPOLIE 
OP HET GEBIED VAN 
DIENSTVERLENING 
WANT IK KAN NERGENS 
ANDERS TERECHT VOOR 

MIJN RIJBEWIJS OF 
OMGEVINGSVERGUNNING. 
“Daarom vind ik signalen van in-
woners ook zo belangrijk. Ik haal 
ze op door veel bij inwoners op 
bezoek te gaan en goed naar hen 
te luisteren en daarop wil ik de 
dienstverlening aanpassen. Bij het 
nemen van besluiten in de raad laat 
ik mij vooral leiden door de vraag 
of de besluitvorming ook praktisch 
voor onze inwoners werkt.”

Gerard op bezoek bij...
Rico van Duijnhoven
Gerard op bezoek bij...
Rico van Duijnhoven

Rico gaat in gesprek met Gerard

WELKE BOODSCHAP HEB JE NOG VOOR ONZE INWONERS?
“Weet dat we in Bernheze de mogelijkheden hebben om u als in-
woner in talrijke zaken bij te staan. Schroom niet om uw vraag bij de 
gemeente voor te leggen en klamp gerust ook raadsleden aan, want 
zij zijn er om u te helpen.”

ÉÉn loket voor zorg, werk,
inkomen en leefbaarheid,

met spreekuren in alle kernen

O P  D I N S D A G  1 6  A P R I L  M A G  I K ,  G E R A R D 

VA N  D I J K ,  I N  M I J N  E I G E N  D O R P  O P 

D E  K O F F I E  I N  C C  N E S T E R L É  V O O R 

E E N  G E S P R E K  M E T  H E T  N I S T E L R O D E S E 

R A A D S L I D  R I C O  VA N  D U I J N H O V E N  VA N 

D E  V V D .  E N  U I T  D E  W I J Z E  WA A R O P  R I C O 

M I J  O N T VA N G T,  H E R K E N  I K  A L  B I J N A 

D E  B U U RT B E M I D D E L A A R  D I E  M I J  N A A R 

D E Z E  P L E K  H E E F T  G E L E I D .  WA N T  D AT  I S 

R I C O  N A M E L I J K .  D O O R  M E T  I N W O N E R S 

D I E  E E N  C O N F L I C T  M E T  E L K A A R  H E B B E N 

I N  E E N  R U S T I G E  S P R E E K R U I M T E  I N  D I T 

G E B O U W  I N  G E S P R E K  T E  G A A N ,  H E L P E N 

D E  B U U RT B E M I D D E L A A R S  D E  I N W O N E R S 

O M  Z I C H Z E L F  H E T  W O O N P L E Z I E R  W E E R 

T E R U G  T E  G E V E N .

Rico voor het gebouw van CC Nesterlé
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PPN 2020: Alle kernen
Op 29 mei bespreekt de gemeen-
teraad de plannen richting 2020. 
Een paar investeringen wil de SP 
benoemen. In Vorstenbosch wor-
den de Kerkstraat en de Heuvel 
opnieuw, nu als woonstraat, in-
gericht. In Heeswijk-Dinther gaat 
de herinrichting van de Traverse 
verder door. Voor de goede orde; 
de totale projectkosten bedragen 
€ 5.825.000,-. Een forse inves-
tering in de leefbaarheid waar 

de SP zich altijd sterk voor heeft 
gemaakt. In 2007 zette de SP 
deze problematiek al op de kaart. 
Een kwestie van een lange adem 
maar... wel gerealiseerd. Herin-
richting van het centrum Nistel-
rode. 
Met oog voor veiligheid en be-
reikbaarheid. In Heesch de 
aanleg van de rotonde Ceres-
laan-Bosschebaan. Goed reke-
ning houden met grote vracht-
wagens die naar de A59 rijden. 

En de ontwikkelingen van het 
regionaal bedrijventerrein Hee-
sch-west. Maar tevens kiezen 
voor een veilige ontsluiting van 
de nieuwe woonwijk De Erven. 
In Loosbroek kiest de SP voor be-
taalbare huizen bouwen aan de 
Schaapsdijk. 
Dure vrijstaande woningen zijn 
niet nodig. Die hebben we meer 
dan genoeg! En via ruimte voor 
ruimte komen die woningen er 
voldoende bij. 

Bernheze blijft investeren
in de kernen

De gemeente Bernheze staat er financieel goed voor dankzij een solide finan-
cieel beleid. Als collegepartij is de SP daar mede verantwoordelijk voor. Door 
de sterke financiële positie hoeft de OZB niet met grote sprongen verhoogd 
te worden. In alle kernen kan geïnvesteerd worden in de leefbaarheid. Op 
woensdag 29 mei zullen de plannen voor 2020 en verder besproken worden 
in de gemeenteraad. Een duidelijk vooruitzicht met voldoende investerings-
capaciteit. 

Geert van der Wielen, SP Bestuurlijke Zaken

De VVD-Bernheze vindt het 
noodzakelijk dat er voldoen-
de arbeidsmigranten werkzaam 
kunnen zijn om het ‘seizoenge-
bonden’ werk uit te voeren dat 
Nederlanders weigeren te doen. 
Dat houdt wel in dat deze ar-
beidsmigranten goed gehuisvest 
moeten worden, zonder overlast 
voor de omgeving. De gemeente 
heeft hiervoor beleid vastgesteld.

In veel gevallen verloopt de huis-
vesting naar wens voor zowel de 
werkgevers, voornamelijk telers, 
als de directe omgeving en de 
arbeidsmigranten zelf. Dat komt 
doordat de arbeidsmigranten 
vlakbij of op de werkplek worden 
gehuisvest en er voldoende toe-
zicht is door werkgevers. Zij ken-

nen hun pappenheimers en ma-
ken goede afspraken met hen.

Maar...waar het niet goed gaat 
is bij de huisvesting van arbeids-
migranten, die NIET in onze ge-
meente werkzaam zijn. Je bent 
dan afhankelijk van uitzend-
bureaus die het niet altijd even 
nauw nemen, want geld is lei-
dend. Dan ontbreekt het vaak 
aan goed toezicht, waardoor er 
regelmatig overlast ontstaat.

De VVD-Bernheze wil dat het 
college, in het kader van regio-
nale samenwerking, afspraken 
maakt met de buurgemeenten, 
waar arbeidsmigranten werk-
zaam zijn. 
Met als uitgangspunt dat iedere 
gemeente zelf voor huisvesting 
zorgt. Wij willen niet dat onze 
gemeente het ‘afvalputje’ wordt 
voor huisvesting van arbeidsmi-
granten omdat er hier zo’n ruim-
hartig beleid is.

Reageren: info@vvdbernheze.nl

Huisvesting arbeids-
migranten

Regelmatig wordt onze gemeente gecon-
fronteerd met aanvragen voor het huisves-
ten van arbeidsmigranten. Dat gebeurt dan 
via een principeverzoek dat beoordeeld 
wordt door het college. De laatste tijd 
blijkt ons college er geen problemen mee 
te hebben om ‘in principe’ medewerking te 
verlenen.

Jack van der Dussen, fractievoorzitter 
VVD-Bernheze

Smoesje
Smoesje is een mooi, be-
scheiden meisje dat waar-
schijnlijk rond 1 janua-
ri 2009 geboren is. Ze 
vindt nieuwe mensen en 
situaties erg spannend 

maar na een gewennings-
periode bloeit ze op tot 

een aanwezig, lief meisje. 
Aaien vind ze nog wat span-

nend maar voor een lekker hapje 
komt ze graag even kijken. Bij de vaste vrijwilligers die 
ze goed kent blijft ze wel al liggen als ze haar proberen te 
aaien. Bij vreemden loopt ze weg.

Smoesje vind het heerlijk om languit in het zonnetje te lig-
gen en geniet dan zichtbaar van de zonnestralen op haar 
vachtje. Ze is erg gezellig en als ze je vertrouwt is ze erg 
nieuwsgierig. Ze is niet zo gecharmeerd van drukke situ-
aties, kleine kinderen zijn daarom niet geschikt voor haar. 
Heb jij interesse in deze lieve poes?

Smoesje verblijft bij Dierenopvangcentrum Hokazo 
aan Lange Goorstraat 6 in Uden!

Politiek is het vormgeven van 
je eigen omgeving

Politiek is niets meer of minder 
dan keuzes maken: beslissingen 
nemen over onze toekomst. Dat 
doen we bij het CDA Bernhe-
ze. Een sterke partij met actieve 
mensen die elk hun steentje bij-
dragen: de een in de gemeen-
teraad, de ander in een van de 
raadscommissies, weer een an-
der in het partijbestuur. 

Maar ook in losser verband zijn 
er mensen die met ons meeden-
ken met de vragen die in de ver-
schillende dorpen leven.

Denk je nu dat politiek niet voor 
iedereen is weggelegd? Zeker 
wel! Kijk maar eens naar het CDA 
in Bernheze. Een mooie club van 
actieve vrouwen en mannen van 
diverse leeftijden en achtergron-
den, vol ideeën voor ons mooie 
Bernheze.
We hebben jou nodig om daar 
een steentje aan bij te dragen! 
We hebben jou nodig om mee 
te beslissen over de toekomst 
van Bernheze. Politiek is het 
samen vormgeven van je eigen 
omgeving, vanuit jouw idealen. 

Kom eens kennismaken en draag 
jouw steentje bij!

CDA: altijd in de buurt!

We kunnen het er wel over eens zijn: de maatschappelijke opgaven 
zijn niet gering, ook in Bernheze. Denk maar aan vraagstukken op 
het gebied van klimaat. Denk maar aan keuzes die gemaakt moeten 
worden om onze maatschappij een stukje duurzamer te maken. Om 
verspilling van voedsel, maar ook kleding tegen te gaan. Denk maar 
aan vraagstukken over eenzaamheid of armoede. Over hoe we om-
gaan met ruimte.

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze 

CDA Bernheze: Samen leven, 
samen wonen, samen werken!

IN HET KADER 
VAN REGIONALE 
SAMENWERKING, 

AFSPRAKEN MAKEN MET 
DE BUURGEMEENTEN

Kruiden proeven en ruiken
VINKEL - Beleef de vele geuren en proef van de lekkere gerechtjes, 
op zondag 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Loop gezellig binnen en 
maak kennis met heel veel gewone én bijzondere kruiden. 

Ook is er een mooie keuze uit vele rassen tomatenplanten, komkom-
mer-, paprika- en peperplanten, courgetteplanten en nog veel meer. 
Moes&Tuin vindt u ook op de markt in Oss op dinsdag- en zaterdag-
ochtend.

Graag tot ziens in Vinkel op woensdag tot en met vrijdag vanaf 9.30 uur, op dinsdag na 14.00 en zater-
dag na 14.00 uur.

Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Deze maand stelt de gemeen-
teraad de Perspectiefnota vast. 
In de Perspectiefnota wordt een 
soort van vooruitzicht geschetst 
van de ontwikkelingen die op 
onze gemeente afkomen. Ver-
volgens wordt dan afgewogen 
waar we meer of minder geld 
aan moeten besteden. Meestal 
is dat meer geld, maar zelden 
(of nooit?) zien we dat er minder 
geld nodig is.

Zo ook in deze Perspectiefnota. 
Er is meer geld nodig voor afval 
omdat vanuit Den Haag meer 
belasting wordt gevraagd voor 

verpakkingsmateriaal. En er is 
meer geld nodig voor de organi-
satie van de gemeente. Er komt 
namelijk een nieuwe wet (ook 
vanuit Den Haag), de omge-
vingswet. En dat vraagt het no-
dige van de organisatie. 
Hiervoor moet een nieuwe visie 
en een omgevingsplan gemaakt 
worden. Ook moeten er ver-
schillende nieuwe software en 
informatiesystemen komen. En 
er zijn meer mensen nodig op het 
sociaal domein. Allemaal ontwik-
kelingen om ons, inwoners van 
de gemeente, goed te kunnen 
bedienen.

Persoonlijk denk ik dat alles wel 
heel ingewikkeld wordt. Steeds 
meer wetten en regels die we als 
gemeente moeten invullen. Het 
wordt steeds complexer. 
En is het dan wel slim dat elke 
gemeente dit zelf gaat regelen? 
Moeten we niet nog veel meer 
samenwerken in de regio? Of de 
gemeentes nog verder samen-
voegen?

Tja, het is maar net vanuit welk 
perspectief je er naar kijkt. Wat is 
uw perspectief?

reactie@progressiefbernheze.nl

Wat is uw
perspectief...?

Perspectief… geen alledaags woord. Volgens encyclo.nl heeft het wel 18 ver-
schillende betekenissen, zoals diepte, doorzicht, gezichtspunt, invalshoek, 
context, toekomst, vooruitzicht.

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze 

Gedenkwaardig
Pasen, Koningsdag, Bevrijdings-
dag, aan feestdagen geen gebrek 
deze tijd van het jaar. Voordat 
we op 5 mei onze vrijheid vie-
ren nemen we de avond ervoor 
een gepast moment van stilte in 
acht. Een moment waarop we, 
ieder op onze eigen manier, den-
ken aan wie we onze vrijheid te 
danken hebben. Dat we slechts 
kunnen herdenken op de schou-
ders van zij die de grootste offers 
brachten. Dat vrijheid niet gratis 
is en niet vanzelfsprekend. Een 
vrijheid die slechts kan bestaan 
wanneer we elkaar ook echt vrij-
heid gunnen. 

Zonder tolerantie is vrijheid geen 
vanzelfsprekendheid. De ver-
schrikkingen van weleer die we 
herdenken komen grotendeels 
voort uit intolerantie. Wie denkt 
dat het iets is uit de geschiede-
nis en dat er in het heden geen 
plaats voor is hoeft slechts terug 
te gaan naar het zeer recente 

verleden. De verschrikkelijke uit-
spattingen van geweld in Christ-
church en Colombo kenden een 
gezamenlijke voedingsbodem: 
intolerantie. Laten we dit week-
end daarom niet vergeten dat 
tolerantie voor ons allen, in onze 
democratie een kernwaarde is. 
Dat we schouder aan schouder 

in de samenleving staan onge-
acht afkomst, achtergrond, of 
levensovertuiging. Dan kunnen 
we onze vrijheid ook echt vieren. 

Victor van Wulfen, D66 - 
commissie Bestuur & Strategie

bernheze.d66.nl

Wat is het bij ons toch 
goed geregeld!
Laats sprak ik met de dochter van mijn vriend over de belasting. Zij is afge-
studeerd in bedrijfskunde en heeft een hele frisse blik op zaken. We hadden 
het over de verschillen in Spanje en Nederland. Zij is in Barcelona geboren 
en kent de situatie dus goed. Op haar elfde kwam ze naar Nederland. Het 
wat strengere onderwijs in Spanje, daar had zij wel goede herinneringen aan. 
De normen en waarden worden hier met een strakkere hand doorgegeven. 
Ook in de gezinnen. En daar, vindt zij, pluk je later betere vruchten van. 

De belasting is in Spanje lager, en dat merk je duidelijk aan het onderhoud 
van wegen, openbare ruimten en bijvoorbeeld in het investeren in nieuwe 
technieken en systemen. Zo gaat veel nog met de hand en gemeentekanto-
ren en bedrijven bewaren alles nog in ordners. Streven naar een papierloze 
samenleving kennen ze niet. Documenten moet je persoonlijk brengen want 
er is niet geïnvesteerd in een veilige mailomgeving. Dat is niet zo efficiënt. 

Natuurlijk heeft dit alles ook zijn charmes, maar - gaf 
ze aan - “ik betaal liever wat meer belasting zodat 
ik in een moderne, veilige en verzorgde samenleving 
kan wonen.” Terwijl ik áltijd mopper op het feit dat ik 
belasting moet betalen, ben ik er nu anders tegenaan 
gaan kijken. Mooi toch, zo te leren van onze jongere 
generatie.
 

Hieke Stek, bestuurslid Lokaal

Voor deze gelegenheid is een 
aantal vips uitgenodigd waaron-
der de burgermeester van Oss 
en de Inspecteur Generaal der 
Krijgsmacht. Naast veteranen 
zijn ook (oud)militairen en an-
dere belangstellenden van harte 
welkom. De bijeenkomst begint 
om 16.00 uur en eindigt rond 
18.00 uur. 

Doel van de stichting is vete-
ranen uit de regio bij elkaar te 
brengen om ervaringen uit te 
wisselen en steun aan elkaar te 
hebben. Daarnaast is het be-
langrijk zichtbaar te zijn voor de 
samenleving en daarvan de no-
dige erkenning te krijgen. Om de 
veteranen die woonachtig zijn in 
Oss en omgeving de erkenning 

te geven die zij verdienen, is in 
2018 gestart met het Veteranen 
Platform. 
Het doel van dit platform was 
en is nu ook van de stichting, 
het tweemaandelijks organise-
ren van een laagdrempelige bij-
eenkomst voor veteranen, wat 
voorziet in een behoefte. 

In Nederland werd op 11 febru-
ari 2012 de Veteranenwet aan-
genomen. Met het aannemen 
van deze wet werd de bijzonde-
re positie van veteranen wettelijk 
vastgesteld. Met de wet krijgen 
ook actief dienende militairen 
die op uitzending zijn geweest 
de veteranenstatus en dus het 
recht op (na)zorg, erkenning en 
waardering.

Stichting Veteranen

OSS/BERNHEZE - De nieuwe Stichting Veteranen Oss organiseert 
op vrijdag 17 mei een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van 
haar oprichting op 4 april 2019. Deze bijeenkomst vindt plaats in 
cultureel centrum Binnenstad aan het Barbaraplein. 

 
 
 
 
 
 

www.mooibernheze.nl
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Tekst?

MEI! ELKE VOGEL LEGT HAAR EI Zie oplossing pagina 30

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

TE KOOP

Wegens verhuizing: 
BOEKENKAST 

Afmeting: 188 cm (h), 
108 cm (b), 38 cm (d).
Breedte en diepte gemeten 
vanaf de bovenlijst.
Afmeting middenstuk: 38 cm (b), 
33 cm (d). Prijs € 40,-.

KAST LEGGEDEELTE

Afmeting: 158 cm (h), 120 cm 
(b), 44cm (d) Prijs: € 30,-.

VITRINEKAST

180 cm (h), 95 cm (b)
diepte onderstuk 56 cm
diepte bovenstuk 32 cm
Prijs: € 25,-.

Voor meer informatie over deze 
spullen: 06-43684444. Ophalen 
in Geffen.

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

SPARE-RIBS
€ 5,98 PER KILO, 
KIP-HAWAI SCHNITZELL
€ 1,50 per stuk. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.

WORMENHUMUS, 
BIOLOGISCHE MEST VOOR 
MOESTUIN, GAZON ETC. 
Reukloos en zuinig in gebruik.  
€ 13,- per zak van 40 liter. Vanaf 
10 zakken extra korting. Gratis 
thuisbezorgd in Bernheze en 
Oss. Frusan 06-53511541.

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

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

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

AANGEBODEN

FRIETKRAAM voor uw 
evenement of feest. 
Voor info en/of boekingen: 
0413-292911/ 06-25416954. 
Mario & Christa Bok.

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260. 

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

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

L

TE KOOP 
GEVRAAGD

LANDBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors, 
spitmachine, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kieper, 
weidebloter, weisleep, 
vee-/paardentrailer, enz. 
06-19076959.

GEVRAAGD

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

MOOIBERNHEZERTJES

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

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Maria Verstraten uit 
Vorstenbosch

Winnaar:
Nieltje Arts 

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Facturen nog handmatig boeken? Echt niet!  
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Samen met hun robot Andro-
meda liet Team Rembrandts in 
de gehele competitie ruim 4.000 
teams, afkomstig uit meer dan 
70 landen, achter zich. Op 20 
april vertrok de Brabantse ploeg 
naar Detroit om deel te nemen 

aan de wereldkampioenschap-
pen, waar ze zich eerder dit jaar 
voor hadden gekwalificeerd. Het 
robotteam Team Rembrandts 
bestaat uit studenten van het 
Zwijsen College in Veghel, het 
Heerbeeck in Best en de Fontys 
Hogelschool in Eindhoven. 

In een uiterst spannende finale 
versloeg hun robot de alliantie 
van de tegenstanders met 91 te-
gen 90 punten. 

Team Rembrandts is het eerste 
Europese team dat de First Ro-
botics Competition (FRC) op zijn 
naam heeft weten te zetten. De 
FRC wordt al sinds 1992 gehou-
den, en kende tot nu toe alleen 
winnaars uit de VS en Canada.

De bouwlocatie voor de robot 
was afgelopen jaar wederom 
in Vorstenbosch, bij een en-
thousiaste ouder, die hiervoor 
zijn loods ter beschikking stelt. 
Hier is dus voorafgaand aan de 
wedstrijden een uiterste knappe 
prestatie geleverd. 

Op de eerste zaterdag van het 
jaar krijgen de robotica teams 
te horen bij welk type spel de 
robots met elkaar de strijd aan 

gaan. Dit jaar was dat Destina-
tion Deep Space. Hierbij moes-
ten allianties (een samenwerking 
tussen drie robotteams) zo snel 
mogelijk ronde hatches en ballen 
verplaatsen en vervolgens in de 
laatste 30 seconden van het spel 
zichzelf op een podium hijsen.

Met het enthousiasme waarmee 
de tien deelnemertjes luisterden, 
maar vooral ook zelf aan de slag 
gingen, heeft de Ontmoetings-
tuin weer een van haar doel-
stellingen bereikt; laten zien hoe 
leuk ecologisch tuinieren is en 
wat er allemaal bij komt kijken. 
Volgend jaar is er weer een gra-
tis kindercursus. Houd DeMooi-
BernhezeKrant in de gaten!

Dit seizoen zijn er weer gra-
tis kindertuintjes te adopteren. 
Deze mogelijkheid is er ook voor 
kinderen die niet mee hebben 
gedaan aan de cursus, maar 
wel graag tuinieren. De mede-
werkers van Ontmoetingstuin 
Servaes geven daarbij graag 
ondersteuning. Meld je aan via 
ontmoetingstuinservaes@
hotmail.com.

Kindercursus tuinieren 
opnieuw succes

HEESWIJK-DINTHER - Ontmoetingstuin Servaes in Heeswijk-Dinther 
heeft de kindercursus tuinieren voor het zesde jaar met veel succes 
afgesloten. De afgelopen weken hebben kinderen van groep 4, 5 en 
6 in twee zaterdagen de eerste stappen gezet om zelf te ‘moestui-
nieren’.

Dahlias zetten

Robot Andromeda

Janne en Nienke behalen
eerste prijs 

HEESWIJK-DINTHER - Het 
Sint-Willebrordusgilde was ac-
tief op de Kaderdag van Gilden-
kring Hoge Schuts bij het gilde 
in Rosmalen. 

Tijdens deze Kaderdag behaal-
den Janne en Nienke Oskam 
twee prachtige eerste plaatsen 
bij de wedstrijden; Janne bij het 

vendelen en Nienke bij het ba-
zuinblazen. Allebei ontvingen zij 
van Hoofdman Hans de Visser 
een prachtig wisselbeeld. Aan-
gezien Nienke het wisselbeeld 
vorig jaar voor de derde keer 
won mocht zij het beeld houden 
en schonk zij een nieuw beeld, 
dat zij nu ook zelf weer in bezit 
heeft. Gefeliciteerd!

Jeugdzeskamp 2019 komt er aan

Tijdens Jeugdzeskamp HDL 
wordt in verschillende zeskamp- 
onderdelen de samenwerking, 
behendigheid en flexibiliteit van 
de deelnemende teams getest. 
Natuurlijk zal er ook flink gela-
chen worden op en rondom de 
zeskamp. Maar wat is nou een 
Jeugdzeskamp zonder deelne-
mers? Precies, dat wordt lastig! 
Daarom roepen wij alle jeugd 
van Heeswijk-Dinther, Loos-
broek en omstreken op om zich 
met vriendjes, vriendinnetjes, 
broertjes, zusjes enzovoorts in te 
schrijven voor dit leuke en spor-
tieve evenement. De inschrijving 

is geopend van 1 mei tot 1 juli.
Aan de inschrijving zijn een paar 
voorwaarden verbonden:
- Je bent tussen de 7 en 15 jaar 

oud.
- Het team bestaat uit 8 tot 12 

deelnemers.
- De kosten bedragen € 25,- 

per team.
- Je team wordt begeleid door 

een teamcaptain van 18 jaar 
of ouder.

Kijk voor de inschrijving en meer 
informatie op 
www.jongnederlandhdl.nl/
zeskamp 
Hopelijk tot dan!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dit jaar zal Jeugdzeskamp HDL plaatsvinden op zondag 8 sep-
tember van 9.00 tot 17.00. Het is alweer de vijfde editie en hopelijk is er wederom veel animo en wil 
iedereen in groten getale deelnemen.

Robotica Team Rembrandts 
wereldkampioen!

VEGHEL/BERNHEZE - Op koningsdag, in het jaar van Rembrandt, 6.393 km verder, is Team Rembrandts 
wereldkampioen robotica geworden. Stijn Dortmans uit Vorstenbosch was de operator van het drive-
team, dat in een uiterst spannende finale er met de wereldtitel van door ging. Zijn oudere broer Jeroen 
Dortmans, alsook Nick van der Ven uit Heesch en Rick Stemkens uit Nistelrode zijn mentoren bij het 
Team Rembrandts. 

Ruim 4.000 teams, afkomstig
uit meer dan 70 landen

Team Rembrandts wereldkampioen robotica
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LAAR 28 NISTELRODE - 0412-795170 - VERKOOP@BERNHEZEMEDIA.COM
WWW.BERNHEZEMEDIA.COM

ONS AANBOD

Alles wat geprint of gedrukt kan worden, 
van briefpapier tot gevelbanner, van 
autobelettering tot marketingmaterialen.

Een boodschap overbrengen die begrepen 
wordt, is niet altĳ d makkelĳ k. Wĳ  staan voor 
doeltreffende teksten en accuraat redigeer-
werk.

Voor je website heb je hosting en een unieke 
domeinnaam nodig, dat en je e-mailadres heb 
je in no-time online én 24/7 bereikbaar.

Vormgeving voor (startende) ondernemers 
die een re-design willen; wĳ  ontwikkelen de hele 
huisstĳ l. Logo, visitekaartjes, briefpapier 
et cetera.

Realiseren van een Wordpress website en/of 
contentbeheer kun je met een gerust hart aan 
ons overlaten.

Van fruitteler tot boekhouder, van restaurant 
tot installateur. Van logo tot website, van 
brochuremap tot jubileumkrant. Een breed 
assortiment voor een brede doelgroep. 

CREATIEF COMMUNICATIEF
TEAMWORK

www.mooibernheze.nl
www.bernhezemedia.nl
www.demooibernhezekrant.nl

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

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

Communicatie werkt.

HET ADRES 
VOOR 
ONBEZORGD 
NOTEBOOK- OF 
PC-GEBRUIK

Wij staan voor service en gebruiksklaar opleveren van Notebook of PC:

De Doorgang 11
5473 HZ Heeswijk-Dinther
T: 0413-293131 E: info@uce.nl

WAAROM BIJ UCE KOPEN

Instellen van de mail.
Overzetten van data.
Installatie Kaspersky virusscanner voor 1 jaar.

Garantie afhandeling wordt door UCE verzorgd.

Bij aankoop of aanlevering van MS office wordt dit door UCE gratis 
geïnstalleerd en ingeregeld.

De ondersteuning door Microsoft voor Windows 7 loopt af op 14 januari 2020 
Stap daarom nu over naar Windows 10 met een nieuwe notebook of PC.
Klanten met UCE onbezorgd krijgen nu office 365 voor 1 jaar gratis bij aankoop 
van een notebook of pc.
UCE onbezorgd is een onderhoudsovereenkomst voor € 8,99 per maand incl. 
virusscanner voor 1 jaar.

ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL 21% BTW

Koop-
zondag
14 april

NIEUWE COLLECTIE 2019

12.00 tot
17.00 uur

’t Dorp 108 Heesch - 0412-451523
www.fietsplezierheesch.nl

FIETSplezier-Michel-van-
de-Wetering

fietsplezier_heesch DOE MEE MET HET LETTERSPEL EN WIN!

OPEN DAG
KOMT U OOK?

bedrijventerrein

het retsel

Zondag 14 april
van 11.00 tot 17.00 u

Heeft u altijd al eens willen weten wat er
    dagelijks gebeurt in al die

bedrijven op RETSEL?
 

Zondag 14 april heeft u een unieke kans
   om eens een kijkje te nemen bij de

meeste bedrijven
 

De Morgenstond / De Dageraad / en een
gedeelte van de Retselseweg zullen
    worden afgesloten voor verkeer

 
Er is een parkeerplaats voor �etsen en

     voor auto’s, op de plattegrond
aangegeven met

 
         
 

Wanneer u met de auto het
bedrijventerrein op rijdt:

LET AUB GOED OP

U vindt een letter bij elk deelnemend bedrijf tijdens de open dag. Vul deze letter in op de achterzijde van 
deze �yer om de oplossing te vinden. Als u de goede oplossing samen met uw naam, adres, telefoonnum-
mer en/of emailadres invult, maakt u kans op een van de 4 waardebonnen van €25,- te besteden bij deel-

nemende bedrijven. uw emailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Lever deze strook na invulling bij een van de deelnemende bedrijven in. Max 1 deelname per persoon toegestaan!

Naam: Telefoonnummer:

Adres: E-mail adres:

www.installatietechniek-heesch.nl

Totaalpakket installatie

Zoggelsestraat 75
5384 VD Heesch
06 46 38 38 86

• Elektrotechniek Installaties   
• Centrale verwarming  
• Loodgieterswerken

info@rgloudemans.nl
www.rgloudemans.nl 

Zelfstandig ontwerp, realisatie en beheer
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Gerard op bezoek bij...
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Fietsknooppuntenkaart
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Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zie pagina 17

SOLAR ECO B.V. DEN DUNGEN
Bernheze

FOLDER DEZE WEEK

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

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

65 jaar geknipt voor het vak
pag. 5

Sem, Ryan en Mats op weg naar de top
‘Het wordt zwaar en onvergetelijk’

De jongemannen Sem, Mats en 
Ryan bedachten zich geen mo-
ment toen zij zich via hun mid-
delbare school aan konden slui-
ten voor deelname aan de Alpe 
d’HuZes. De heren zijn jong, 
actief, maatschappelijk betrok-
ken en hebben allemaal hun ei-
gen motivatie waarom zij zich 
hiervoor in willen zetten. “Het 
lijkt me een geweldige ervaring 
en gelijk ook een uitdaging om 
met zoveel mensen die berg te 
beklimmen”, vertelt Sem. De 
route naar de top is circa 14 ki-

lometer, telt 21 bochten en heeft 
een stijgingspercentage van 7,9. 
Hij en Mats stappen op de fiets. 
De tocht naar boven duurt ge-
middeld 2 uur. Deelnemers mo-
gen op één dag proberen tot zes 
keer de berg te bedwingen. Mats 
heeft zijn eigen motivatie waar-
om hij, naast de gezamenlijke 
training van school, ook in eigen 
tijd probeert zoveel mogelijk ki-
lometers in de benen te krijgen. 
“De vaders van enkele vrienden 
hebben kanker. Mijn tante heeft 
het en mijn oma en nicht zijn 

eraan overleden”, somt hij op. 
Geen leuke score. 
Ook Ryan zag en ziet het in zijn 
omgeving. “Mijn oma is eraan 
overleden en mijn opa heeft het 
nu”, vertelt hij. Ryan gaat lopen. 

De tocht omhoog duurt onge-
veer 4 uur. Hij vervolgt: “Ik heb 
me, na overleg thuis, direct opge-
geven.” Dat hebben alle jongens 

natuurlijk gedaan want de reis 
en verblijfkosten zijn voor hen. 
Daarbij is het de bedoeling dat 
er geld ingezameld wordt. “Aan 
elke deelnemer wordt gevraagd 
€ 2.500,- in te zamelen. Dat hoe-
ven wij niet, maar we proberen 
natuurlijk wel zoveel mogelijk 
geld in het laatje te brengen”, 
zeggen de heren. 

De jongemannen komen hier-
voor in actie. Deze week gaat de 
retouremballage bij de plaatselij-
ke Jumbo in Nistelrode naar Sem 
en Mats en ook Fietsplus Rini en 
Groente- en Fruitspeciaalzaak 
Ceelen steunen hen. Bij eerstge-
noemde komt een collectebus te 
staan en laatstgenoemde biedt 
donderdag 2, vrijdag 3 en zater-
dag 4 mei een Alpe d’HuZes sa-
lade aan waarbij de helft van de 
opbrengst gedoneerd wordt aan 
KWF. 
Ryan heeft zo zijn eigen manier. 
“Vanaf maandag 6 mei ben ik 
‘in te huren’ voor kleine klusjes 
rondom huis in Vorstenbosch. 
Het gras maaien, de tuin schof-
felen, snoeien, een struik uit- of 
ingraven en dat soort zaken”, 
legt hij uit, om lachend toe te 
voegen: “Alleen buiten. Ik ga 
niemands huis poetsen.” Wie 
zijn hulp wil, mag hem bellen via 
06-21221426. Sem, Ryan en 
Mats kunnen tot slot ook ge-
sponsord worden via 
www.opgevenisgeenoptie.nl, 
waarbij na het invullen van hun 
naam, een bedrag overgemaakt 
kan worden. 
De jongens zijn volop in training 
en zien uit naar de week. “We 
weten zeker dat het zwaar én 
onvergetelijk wordt.” Dat ze die 
top gaan halen is iets wat zeker is 
want: “Opgeven is geen optie.”

NISTELRODE/VORSTENBOSCH – Onder de noemer ‘Opgeven is geen optie’ nemen duizenden mensen 
fietsend en lopend donderdag 6 juni deel aan de Alpe d’HuZes, waarmee ze geld inzamelen voor on-
derzoek naar kanker en verbetering van kwaliteit van leven. Onder hen de 15-jarige jongens Ryan van 
Bakel uit Vorstenbosch en Mats Romme en Sem de Reuver uit Nistelrode. De derdejaars vmbo-leerlingen 
van Team Bocht 5 van het Udens College zijn volop in training en in de weer om met uiteenlopende 
activiteiten hun KWF-bijdrage zo hoog mogelijk te maken. Uiteraard willen zij graag gesteund worden. 

 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘OPGEVEN IS
GEEN OPTIE’

alle remmen los
29 en 30 mei 2019

FESTIVALTERREIN AAN 
DE LAAGEINDSEDIJK IN LOOSBROEK

FESTIVALTERREIN AAN 
DE LAAGEINDSEDIJK IN LOOSBROEK

EXTRA BIJLAGE DEZE WEEK

V.l.n.r.: Sem, Ryan en Mats 

Website 
nodig?

Of is jouw
website aan 
vernieuwing 

toe?

Lariestraat 8 
5473 VL Heeswijk-Dinther

06 82 58 23 28
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

BTW nr. 1501.68.846.B.01 - KvK nr. 67301134 - IBAN NL 48 KNAB 0255 6220 74
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OERFESTIVAL DE MAASHORST;
iedereen kan meedoen

MAASHORST - In 2018
vond de eerste editie van 
Oerfestival De Maashorst 
plaats. Een drukbezochte, 
oergezellige week met veel 
verschillende stoere en 
spannende activiteiten. 

Ook dit jaar wordt het Oerfesti-
val gehouden in de herfstvakan-
tie, van 13 tot en met 20 okto-
ber. Daarvoor deze oproep aan 
Maashorst betrokken onderne-
mers en -initiatieven. Zondag 13 
oktober is de grote festivaldag op 
Herperduin. Dit wordt een dag 

vol sport en spel in de natuur, 
maar ook met theater, muziek en 
lekker eten. Voor de andere da-
gen in die week is de organisatie 
op zoek naar beschikbare locaties 
voor de Oer-events en naar men-
sen of organisaties die op een of 
andere wijze willen bijdragen of 
meedoen.
Op dinsdag 14 mei vindt van 
19.30 tot 22.00 uur in D’n Oven, 
Verbindingsweg 1 in Zeeland een 

bijeenkomst plaats waarbij ie-
dereen die aan wil sluiten bij dit 

initiatief welkom is. Het eerste 
deel van de avond is bedoeld om 
de ondernemers/verenigingen/

organisaties in de Maashorstge-
meenten te informeren over het 

Oerfestival. Het tweede gedeelte 
is bedoeld om activiteiten op te 
halen en iedereen de gelegen-

heid te geven om aan te sluiten 
bij een locatie/dag.

Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom. Zij kunnen zich aanmel-
den via info@demaashorst.nl. 

Graag als onderwerp: Aanmel-
den interesse Oerfestival 2019 
en in het bericht graag naam en 
adres van de belangstellende en 
met hoeveel personen hij/zij de 
informatiebijeenkomst bezoekt.

Foto’s: Hans Koster Fotografie

Een dag, een locatie of een activiteit... oergezellig

Gastvrijheid aan beide kanten van de Maas
Gratis Fietsknooppuntenkaart bij start van seizoen gepresenteerd

De fietsknooppuntenkaart 2019-
2020 is een initiatief van stichting 
Maashorst Ondernemers in sa-
menwerking met soortgelijke or-
ganisaties die zich bezighouden 

met toerisme en recreatie in de 
regio: Stichting Maasmeanders, 
TRV Bernheze, Maashorstboe-
ren, Beekdal de AA, Platteland 
van Cuijk en ook aangesloten 

voor een financiële bijdrage is 
Waterschap Aa en Maas. Het 
Waterschap is de link tussen de 
functie van de dijken als mooie 
fietsroute én de functie van de 

dijken als waterkering, die voor 
de veiligheid van inwoners van 
Noordoost-Brabant zorgen.

Maashorst Ondernemers
De 60.000 fietskaarten zijn gra-
tis verkrijgbaar bij leden van de 
vijf vrijetijdsondernemers organi-

saties in Uden, Landerd, Oss en 
Bernheze, die komende weken 
bevoorraad worden. Een fiets-
kaart van een groot gebied waar 
zo’n 300 ondernemers op staan, 

informatie over de verschillende 
gebieden op de kaart en duide-
lijke knooppuntfietsroutes. Leer 
het gebied kennen, de tientallen 
overnachtingsadressen, horeca-
gelegenheden, kunst en cultuur, 
outdoor, et cetera.

Ben je geïnteresseerd om je ook 
als ondernemer aan te sluiten bij 
de Maashorst Ondernemers? Ga 
dan eens kijken op 
www.maashorst-ondernemers.nl.

MAASHORST – De nieuwe fietsknooppuntenkaart 2019-2020, van Noordoost-Brabant en Land van 
Maas en Waal, werd gepresenteerd tijdens Lith Presenteert. De fietskaart is een initiatief van Maashorst 
Ondernemers en Maasmeanders uitgereikt door Jurriën van der Veer, voorzitter van stichting Maasme-
anders, aan Peter Ketelaars van Waterschap Aa en Maas en de voorzitter van Maashorst Ondernemers, 
Twan van Bakel.

De verschillende participanten ontvingen de eerste fietskaart Foto: @DMBK

De fietskaarten zijn gratis 
verkrijgbaar bij leden in Uden, 

Landerd, Oss en Bernheze
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DE OPLOSSING

Ik Zou Je Het Liefste In 
Een Doosje Willen Doen
5 mei zingen Ernst Daniel Smid en dochter Coosje voor twee generaties in Markant in Uden

Terug in de tijd
Twee werelden; Ernst Daniel 
groeide op met de muziek van 
zijn ouders; smartlappen en 
christelijke liederen en Coosje 
groeide op met Kinderen voor 
Kinderen en Take That, en toch 
bindt hen hun gezamenlijke 
liefde voor de muziek en voor 
elkaar. Liedjes die bij de momen-
ten van het leven horen die er 
toe deden. 
Een ontmoeting in het ouderlijk 
huis van Ernst Daniel met het 
vloerkleedje, de staande sche-
merlamp en op de tafel een 
tafelkleedje als in een bruine 
kroeg. Waar de SmartTV nog 
niet bestond, maar een zwart-
witte beeldbuis je nog uit je luie 
stoel liet komen om een zender 
te zoeken, de vlieger oplaten 
vervangen werd door games en 
de wereld uiteindelijk bijna in-
eenstortte door 9-11. Vluchten 
kon niet meer… geluk, verlies en 
herinneringen. 
Emoties die opwellen in beken-

de liedjes als: ‘Jaloezie’, ‘Als de 
liefde niet bestond’, ‘Mens durf 
te leven’, ‘Laat me’, ‘Zing vecht 
huil bid’ of meezingers uit ‘Ja 
Zuster Nee Zuster’, ‘Een stekkie 
van de fuchsia’ en ‘In een rijtuig-
gie’, die een beroep doen op jou 
als bezoekers om vooral je stem 
te laten  horen.

Herinnering als cadeau
Een programma dat iedereen die 
van mooi gezongen materiaal, 

van voornamelijk vaderlandse 
bodem, houdt moet gaan zien. 
Al is het alleen maar om te ont-
dekken dat een geweldig sterk 
zingende vader een net zo’n ge-
weldig zingende dochter heeft 
die in de toekomst mogelijk nog 
beroemder wordt... Liedjes die 
nooit vergeten zijn en van ouder 

op kind worden overgebracht; 
zoals Ernst Daniel Smid ze door-
geeft aan zijn dochter Coosje. 
Liedjes die periodes uit het leven 
markeren en gebeurtenissen te-
rughalen, pakkend terug in de 
tijd. Liefdesliedjes, liedjes met 
een lach en liedjes met een traan. 
Liedjes die worden doorgegeven 
van ouder op kind, zoals bij Ernst 
Daniel en Coosje, liedjes en her-
inneringen om in een doosje te 
doen. 

5 Mei, aanvang 14.30 uur. Meer 
informatie en reserveren op 
www.markantuden.nl/agenda
of telefonisch 0413-256110. 

Is 5 mei geen optie, maar lijkt je 
deze voorstelling leuk? 
Reserveer jouw tickets voor  
Valkenswaard op 17 mei.

UDEN – Een warm en intiem concert, liedjes die nooit zijn vergeten en van ouder op kind worden overge-
bracht. Een bijzondere middag, die zorgt voor een prachtige herinnering tussen moeder en dochter, vader 
en zoon of andersom, of wie weet neem je je oma of opa mee. De klassiek geschoolde zanger Ernst Daniel 
Smid en zijn dochter Coosje Smid, die we kennen van ‘The Voice’ en pop en rock op haar repertoire heeft 
staan, zorgen voor een breed scala aan liedjes. Op zondag 5 mei gaan Ernst Daniel en Coosje, samen met 
pianist Henk Ruiter, in Markant laten zien welke herinneringen zij in een doosje willen doen.

Ernst Daniel Smid en zijn dochter Coosje

Het eindexamen is een absoluut 
hoogtepunt in de carrière van de 
beroepsmusicus. De lessen en 
masterclasses van grootmees-
ters, de inspirerende omgeving 
waar alles om muziek draait, de 
aanmoediging van vrienden met 
dezelfde passie, en natuurlijk de 
vele vele uren studie; dit alles 
komt samen in het eindexamen. 

Een eindexamen is niet alleen 
kwalitatief een hoogtepunt, het 
is ook per definitie veelzijdig. 
De student laat zoveel moge-
lijk kanten van zichzelf horen. 
Zo zal Noud een Fuga en Pre-
lude uit het ‘Wohltemperierte 
Klavier’ van Bach spelen, een 
Beethovensonate, de ‘Ballade in 
g-klein’ van Chopin en het mo-
numentale ‘Prelude, Chorale et 
Fugue’ van Cesar Franck. 

Het ‘Uurtje Klassiek’ is een fijne 
plek voor musici om te spelen: 
de inpandige kapel heeft een 
heel aangename akoestiek, de 
vleugel (in bruikleen gegeven 
door Geelvinck Museum Zutp-

hen) klinkt prachtig en is in uit-
stekende conditie. 
En last but not least, het publiek 
is uitermate belangstellend en 
gemotiveerd. We wensen Noud 
veel plezier aanstaande zondag 
en een onvergetelijk eindexa-
men in juli.

Uurtje Klassiek: 
Noud Smeets op piano

HEESWIJK-DINTHER - Je bent van harte uitgenodigd om aanstaan-
de zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, een bijzonder concert bij te wo-
nen in Heeswijk-Dinther. Noud Smeets (piano) studeert komende 
zomer af aan het befaamde conservatorium van Amsterdam en ter 
voorbereiding daarop laat hij zijn eindexamenprogramma horen in 
het ‘Uurtje Klassiek’ van zorginstelling Laverhof. Het concert vindt 
plaats van 15.00 tot 16.00 uur in de inpandige kapel. Bewoners be-
talen een strip, gasten een vrijwillige financiële bijdrage.

Noud Smeets

VOORBEREIDING OP 
AFSTUDEREN AAN 
CONSERVATORIUM

Keez-avond Servaes groot succes

Zoals gewoonlijk was de organisatie in prima handen van SEM Even-
ts uit Schijndel, die ook zorgde voor mooie prijsjes. Na de zomer-
vakantie zal CC Servaes opnieuw met deze organisatie een aantal 
keezavonden organiseren. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden 
via DeMooiBernhezeKrant. 

Fijne zomer allemaal, bedankt voor je deelname en tot ziens in sep-
tember!

HEESWIJK-DINTHER - Vorige week vrijdag stond alweer de laatste 
keezavond voor de zomervakantie op het programma in CC Servaes. 
Met een grote afvaardiging uit Heesch werd het een drukbezochte 
avond waarbij er aan elf tafels enthousiast gespeeld werd. De eerste 
prijzen gingen deze keer naar het gelegenheidsduo Amanda en Jan, 
die met een goedgevulde Plus boodschappentas naar huis gingen.

Liedjes die periodes uit het leven markeren en 
gebeurtenissen terughalen, pakkend terug in de tijd
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20 JAAR
Zorgboerderij Van der Wijst

Vanaf de eerste dagen komen hulpboeren 
Joost, Ruud en Roland meerdere dagen in 
de week naar de dagbesteding. In 20 jaar 
tijd is er veel veranderd. De varkensstallen 
hebben plaatsgemaakt voor mooie gebou-
wen waar efficiënt gewerkt kan worden. 
Een paardenpension is gerealiseerd waarbij 
de hulpboeren onder begeleiding helpen 
met het verzorgen van de paarden. Daar-
naast helpen de hulpboeren met houtbe-
werking en is er een atelier. 

Ook is de pompoenteelt uitgebreid en 
staat er vanaf augustus ieder jaar weer 
een grote winkel op het terrein waarbij 
de hulpboeren de pompoenen sorteren, 
schoonmaken en verkopen. Van eigen 
vruchtenteelt wordt jam gemaakt. De 
zorgboerderij heeft ook een vergaderlo-
catie waardoor bedrijven op deze unieke 
locatie kunnen vergaderen. Tijdens deze 
vergaderingen serveren de hulpboeren de 
drankjes en/of de lunch. 

De zorgboerderij heeft een meer open 
karakter gekregen met meer zicht op alle 
gebeurtenissen. Er zijn meerdere kantines, 
zodat er in kleine groepjes gewerkt kan 
worden. De hulpboeren komen uit de om-
geving Veghel, Uden, Bernheze en Oss en 
worden indien nodig door John, Marga of 

de vaste begeleiding opgehaald en naar 
huis gebracht. 

Als je aan hen vraagt wat de meeste indruk 
gemaakt heeft de afgelopen 20 jaar dan is 
het antwoord: “Het plezier en de waarde-
ring die onze hulpboeren beleven op onze 
zorgboerderij, zelfs degenen die hier al 20 
jaar komen.”

Om dit te vieren hebben ze met z’n allen 
een gezellige feestavond en voor het grote 
publiek besteden ze hier aandacht aan op 
de pompoenfair op 6 oktober. 

Derptweg 12, 5476 VX Vorstenbosch
0413-351612
www.zorgboerderijvanderwijst.nl.

VORSTENBOSCH - Vanaf mei staat zorgboerderij John en Marga van der Wijst in het 
teken van het 20-jarig jubileum van de dagbesteding. De zorgboerderij in Vorsten-
bosch was een van de eerste zorgboerderijen in Noord-Brabant. 

V.l.n.r.: Ruud, Roland en Joost

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking

Vergaderlocatie • Paardenpension

Derptweg 12 • 5476 VX  Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74zorgboerderijvanderwijst.nl

Moederdag idee

Pottenbakken is een heel traditio-
neel ambacht, waarvan de kennis 
binnen de familie van generatie 
op generatie wordt doorgege-
ven. Het is een ambacht waaraan 
de hele familie meewerkt. De 
werkplaatsen zijn dus ook in en 
bij hun woonvertrekken. Bij de 
Artisinat-pottenbakkers zijn alle 
producten met de hand gemaakt. 
Zij ontwikkelen steeds nieuwe 
vormen en decoratie-motieven.

In Tunesië, met heel veel werk-
loosheid, is scholing voor grote 

groepen nog steeds onbereik-
baar. En het ambachtswerk is 
een omvangrijk vangnet voor de 
niet- of laaggeschoolden. 

De verkoop van dit aardewerk 
leidt tot een flinke uitbreiding 
van de werkgelegenheid. Juist in 
de Fair Trade Week steunen wij 
deze producenten.

Een sociale onderneming met 
primair een maatschappelijke 
missie: Het leveren van eerlijke 
stijlvolle handgemaakte kwa-

liteitsproducten die de makers 
(en hun families) een toekomst 
bieden met een leefbaar loon en 
ontwikkelingsmogelijkheden.

Verder verkopen we natuurlijk 
ook nog serviesgoed van andere 
producenten. 

Actie Wereldwinkel Heesch
Alle kinderen die in Wereldwin-
kel Heesch een cadeautje kopen 
voor hun moeder krijgen een 
leuke verrassing! 

Tijdens de Fair Trade Week (4 tot 
en met 12 mei) is er voor ieder-
een die binnenkomt een (h)eer-
lijk kopje koffie of thee met iets 
lekkers! 

NISTELRODE - Zondag 12 mei is het weer Moederdag. Een prachtige 
dag om je moeder eens extra te verwennen. Wereldwinkel Nistelro-
de geeft 15 procent korting op al het aardewerk serviesgoed! Wat te 
denken van het prachtige serviesgoed uit Tunesië. 

Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze heeft twee wereldwinkels te weten in Heesch en Nistelro-
de. Het assortiment en de acties variëren per winkel.
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DUURZAAM BOUWEN

HEESWIJK-DINTHER - We heb-
ben een nieuw zonnestroom-
project aan De Morgenstond 
37. Met dit project worden 160 
zonnepanelen geïnstalleerd op 
het dak van Van Zutphen Elektro, 
zonneklaar voor inwoners van 
Bernheze.

De eigenaren van Van Zutphen 
Elektro hebben hun dak ter be-
schikking gesteld aan BECO. 
De installatie van 160 panelen 
komt neer op een totaal geschat-
te opbrengt van 43.520 KWh per 
jaar! BECO splitst de zonnepane-
len op in ‘BECOdelen’ à 100 watt-
piek. Op dit dak komen dus 512 
‘BECOdelen’ beschikbaar voor lo-
kale afname.

Met de regeling wordt het op-
wekken van duurzame elektrici-
teit mogelijk gemaakt voor inwo-
ners van Bernheze die geen eigen 
geschikt dak hebben. 

Zo kan iedereen ‘BECOdelen’ van 
de coöperatie kopen en vervol-
gens kan over deze opgewekte 
stroom op de eigen energiereke-
ning vijftien jaar lang korting toe-
gepast worden.

Iedereen investeert gezamenlijk 
vooraf in de zonnestroominstal-
latie. Alle investeringen bij elkaar 
zijn voldoende om de aanschaf te 
fi nancieren. Je kunt deelnemen 
vanaf 1 ‘BECOdeel’ tot maximaal 
100 ‘BECOdelen’.

Met de Regeling Verlaagd Tarief, 
ook wel de ‘postcoderoosrege-
ling’, krijgen deze leden van de 
coöperatie een energiebelasting-
korting voor lokaal en duurzaam 
opgewekte elektriciteit op de 
eigen energienota. Deze belas-
tingkorting bedraagt in 2019 bij-
voorbeeld al € 0,1193 per kWh 
inclusief BTW. De belastingkor-
ting wordt gegarandeerd voor 
een periode van vijftien jaar.

Natuurlijk gaan we daarnaast uit 
van een rendement, maar mis-
schien is het belangrijkste, dat je 
bijdraagt aan duurzame energie 
in onze eigen buurt. Ga naar onze 
website en klik op ‘nieuw Postco-
deroosproject’ bovenaan de site.

De nieuwe Bernheze postcoderoos 
gaat van start!

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

In mei , juni 

en juli 2019:

bij aankoop van 

een keuken 

een gratis
‘Quooker’

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode. 
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties. 

Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv  ketels, sanitair, leidingen en 
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
8.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag gesloten.

Creavit wandCloset
met Geberit
inbouwreservoir

Actie
prijs

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

Complete set
€ 296,00

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!
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Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Uw adres voor houten kozijnen en deuren

www.van-heertum.nl

Jagersveld 37 - 5405 BW Uden - www.installatiebedrijfvanderpas.nl

Vakkundig, betrouwbaar
en innovatief

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nlColumn Bouwvrouw 
Sanne Vandewall

Een kijkje achter de schermen  
Herinneren jullie je 17 april nog? De dag dat iedereen welkom 
was om een kijkje te nemen in de nieuwe MFA en waar meer 
dan 100 aanwezigen waren? Eén ding is zeker: een blik achter 
de schermen, dat laten de inwoners van Vorstenbosch zich geen 

twee keer zeggen! Aan de bar van gemeenschapshuis De Stuik stroomde het lekker vol en na het 
openingswoord van Mari van der Ven werd men verdeeld over vier deskundige gidsen. Iedereen 
kreeg de mogelijkheid om samen met de aannemer of de architect de nieuwe ruimtes te betreden, de 
plattegrond te bestuderen en vragen te stellen. 

De bouwlieden hadden de open avond 
goed voorbereid en er was al goed 
zichtbaar waar straks de nieuwe ruimte 
van de kinderopvang komt. Gabry van 
Brakel, eigenaresse van kinderopvang 
Stap voor Stap, is blij met meer ruimte 
voor de kinderen en de grote hoeveelheid 
lichtinval. Er is een directe toegang naar 
de speelplaats en de nieuwe indeling 
zorgt voor meer overzicht. Op termijn is 
het wellicht mogelijk om meer kinderen 
op te vangen dan nu het geval is. En 
dat is een goed teken want aan al die 
babyborden in het dorp te zien worden er 
voldoende kinderen geboren!

Als we verder lopen door de kleedruimtes 
richting de gymzaal valt het me op 
dat alle ruimtes goed benut worden, 
bijvoorbeeld door opbergruimte te 
creëren onder de trap naar de technische 
ruimte. De afwerking kan binnenkort 
beginnen: in de douches komt een 
gietvloer, in de gang worden tegels 
gelegd en de gymzaal wordt voorzien 
van een blauwe sportvloer met belijning 
en voorzieningen voor het plaatsen van 
bijvoorbeeld een net. Tegen de muren 
worden houten planken aangebracht 
wat moet zorgen voor een leuk effect en 
tevens is het erg functioneel: het zorgt 
voor demping van het geluid.

Ineens valt het oog van één van de aanwezigen op het plafond: de geperforeerde platen in het dak zijn 
aangebracht met lange schroeven. ‘Hoe moet dat straks tijdens een potje 

volleybal, die bal blijft hangen of gaat lek!’ Een terechte vraag. Gelukkig 
is hieraan gedacht en worden deze schroeven nog afgedekt met zwarte 

dopjes. Dat scheelt weer een voorraadje ballen aanleggen...
Tweederde van de bouw zit er inmiddels op en het loopt tot nu toe 

nog steeds erg voorspoedig. De Vorstenbossche ondernemers en 
vrijwilligers werken hard door, zodat we deze zomer kunnen gaan 
genieten van dit prachtige nieuwe gebouw!

is hieraan gedacht en worden deze schroeven nog afgedekt met zwarte 
dopjes. Dat scheelt weer een voorraadje ballen aanleggen...

Tweederde van de bouw zit er inmiddels op en het loopt tot nu toe 

Deze duurzame MFA 
wordt gebouwd door:

Vorstenbosch - 0412-475257 - info@hektracon.nl - hektracon

Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Oude Veghelsedijk 5 - Vorstenbosch - www.pvandriel.nl

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

 Voortweg 17 - Uden
0413-376481 - 06-22788912

Het toekomstige kinderdagverblijf

De rondleiding is in volle gang

Het aanbrengen van de houten wandbekleding

De tekeningen worden toegelicht

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl/albums
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COLUMN
ONNO

IN DE RUIMTELIJKE 
ORDENING STAAT 
AFWEGING VAN 
BELANGEN CENTRAAL
Ruimtelijke ordening is een 
interessant en uitdagend 
vakgebied. Ik ben er dagelijks 
mee bezig. En wat voor mij 
geheel vanzelfsprekend 
lijkt, blijkt voor veel mensen 
een onbekende en daardoor 
ingewikkelde materie. 

Regelmatig wordt mij dan ook de vraag gesteld wat 
een adviseur ruimtelijke ordening nou eigenlijk doet. 
Het antwoord is simpel: Als adviseur ruimtelijke 
ordening adviseer ik particulieren, bedrijven, winkeliers, 
ondernemers en overheden die op een of andere manier 
te maken krijgen met ‘ruimtelijke ordening’. Maar wat is 
nu eigenlijk ‘ruimtelijke ordening’? Wanneer krijg je met 
‘ruimtelijke ordening’ te maken? 

Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De bevolkings-
dichtheid is gemiddeld best hoog en de wensen zijn 
talrijk en divers. De ruimte is daardoor (zeker op sommige 
plekken) best schaars. Om ons land leefbaar te houden 
kan niet op voorhand aan alle individuele wensen worden 
voldaan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden: 
afwegingen. Waar bouwen we nieuwe woningen? Waar 
kunnen bedrijven gevestigd worden? Waar mogen 
agrarische bedrijven uitbreiden? Waar willen we juist 
natuur de ruimte geven? Waar willen we winkels? 

De antwoorden op deze vragen gaan niet alleen over 
het nu. Maar ook over de toekomst. Keuzes van nu 
bepalen immers de toekomst. Wonen, werken, winkelen, 
recreëren; alles en iedereen heeft ruimte nodig, maar 
dat kan niet allemaal op dezelfde plek. Dit vraagt dus 
om afweging van belangen, om ordening van de ruimte. 
Ruimtelijke ordening is dus een proces waar regels, 
wetten, belangen en belangentegenstellingen een rol 
spelen. En niet zelden gaat dit gepaard met emoties. 

Ruimtelijke ordening is dichterbij dan u denkt
U heeft misschien plannen om een woning te bouwen 
op een perceel dat u in eigendom heeft. Of misschien 
bent u van mening dat de woning die een ander wil 
bouwen juist niet op die plek moet komen. Of misschien 
wilt u een bedrijf starten, terwijl op die locatie volgens 
het bestemmingsplan alleen gewoond mag worden. Of 
misschien heeft u plannen om uw bedrijf te verplaatsen...

Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met 
‘ruimtelijke ordening’. U ziet: ruimtelijke ordening is 
dichterbij dan u denkt. 

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op 
het gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

ALLES EN IEDEREEN HEEFT
RUIMTE NODIG. AFWEGING VAN 

BELANGEN IS NOODZAKELIJK 

BERNHEZE BOUWT

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Gemeenschapshuis De Stuik dankt het Oranje 
fonds voor financiële bijdrage nieuwbouw
Het Oranje Fonds stelt € 15.000,- beschikbaar voor de bouw van de tussenzaal

VORSTENBOSCH - De bouw 
van de tussenzaal van gemeen-
schapshuis De Stuik begint 
steeds meer vorm te krijgen. 

De verwachting is dat medio deze 
zomer de sportzaal (gebouwd 
door de gemeente) en de ver-
bindende tussenzaal (gebouwd 
door het gemeenschapshuis), 
gereed zal zijn. Vorstenbosch 
beschikt dan over een MFA, een 
zogeheten Multi Functionele 
Accommodatie waar het dorp 
vele jaren mee vooruit kan. Het 
wordt een ontmoetingscentrum 

voor jong en oud, waar vele ver-
enigingen in zijn gehuisvest en in 
de toekomst meer ruimte is voor 
het houden van evenementen. 
Naast eerdere toezeggingen van 
het VSB fonds en de Rabobank 
ondersteunt nu ook het Oranje 
Fonds dit mooie project.

Het Oranjefonds streeft ernaar 
dat niemand zich buitengeslo-
ten voelt en iedereen mee kan 
doen in de samenleving. Daar-
om steunt het jaarlijks duizenden 
projecten die mensen met elkaar 
verbinden. Die steun bestaat uit 

geld, aandacht en advies. Koning 
Willem-Alexander en Koningin 
Maxima zijn het beschermpaar 
van het Oranje Fonds.

Gemeenschapshuis De Stuik 
dankt het Oranje Fonds van har-
te voor de financiële bijdrage.

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!
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Nu is HGC een bloeiende ver-
eniging met een stabiel leden-
tal tussen de 200 en 250 leden. 
De gymactiviteiten zijn voor de 
kleuters en onze senioren. Ook 
wordt er heel actief gegymd 
door kinderen met een bepaal-
de handicap. Zelfs op zo’n hoog 
niveau dat zij diverse medailles 
hebben weten te behalen op de 
Special Olympics.

Turnen gebeurt op recreatief- en 
wedstrijdniveau. Enkele turnsters 
hebben de afgelopen jaren zelfs 
weten door te dringen tot de 
Nederlandse kampioenschappen 
op hun niveau. 

In verband met ons 60-jarig be-
staan geven wij op 7 september 
een jubileumfeest voor al onze 

leden. Wil je weten of HGC ook 
iets voor jou is? 
Meld je dan aan voor twee gra-
tis proeflessen! Dit kan via onze 

website: www.hgc-heesch.nl 

Waar plezier leidt tot prestatie,... 
HGC!

HGC Heesch bestaat 60 jaar!
HEESCH - R.K. Gymnastiekvereniging HGC Heesch werd opgericht op 1 mei 1959. De leden waren ge-
huwde dames die het leuk vonden een uurtje bezig te zijn met allerlei gymnastiekoefeningen. 

BERNHEZE SPORTIEF

Een van de vele hoogtepunten 
van het jubileum feestweekend 
van WHV is de feestavond op 
de zaterdagavond. WHV hoopt 
op een grote opkomst. Mede- 
organisator Kevin Klein: “We 
hopen dat het een gezellige re-
unie wordt van oud-leden en 
leden, vrijwilligers en sponsoren. 

Een avond waarop er gezellig 
bijgebuurt kan worden, maar 
waarbij zeker ook de voetjes 
van de vloer zullen gaan én we 
natuurlijk zullen proosten op 
het 60-jarige bestaan van onze 
mooie club.” De jubileumfeest-

avond vindt plaats op zaterdag 1 
juni, vanaf 20.30 uur. 

“Het is voor ons helaas onmo-
gelijk om alle adressen van onze 
oud-leden te achterhalen”, ver-
volgt Kevin, “daarom wil ik ie-
dereen vragen: ken je een oud-
lid? Attendeer hem of haar dan 
op dit feest. Oud-leden kunnen 
zich aanmelden voor de feest-
avond door een mailtje te sturen 
naar bestuur@whvloosbroek.nl. 
We gaan er met z’n allen een kn-
alfeest van maken. 60 jaar is een 
diamanten jubileum, de feest-
tent wordt dan ook voorzien 

van de nodige glamour en we 
zouden het heel leuk vinden als 
onze gasten wat glitter of glans 
willen toevoegen aan hun outfit. 

Topcoverband Still Blue zorgt 
voor de muzikale invulling en de 
band heeft ons beloofd niet naar 
huis te gaan voordat de feest-
tent plat ligt.”

Voetbalvereniging WHV viert 60-jarig jubileum
Oud-leden worden van harte uitgenodigd voor de jubileumfeestavond

LOOSBROEK – Voetbalvereniging WHV viert haar 60-jarig jubileum met een goedgevuld feestweek-
end. Tijdens het Hemelvaartsweekend worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals de Meerkamp-
dag, het Veld 3 feest, een stratentoernooi, herdenkingsdienst, dienstenveiling én een grandioze feest-
avond voor alle leden, oud-leden, sponsoren en vrijwilligers. Omdat het onmogelijk is om alle adressen 
van alle oud-leden te achterhalen wil WHV Loosbroek hen van harte uitnodigen zich aan te melden via 
bestuur@whvloosbroek.nl. 

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen?
Vraag het de specialisten.

Raivo Dankers net naast het podium
LELYSTAD -  De opkomst was 
groot in Lelystad en hierdoor 
werd er in twee groepen ge-
traind. Raivo wist in zijn groep 
een zesde tijd neer te zetten, 
wat voldoende was voor een 
goede startplaats in de beide 
manches. 

In de eerste manche pakte de 
crosser uit Heesch een goe-
de start en kon in de kopgroep 
aan de wedstrijd beginnen. In 
de eerste helft van de wedstrijd 
hield hij goed stand op een der-
de plaats maar werd toen gepas-
seerd en viel terug naar een vier-
de plaats. Raivo hield de derde 
man in het vizier maar kon het 
verschil niet maken in de slotfase 
en finishte als vierde. 

In de tweede manche had Raivo 
meer werk aan de winkel want 
hij kwam niet goed uit de start 
en kwam pas buiten de top tien 

uit de eerste ronde. Ondanks 
dat het op het circuit van Lely-
stad moeilijk was om in te ha-
len kwam Raivo gedurende de 
wedstrijd steeds verder terug 
naar voren. Hij kreeg de aanslui-
ting met het groepje dat streed 
om de vierde plaats en wist al 
deze rijders te passeren. Het gat 

met de derde man was te groot 
waardoor Dankers na een sterke 
inhaalrace als vierde werd afge-
vlagd. 

Met tweemaal een vierde plaats 
in de manches eindigde Raivo op 
een vierde plaats in het dagklas-
sement.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport



  
Woensdag 1 mei 201934 BERNHEZE SPORTIEF

De groep telt inmiddels al vijftien 
dames die zich hebben opgege-
ven waarvan ook enkele die ver-
der nog geen binding met Dance 
Team Nistelrode hadden. 

De meeste dames zijn ouders 
van de leden, maar dat is geen 
voorwaarde. Er wordt iede-
re dinsdagavond getraind van 

20.00 tot 21.00 uur. 
Er wordt aandacht geschonken 
aan een goede opwarming van 
de spieren en daarnaast leren de 
deelnemers iedere week wat van 
de gardepassen en wordt er ook 
iets aan modern gedaan. Dus 
volop afwisseling in iedere les!
De naam van de groep is nog 
niet gekozen dus weet jij een 

leuke naam of heb je interesse? 
Laat het dan weten via
info@danceteamnistelrode.nl.

Dance Team Nistelrode start 30+ dansgroep
NISTELRODE - “Wij zijn nu officieel begonnen met een 30+ dansgroep”, vertelt Rose-Marie van Heu-
men. Wat begon als een grap onder de ouders van de leden, is nu realiteit en na enkele proeflessen 
starten ze op 7 mei. Ben jij 30+ en heb je zin om in groepsverband te trainen? Meld je dan aan!

Heeswijk verliest van Erp 
ERP/HEESWIJK-DINTHER - Erp 
liet vanaf minuut 1 zien dat ze 
nog ergens voor strijdt. Met 
name Van Deurzen nam Erp bij 
de hand, met een aantal goede 
duels en voortzettingen. 

De eerste kansjes waren dan 
ook voor Erp, waar Emiel van de 
Sanden de grootste kreeg, maar 
Niek van Zutphen op zijn pad 
vond. Naarmate de wedstrijd 
vorderde kwam Heeswijk beter 
in de wedstrijd. Er kwam meer 
dreiging richting de goal van Van 
Ballegooij, grote kansen bleven 
echter uit. 
De grootste kans was voor Coen 
van Beljouw, die na een goede 
actie naar binnen vanaf de 16 
meter lijn mocht uithalen. Van 
Ballegooij stond echter op de 
juiste plek. Toen iedereen eer-
der een doelpunt voor Heeswijk 
verwachtte, was het toch Erp 

dat toesloeg. Na de thee kwam 
Heeswijk goed uit de kleedka-
mers. Heeswijk ging nog op 
zoek naar de gelijkmaker en was 
dichtbij met een kopbal van Max 
Sluiter. In de counter maakte 

Erp kort voor tijd de 2-0. Dieu-
we van der Heijden ging diep en 
legde de bal breed op de mee-
gelopen Van de Sanden. De spits 
schoot zijn tweede van de wed-
strijd binnen.

voetbal

Foto: Nico van Doorn

In de 17de minuut kon Van Rooij 
vrij door, maar werd er afgeflo-
ten door de stellig maar niet al-
tijd consequent fluitende Thee-
len. Het keek deze middag wel 
of de neutrale assistent scheids-
rechters meer met de kleding 
van Leones bezig waren dan met 
waar ze voor aangesteld zijn. In 
de 25ste minuut was het raak. 
Een steekpass door het midden 
werd goed ingeschat door Van 
de Ven, 1-0. Prinses Irene leek 
wederom niet beloond te wor-
den voor aardig voetbal. Na 
een paar speldenprikken van de 
oranjes was daar dan toch de 
verdiende gelijkmaker, een af-
geslagen hoekschop werd door 

Walk vanaf zo’n 25 meter strak 
in de linker benedenhoek ge-
schoten; 1-1, wat ook meteen 
de ruststand was.

De tweede helft was rommelig 
aan beide zijden. Op een paar 
mogelijkheden na waren er geen 
grote kansen. Na een drietal red-
dingen op doelpogingen kwam 
in de 70ste minuut de vierde 
redding op een spits die vrij voor 
Van Venrooij opdook. Door de 
tussenstanden op de andere vel-
den ging Prinses Irene vol op de 
aanval en werd daarmee helaas 
gestraft in een uitbraak die re-
sulteerde in de 2-1, wat ook de 
eindstand werd.

Prinses Irene gokt en verliest

OIRSCHOT/NISTELRODE - Een beter voetballend Prinses Irene 
kreeg in de beginfase een aantal kansjes. Deze waren niet besteed 
aan Van Rooij, Van Vught en Walk. Nadat keeper Van Venrooij goed 
redde op een schot van Leones, kwam in de 15de minuut Van Vught 
vrij voor de keeper na een fraai uitgespeelde aanval via Van Rooij en 
Van de Brand. Zijn schot ging echter huizenhoog over. 

voetbal

Foto: Teun Bevers
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAGACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

De minioren, tot 9 jaar, trainen 
in één zaal en in de andere zaal 
trainen de junioren, 9 tot en met 
13 jaar. De trainingen zijn op 
dinsdag 7 mei en donderdag 9 
mei van 17.15 tot 18.45 uur. De 

zaal gaat tien minuten van tevo-
ren open. 
Dance Team Nistelrode danst in 
de dansaccommodatie op het 
terrein van Sportpark Prinses Ire-
ne op ‘t Loo.

Dance Team Nistelrode
nodigt uit voor kijklessen

NISTELRODE - Na de meivakantie hebben we nog één week kijkles-
sen. Deze trainingen zijn bestemd voor onze minioren en junioren 
en iedereen die het leuk vindt om te dansen en interesse heeft om 
een keer mee te komen doen. 

Voor de club is er deze keer 
een vijftal sponsoren; Wieler-
huis de Meulenreek, v.d. Akker 
Zonwering, OOvB Adviseurs en 
Accountants, Theo Wijnen Schil-
derwerken en ‘t Tunneke, be-
reid gevonden om de aanschaf 
van nieuwe kleding, die om de 
vijf jaar wordt vervangen, mede 
mogelijk te maken. De namen 
van de kledingsponsoren wor-
den uiteraard op diverse plaat-
sen op de kleding vermeld zodat 

iedereen die de club ziet fietsen 
ook meekrijgt dat er sponsoren 
bij betrokken zijn. Het is deze 
sponsoren niet alleen te doen om 
meer naamsbekendheid, want 
het is ook zo dat zij de wieler-
sport een warm hart toedragen 
en dat sponsoring opgenomen is 
in hun sociaal beleid.

TWC de Voorsprong telt zo’n 
140 leden waarvan 25 dames. 
In het weekend worden er per 

groep in het seizoen tochten ge-
fietst, op de zaterdag en op de 
zondag. Ook is er sedert vorig 
jaar binnen de club een groep 
die zich de Vutters noemt en die 
op de woensdagmorgen in het 
fietsseizoen een tocht van een 
kleine 100 kilometer met elkaar 
fietst.

Meer informatie of lid worden 
van TWC de Voorsprong vind je 
op www.twcdevoorsprong.nl.

Een nieuw seizoen en nieuwe kleding voor 
TWC de Voorsprong 

HEESCH - Vlak voor het begin van het nieuwe seizoen 2019 zijn de leden van TWC de Voorsprong uit 
Heesch in het nieuw gestoken. Inmiddels rijden de leden al weer zo’n vier weken rond in de nieuwe 
outfit en krijgen zij van iedereen complimenten over de kleding en is er zeker ook sympathie voor de 
sponsoren door wie de aanschaf van nieuwe kleding mede mogelijk is gemaakt.

WHV kreeg kans op kans, maar 
vergat te scoren en dan gebeurt 
aan de andere kant iets wat de 
wedstrijd op zijn kop zette. Na 
een corner van Nederwetten 
werd de bal keihard ingescho-
ten door een aanvaller van Ne-
derwetten. Gino Bosch stond op 
de doellijn en kreeg de bal op 
zijn arm, terwijl de bal er daarna 
invloog. 3-1 denk je, maar wat 
beslist de scheidsrechter...rood 
voor Gino Bosch en een penalty 
voor Nederwetten! Een scheids-

rechter met een beetje gevoel 
voor de wedstrijd had gewoon 
de 3-1 geteld en gewoon met 11 
tegen 11 doorgespeeld. 

WHV met 10 man verder en 4 
minuten later was de wedstrijd 
beslist toen Toon van Rooij de 
4-1 maakte voor Nederwetten. 
Deze wedstrijd kon WHV ge-
woon niet winnen. Na 90 mi-
nuten floot de scheidsrechter 
gelukkig voor het einde en dat 
was meteen zijn beste beslissing.

Nederwetten 
effectiever dan WHV

NEDERWETTEN/LOOSBROEK - WHV begon nog goed aan de wed-
strijd en in de 10de minuut nam het verdiend de leiding door een 
doelpunt van Thijs Lunenburg uit een corner. Echter één minuut la-
ter gaf de scheidsrechter voor een schouderduw van Jurien van de 
Rakt een penalty aan Nederwetten. Gelukkig werd deze tegen de 
lat geschoten, maar 5 minuten later scoorde Toon van Rooij de 1-1. 
Hierna ging het op en neer. In de 32ste minuut werd het 2-1 voor 
Nederwetten. WHV probeerde voor rust nog gelijk te maken, maar 
de beste kansen werden helaas niet benut.

voetbal

Mike van Grinsven mist nipt dagzege 

Op zaterdag regende het van 
tijd tot tijd waardoor het circuit 
er in de trainingen heel modde-
rig bij lag. Mike zette een vier-
de tijd op de klok en verzeker-

de zich hiermee van een goede 
startplaats in de beide manches. 
In de eerste manche kwam Mike 
goed weg bij de start en kon als 
leider aan de wedstrijd begin-

nen. Gedurende de wedstrijd 
had hij een spannend gevecht 
met Kevin Saar (regerend Euro-
pees Kampioen) maar hij slaagde 
erin om hem achter zich te hou-
den en kon de manche winnend 
afsluiten.
Ook in de tweede manche was 
het Van Grinsven die zijn CRQF 
Quad als leider door de eerste 
bocht wist te sturen. Hij had op-
nieuw een mooie strijd met Saar, 
maar door een klein foutje moest 
hij de koppositie afstaan. Mike 
vocht tot aan de finishvlag, maar 
kon hem niet terugpakken en 
kwam als tweede over de finish.

Met een 1-2 in de manches ein-
digde de crosser uit Heesch op 
een tweede plaats in het dag-
klassement.

AUFENAU(D)/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team is in het Duits Quad Kampioen-
schap in Aufenau op een tweede plaats geëindigd. In de eerste manche wist van Grinsven na een span-
nend duel de manche winnend af te sluiten. In de tweede manche moest hij door een fout de koppositie 
afstaan en miste hierdoor nipt de dagzege.

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 2 MEI
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 3 MEI
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Keez-toernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 14

ZATERDAG 4 MEI
Nationale herdenking
Bernheze
PAGINA 8 EN 19

Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Walk as one at 1 en 
Wereldlabyrintdag
Centrum MAIA Nistelrode

Film: Bankier van het Verzet
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

ZONDAG 5 MEI
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Rommelmarkt
Buurtvereniging De Drie Dreven 
Heeswijk-Dinther

Uurtje Klassiek  
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kruiden ruiken en proeven
Moes & Tuin Vinkel
PAGINA 22

MAANDAG 6 MEI
Afscheidsreceptie 
gemeentesecretaris
Gemeentehuis Heesch

Start collecte maag-, 
lever-, darmstichting
Heesch
PAGINA 14

Start cursus: Op weg naar de 
brugklas
Klasse-RT Nistelrode

Poedja-Bardo Onderricht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 7 MEI
Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Kijklessen Dance Team 
Nistelrode
Sportpark Nistelrode
PAGINA 35

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Dance Team Nistelrode start 
30+ dansgroep
Sportpark Nistelrode
PAGINA 34

WOENSDAG 8 MEI
Nisserois Golfkampioenschap
The Duke Nistelrode

Repair Café
Petrus’ bandenkerk Heesch

Voorinschrijving 
Wandel3daagse
Nistelrode

Lezing: keuzes ten aanzien 
van het levenseinde
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

Gerrit Jansen, Numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 9 MEI
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kijklessen Dance Team 
Nistelrode
Sportpark Nistelrode
PAGINA 35

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Informatieavond: Dementie-
Vriendelijk Bernheze
De Stuik Vorstenbosch

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 10 MEI
Workshop Amitabha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Praktijk Zonnebloem: 
Interactieve Merkaba lezing
Palmenweg 5 Nistelrode

Jigsaw (Ierse folkmuziek)
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

ZATERDAG 11 MEI
Alpacafarm open - Alpaca 
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Nationale Molendagen
De Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

Op Sterk Water
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Lezing: Ouder worden 
met oorlog
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

60-jarig jubileumfeest 
KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

Open dag MG Service
Canadabaan 2 Nistelrode
PAGINA 9

ZONDAG 12 MEI
Moederdag

Foto-expositie FC Bernheze
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open - Alpaca 
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Nationale Molendagen
De Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

60-jarig jubileumfeest 
KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 13 MEI
Alzheimer Café Oss
Onmoetingscentrum Meteoor 
Oss

Lezing: Berthilde van der 
Zwaag
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 14 MEI
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Workshop werken met de 
biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 15 MEI
Ismakogie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Rikmiddag
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Schijndel

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Liederentafel
CC De Pas Heesch

DONDERDAG 16 MEI
Ophalen oud papier 
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 17 MEI
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Voorstelling: ...en ze leefden 
nog lang en gelukkig (55+)
CC De Pas Heesch
PAGINA 4

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Tribute to 2016
De Kersouwe Heeswijk-DintherEv
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Fotograaf: 
Freddy van den Elzen
MFA Vorstenbosch


