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‘Mag ik deze dan met jullie delen?
BENoEmiNG ToT LiD iN DE oRDE VAN oRANJE-NAssAu VAN YoLANDA VAN DEN BRoEk

De eerste reactie van Yolanda 
was “Mag ik deze dan met jullie 
delen?” Deze vraag kwam met 
een ‘Dank je wel’ aan iedereen 

die meegeholpen heeft om haar 
werk te kunnen doen. 
Yolanda ontving deze onder-
scheiding op zondag 10 juni voor 

haar verdiensten sinds 2003. Zij 
was vrijwilliger bij SOS Kinder-
dorpen, waarbij zij heeft deel-
genomen aan projecten in onder 
andere Tsjaad, Benin en Haïti. Als 
psychosociaal therapeut was zij 
actief in vluchtelingenkampen, 
onder andere in Darfur. Zij heeft 
zich voor diverse aspecten van 
‘mental health’ ingezet en voor 
traumaverwerking bij kinderen 
die getraumatiseerd waren door 
natuurrampen en oorlogen.

Ook was Yolanda actief bij ZOA 
(noodhulp- en wederopbouw-
organisatie die zich inzet voor 
mensen in natuurgebieden) voor 
hulp aan en opvang van getrau-
matiseerde kinderen. Ook leidde 
zij sociaal-psychiatrisch verpleeg-
kundigen op en zette zij ‘Com-
munity Based Sociotherapy’
op. Dit project wordt thans fi-

nancieel ondersteund door de 
ambassade van Zweden en 
soortgelijke projecten zijn in vijf 
landen in de regio opgezet.

Verder was Yolanda actief voor 
de Stichting Voluntary Overseas 
(VSO) Nederland in Kameroen 
en nog steeds voor Stichting 
Babungo. Als psychiatrisch ver-
pleegkundige en ‘organisational 
development advisor’ was zij 
nauw betrokken bij het opzet-
ten van het Babungo Integra-
ted Mental Health Care Centre 
(BIMEHC). 

Yolanda leidde mensen ter plaat-
se op om psychiatrische onder-
steuning te kunnen bieden en 
leerde hen gezondheidscampag-
nes op te zetten. Tevens werkte 
zij samen met de lokale overheid, 
hetgeen resulteerde in de op-
richting van een opleidingscen-
trum voor sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundigen. Nog steeds 
vervult Yolanda een adviesrol bij 
het BIMEHC.

NISTELRODE – Tijdens de donateursbijeenkomst van Stichting Dorpsgenoten in 
de Derde Wereld/Stichting Lundazi-Adoptieplan/Stichting FreeKenia werd een 
verbouwereerde Yolanda van den Broek, na haar presentatie over BIMEHC in 
Kameroen, wederom op het podium gevraagd. Wethouder en locoburgemeester Rien 
Wijdeven had de eervolle taak om namens Koning Willem-Alexander, Yolanda te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hierna reikte hij ook de versierselen, 
behorende bij deze koninklijke onderscheiding uit. 

Wethouder Rien Wijdeven en Yolanda van den Broek Foto en tekst: DMBK

Yolanda en haar ouders Riek en Jos van den Broek

Rien 
Wijdeven 
had de 
eervolle taak 
om Yolanda 
te benoemen 
tot lid in de 
Orde van 
Oranje-
Nassau

GESLAAGD?DeMooiBernhezeKrantfeliciteert je met je diploma en wenst je veel succes bij je volgende stap



  
Woensdag 13 juni 20182 ETEN, DRiNkEN EN uiTGAAN

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

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 

Zondag 24 juni lezing door Pa-
mela Kribbe ‘De roep van de ziel’. 
In deze gechannelde lezing zal 
Pamela een boodschap uitspre-
ken van Maria over de roep van 

de ziel. Ieder van ons verlangt er-
naar bezield te worden door een 
gevoel van inspiratie en richting, 
waardoor ons dagelijks leven be-
tekenis krijgt. Maar vaak is het 
onduidelijk wat onze ziel van ons 
verlangt en wat ons te doen staat. 
In deze lezing wordt verduidelijkt 
hoe de ziel met ons communi-
ceert en wat de belangrijkste 
oorzaken zijn van het misver-
staan van de ziel. Na de pauze is 
er ruim gelegenheid voor vragen 
en (gechannelde) antwoorden. 
Pamela Kribbe is gepromoveerd 

filosoof en schrijver van onder 
andere ‘Gesprekken met Jeshua’ 
en ‘De Verboden Vrouw Spreekt’. 
Ze heeft sinds 2002 een zelfstan-
dige praktijk en geeft workshops 
en lezingen op het gebied van 
spiritualiteit en innerlijke groei. 
Voor meer informatie over haar 
werk, zie www.pamela-kribbe.nl. 
Duur: van 14.00 tot 16.30 uur.
Entreé € 20,-, contant te voldoen 
bij binnenkomst. 
Gelet op de verwachte belang-
stelling is opgave verplicht via 
margarethbloemen@home.nl.
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Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
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‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

Kaasplankje
of een leuk
pakketje

Tip voor 

vaderdag:

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965
IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

Heerlijke Bubbelwafels

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 15 juni een mailtje naar info@de-pas.nl

De agEnDa van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

Maandag 18 juni
aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 5,-
De Pas Heesch

VERWaCHT: FiLMHUiS DE PaS:

MaUDiE

Maud wordt geboren met een 
ernstige vorm van reuma waar-
door haar gewrichten steeds 
meer vervormen en ze haar li-
chaam met moeite onder contro-
le kan houden. Ze wil financieel 
onafhankelijk zijn en gaat wer-
ken als huishoudelijke hulp bij 
visboer Everett Lewis (Ethan Ha-
wke). Deze moedige beslissing 
typeert Mauds karakter gedu-
rende de rest van de film, vooral 
gezien het feit dat Everett niet 
bepaald op haar aanwezigheid 
zit te wachten. Maud laat zich 
niet door haar handicap tegen-

houden en ontwikkelt zich al snel 
tot schilder en wanneer ze een 
bordje bij de deur plaatst, loopt 
het al snel storm in het kleine vis-
sershuisje.
Maudie is een ode aan het leven 
van Maud Lewis. De unieke per-
soonlijkheid van deze Canadese 
schilder wordt schitterend neer-
gezet door Sally Hawkins.

BBQTiP
Gebruik geen vleesvork 
maar een vleestang.

De vleessappen in het 
vlees blijven bewaard.

Nick Schilder en Simon Keizer, 
beter bekend als Nick&Simon, 
komen naar de Kersouwe! Met 
hun zevende studioalbum op 
zak is er een perfecte gelegen-
heid om dit gloednieuwe werk 

voor te stellen, met uiteraard de 
bijbehorende anekdotes. Meer 
dan ooit tevoren zullen zij de 
verhalen hierachter prijs ge-
ven. Nick&Simon zouden Nick&
Simon niet zijn als ze hun grote 
hits niet zouden spelen, dus ook 
deze komen uitgebreid aan bod.
15 juni, Nick&Simon, aanvang 
21.00 uur, entree € 33,-, exclu-
sief € 1,50 servicekosten.

Een piano, een gitaar, een viool 
en hun twee karaktervolle stem-
men: meer hebben de Vlaamse 

cabaretbroers Mich en Raf Wal-
schaerts, beter bekend als Kom-
mil Foo, niet nodig om hun pu-
bliek een memorabele avond te 
bezorgen. De meest pakkende 
songs en verhalen uit het on-

dertussen dertigjarige repertoire! 
Wereldberoemd in Vlaanderen 
met hun hilarisch-ontroerende 
stijl. Verheug je op klassiekers als 
‘Ruimtevaarder’, ‘Madrid’, ‘De 
Volgende’, ‘Kom hier dat ik u 
draag’; Kommil Foo op zijn best, 
dit keer in Heeswijk-Dinther! 16 
juni, Kommil Foo, aanvang 21.00 
uur, entree € 23,-, exclusief 
€ 1,50 servicekosten.

Kijk voor meer informatie en 
kaartverkoop op 
www.kersouwe.nl.

Weekend vol muziek, 
verhalen en humor

HEESWIJK-DINTHER - Meezingen, dansen en genieten met Nick&e
Simon, dat kan op vrijdagavond 15 juni in Natuurtheater de Kersoue
we. Een dag later onderga je een muzikale en cabareteske beleving 
in de openlucht als de Vlaamse cabaretbroers Kommil Foo voor een 
hilarische avond zorgen.

Nick&Simon  Foto: Mark Uijl Kommil Foo Foto: Jaap Reedijk

Nick&Simon komen naar de Kersouwe met 
studioalbum en bijbehorende anekdotes
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T 073 - 782 01 67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106
www.vangrunsvenhaerkens.nl

Als ik water schep
ligt de maan in mijn handen
bestaat geen tijd
is een jaar niet van belang. 

Niet rekenen
niet tellen
maar rijpen als een boom
die niét haar sappen voortdrijft
maar getroost in voorjaarsstormen staat
zonder angst
zorgeloos stil
vertrouwend op een volgende zomer. 

Als de maan in mijn handen ligt
dewijl ik water schep
is die stilte in mij
en zeg ik ja, tegen het bestaan.

Column Hieke Stek gemeentedichter60 JAAR GETROUWD
Tiny Vos en Diny Vos-fransen 

Het huwelijk werd gesloten in het 
oude raadhuis van Heesch. Zo-
als gebruikelijk in die tijd werkte 
Diny na haar huwelijk niet langer 
als coupeuse bij de Ency in Den 
Bosch maar wijdde zich volledig 
aan haar huishouden. Tiny be-
gon na de ambachtsschool ‘in 
de soep’ bij Unox en werkte zich 
op tot kwaliteitsmedewerker van 
UVG in Oss. Na hun huwelijk 
woonden ze aanvankelijk in de 
Geffensestraat in Oss; inwonen 
bij je ouders was in de jaren ’50 
een gebruikelijke start.

Hun eerste zoon werd geboren 
en dat werd zelfs vol trots in het 
zand geschreven: stamhouder 
geboren! Na enkele jaren verlie-
ten zij Oss want zoals bekend: 
‘Heesch trekt’! In de destijds 
nieuwe wijk de Beemd vonden 
zij het huis van hun dromen. 
Daar werd hun tweede kind ge-
boren; een dochter.

Diny kraakte in haar vrije tijd 
veel muzikale noten in diverse 
koren, verbonden aan de Petrus-
kerk. In CC De Pas doet zij nog 
steeds mee aan sjoelen en gym 

voor ouderen. Tiny besteedde 
menig uurtje aan HVCH; aan 
bestuursactiviteiten en hij orga-
niseerde onder andere de be-
faamde rommel- en antiekmark-
ten samen met de Vriendenkring 
van HVCH. Tiny en Diny zetten 
samen hun schouders onder de 
totstandkoming van De Horizon 
en organiseerden menig reisje, 
feestje of gezellige samenkomst.
Nu de knoken beginnen te kra-
ken doen ze het wat rustiger aan 
en kijken zij met voldoening te-
rug op een arbeidzaam leven. Ze 
genieten bovenal van de klein-
kinderen en leven bijzonder met 
hen mee. 

Voor elke belangrijke gebeurte-
nis wordt er steevast een kaarsje 
opgestoken.

Hun geheim om samen oud te 
worden? “Sjouwt d’r mar mi 
hinne…”

Van wie bende ge d’r enne?
Dineke van Jan Fransen en Marie van den Berg uit Heesch
Tiny van Jan Vos ‘de Stelt’ en Cisca van den Elzen uit Oss

HEESCH - In de tent werd gefeest, want er was kermis in het dorp. Dat was voor Tiny Vos en Dineke 
Fransen een goede gelegenheid om uit te gaan, want doorgaans moest er thuis op de boerderij meee
gewerkt worden. Tiny Vos ontmoette de vrouw van zijn leven en Tiny en Diny zijn inmiddels 60 jaar 
getrouwd.

Diny en Tiny Vos

Loco-burgemeester Peter van 
Boekel feliciteerde Diny en Tiny

Je hebt je misschien nog niet op-
gegeven, maar die mogelijkheid 
is er nog zeker. Schrijf je in en 
beleef een (ont)spannende dag 
op het strand van Nistelrode op 
het Raadhuisplein. Nodig je bes-
te vriend uit om een dagje met je 
te boulen en tussendoor te ge-
nieten van de zon op het terras.

Er wordt gespeeld in teams 
van twee personen en ieder-
een woonachtig in of afkomstig 
uit Bernheze mag meedoen. Er 
wordt dan ook gestreden om 
wie zich een jaar lang de beste 
bouler van de gemeente mag 
noemen.
Het inschrijfgeld voor elk team 
bedraagt slechts € 5,- en elk 
team moet uiterlijk om 10.00 
uur aanwezig zijn.

Stuur voor 20 juni een mail 
naar bernhezestrandjeude-
boules@hotmail.com of bel 
06-15385865 (Leny van de Ven) 
of 06-19708975 (Jan Wijnen) en 
doe mee!

strand Jeu de Boules  
NISTELRODE - Weet je het nog waarvoor het was? Dat kruisje op 
de kalender op zaterdag 23 juni? En...begint er iets te dagen? Het 
Bernheze Strand Jeu de Boules natuurlijk!

Nienke oskam eerste prijs Jeugdtoernooi 
BLADEL/HEESWIJK-DINTHER - 
Het SinteWillebrordusgilde was 
met haar jeugdleden aanwezig 
op het Jeugdtoernooi in Bladel. 

Daar werden wedstrijden gehou-
den in het vendelen, trommelen 
en bazuinblazen. Het was een 
prachtige dag met veel deelne-
mers. 

Nienke stal met haar prachtig 
geblazen mars de harten van de 
aanwezigen. 

Een sublieme uitvoering, waar-
mee zij een zilveren schild en een 
certificaat behaalde.

Nienke, van harte gefeliciteerd! Nienke Oskam met haar 1e prijs in Jeugdtoernooi te Bladel
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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
Hoogstraat 1a, 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
HEESWIJKeDINTHER
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. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. 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 NistelrodeeHeesch 
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.

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther - 0413-294017

www.sterrin.nl

PARTNER-
ALIMENTATIE… 
EEN HEIKEL PUNT

Er is al jaren discussie over: 
partneralimentatie. De termijn dat na 
een echtscheiding bijgedragen moet 
worden in het levensonderhoud van een 
ex-echtgenoot, moet worden verkort 
van 12 naar 5 jaar. PvdA, VVD en D66 
willen hiervoor de wet wijzigen, zo werd 
afgelopen weekend bekend. 

De partneralimentatie ligt al jaren onder vuur: de termijn 
is te lang, de ex moet meer gaan werken, er ontbreekt een 
‘prikkel’ om financieel zelfstandig te worden. Ook in de 
scheidingsbemiddeling merk ik dat partneralimentatie vaak 
een heikel punt is.

In de praktijk zijn het bijna altijd vrouwen die aangewezen 
zijn op partneralimentatie. Zij hebben tijdens het huwelijk 
vaak meer tijd met de kinderen doorgebracht en hun carrière 
op een lager pitje gezet. Daardoor bleef hun inkomen achter. 
Niks aan de hand, zolang je het hier samen over eens bent en 
bij elkaar blijft. Maar bij een scheiding blijkt ineens dat deze 
vrouwen niet volledig financieel zelfstandig zijn. Dan ligt 
ineens het onderwerp partneralimentatie op tafel. Een goede 
regeling daarvoor, die recht doet aan beide ex-partners, vraagt 
om een genuanceerde benadering en ‘maatwerk’. 

Volgens de nieuwe plannen moeten ex-echtgenoten na 5 jaar 
weer financieel ‘op eigen benen’ staan. Een uitzondering geldt 
als er kinderen onder de 12 jaar zijn, de duur moet dan 12 jaar 
blijven. Een tweede uitzondering geldt als binnen 10 jaar de 
pensioenleeftijd wordt bereikt, de termijn is dan maximaal 10 
jaar zodat de partneralimentatie overloopt in pensioen/AOW. 

Ook nu al - zonder wetswijziging - zijn ex-partners soms 
wel bereid om een genuanceerde alimentatieregeling af te 
spreken. Samen kijk je dan naar aspecten als de leeftijd van 
de kinderen, het opleidingsniveau en het soort werk dat 
iemand doet. De ex-partners maken een inschatting hoeveel 
jaar de minst verdienende nodig heeft om zelf meer salaris te 
verdienen, en daar stemmen ze de alimentatieregeling op af. 
Dat schept voor beide partijen helderheid en een punt op de 
tijdlijn om naartoe te werken. 

Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

COLUMN
Bernadette

partneralimentatie. De termijn dat na 

De leden van de Raad Gecoördi-
neerd Ouderenwerk Heesch zijn 
van mening dat hier wel meer 
aandacht aan gegeven had mo-
gen worden en daarom gaat de 
werkgroep WMO-koffiemidda-
gen hier een extra middag aan 
wijden. 
Er is hiervoor financiële onder-
steuning gekregen van de ge-
meente. Op vrijdagmiddag 29 

juni komen de twee leveranciers 
naar CC De Pas en ook zal ie-
mand van het IPG (Integraal 
Platform Gehandicapten) de vra-
gen rond de financiën die mid-
dag beantwoorden. Het IPG is 
een gesprekspartner geweest bij 
de aanbesteding en dus goed op 
de hoogte. Geïnteresseerd? Kom 
dan naar CC De Pas, aanvang is 
om 14.00 uur.

Een hulpmiddel nodig?
Waar kan ik die huren?

HEESCH - Per 1 april hebben Het Hulpmiddelencentrum en Mee
dipoint de levering van de Wmoehulpmiddelen in Bernheze overe
genomen van Welzorg. Deze twee leveranciers wonnen de aane
besteding. Alle gebruikers van Welzorg hebben kunnen aangeven 
naar welke leverancier hun voorkeur uitging. Degenen die dat niet 
gedaan hebben zijn automatisch overgenomen door Het Hulpmide
delencentrum.

informatieavond over drugs

Ze liet diverse soorten drugs zien 
die vaak worden gebruikt tijdens 
evenementen, bijvoorbeeld ec-
stasy, cocaïne en GHB. 

Daarna werd elke drug uitvoerig 
besproken, wat ze doen bij de 
mens en hoe die er op reageert. 

Alle leden vonden het een zeer 
leerzame avond waar ze in de 
toekomst tijdens evenementen 
iets aan hebben. 
Zo zie je maar dat EHBO’ers er 
niet alleen maar zijn om een ver-
bandje aan te leggen bij evene-
menten!

VORSTENBOSCH - Om nog beter te kunnen handelen tijdens evee
nementen heeft EHBOevereniging St. Lucas voor haar EHBOelee
den op woensdag 6 juni een drugs infoavond georganiseerd. Deze 
avond werd gegeven door Yvonne Martinali, zij is kaderinstructeur 
en veelvuldig bij evenementen aanwezig.

optreden seniorenkoor 
uden in uurtje klassiek

Het is wetenschappelijk bewe-
zen: zingen maakt gelukkig en 
menselijke stembanden blijven 
bijzonder lang jong. Dat is het 
succes van seniorenkoren in het 
algemeen en het geldt zeer zeker 
ook voor De Groene Linde. 

Lang geleden werd op de markt 
van Uden een lindenboom ge-
plant. De boom groeide uit, 
kreeg meerdere bankjes en 
mensen begonnen er spontaan 
samen te zingen. Dat bracht de 
KBO-Uden er in 1972 toe een 
koor op te richten. Het koor 
kreeg de toepasselijke naam 
‘Onder de Groene Linde’. Anno 

2018 bestaat het koor nog altijd, 
nu als De Groene Linde en on-
der de vlag van Seniorenbelang 
Uden.

Het koor telt ruim dertig leden 
en staat onder leiding van Jean-
neke van de Ven uit Vught. Het 
zingt vierstemmig en in meerde-
re talen. 
De Groene Linde heeft een uit-
gebreid en veelzijdig repertoire: 
van musical tot gospel, van klas-
siek tot volksmuziek. Het koor 
brengt aanstaande zondag in de 
serie ‘Uurtje Klassiek’ van Laver-
hof een voornamelijk (licht) klas-
siek programma.

HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag geeft seniorenkoor De 
Groene Linde uit Uden een concert in de grote kapel van Cunera/De 
Bongerd in HeeswijkeDinther. Iedereen is welkom. Het optreden begint 
om 15.00 uur. Bewoners betalen een strip en voor andere belangstele
lenden is de entree een vrijwillige bijdrage. 

De partneralimentatie ligt al jaren 
onder vuur: de termijn is te lang

Benieuwd naar het antwoord? 
Ga dan naar www.digitaleassistentie.nl 

Mag ik voor een e-mail die ik stuur naar 
meer e-mailadressen de CC gebruiken of moet 

ik die in het BCC (Blind Carbon Copy) veld 
zetten; in verband met de wet AVG?
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Ervaar de natuur en stilte om je heen

Als kleine jongen was Mari meer 
geïnteresseerd in de natuur dan 
in kerkbezoeken. “Als ik naar 
de verplichte zondagmis fiets-
te, ging ik vaak stiekem naar De 
Wielen. Dan lag ik daar in een 
veld te genieten van de bloemen 
en kwetterende vogels om me 
heen. Daar vond ik iets wat mij 
dieper raakte dan wat ik in de 
kerk vond”, vertelt Mari. 

De rust die hij in de natuur er-
vaart wil hij anderen ook graag 
laten voelen. “In de natuur mag 
alles zijn zoals het is. Daar spelen 

oordelen geen rol en zodra dat 
oordeel verdwijnt, komt er ruim-
te.” Van vrijdag 29 juni tot en 
met zondag 1 juli biedt Mari jou 
de kans om samen stilte en rust 
te ervaren, omringd door mooie 
natuur. In de Abdij van Berne or-
ganiseert hij een retraite, waarbij 
hij de serene sfeer van de abdij 
combineert met de rust en stilte 
die je in de natuur vindt. 

“Ik moedig mensen aan om hun 
natuurervaring te verdiepen”, 
legt hij uit. “De rust en stilte van 
de abdij vergroten je ontvan-
kelijkheid, waardoor je meer in 
de natuur ziet.” In iedere gods-
dienst is een bepaalde verbinding 
met de natuur, maar deze staat 
tijdens de retraite niet centraal. 
“Dat verdiepen van je natuurer-
varing doe je vanuit je eigen re-
ferentiekader, al dan niet gerela-
teerd aan geloof.” 

Het programma van de retrai-
te is erop gericht om de rust en 
ruimte in je eigen geest op het 
spoor te komen. “Dat klinkt mis-
schien wat zweverig, maar dat is 
wel waar het om draait. Jezelf de 
rust gunnen, jezelf stilte gunnen. 
Aan de hand van verschillende 
oefeningen en activiteiten gaan 
we dat doen. Soms samen, soms 
individueel. En er is altijd de mo-
gelijkheid om oefeningen na te 
bespreken en ervaringen uit te 
wisselen”, licht Mari toe. 

Gedurende de retraite verblijven 
alle deelnemers in de Abdij van 
Berne. In totaal is er plek voor 
vijftien deelnemers. 
Op www.natuurenstilte.nl vind je 
alle informatie over de retraite.

HEESWIJK-DINTHER – Mari Verstegen is opgegroeid in Nistelrode 
en is opgeleid tot bioloog. In de natuur vindt hij veel rust, iets wat 
hij anderen graag meegeeft. Want in deze tijden, waarin er altijd 
geluid, drukte en afleiding om je heen is, is het ook heel fijn om 
zo nu en dan te genieten van de stilte. Van 29 juni tot en met 1 juli 
organiseert hij daarvoor een retraite in de Abdij van Berne. 

Mari Verstegen  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

Ik moedig 
mensen 
aan om 
hun natuur-
ervaring te 
verdiepen
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Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen heel hartelijk danken voor de steun 
en medeleven na het overlijden van mijn man, vader, 

schoonvader en trotse opa

Chris van Heumen
Uw aanwezigheid en de vele lieve kaarten

hebben ons erg goed gedaan.

Rieky van Heumen-van Esch
Kinderen en kleinkinderen Heesch

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

met parochie De Goede Herder naar 
het Hof van Lof

Naast de liturgietuin en de ge-
dachtenistuin is er ook een krui-
dentuin en een Bijbelse plan-
tenborder. In deze hemelse tuin 
gaat het niet alleen om mooie 
planten, maar vooral om plan-
ten die te maken hebben met de 
Bijbel. 
Het zijn planten die daarin wor-
den genoemd of planten die met 
religieuze legendes verbonden 
zijn. 

In het nieuwe seizoen hopen 
deze Minderbroeders weer vele 
mensen te mogen begroeten 
in hun tuin. Op vrijdag 29 juni 
zijn dat parochianen uit Geffen, 
Heesch, Nistelrode, Nuland, 
Vinkel en Vorstenbosch. Zij kun-
nen daar om 14.00 uur terecht 
voor een uitleg over het Hof van 
Lof en een rondleiding. Je kunt 
je hiervoor opgeven, ook als je 
geen kerklid of dorpsgenoot 

bent, via pastoraal werkster An-
nemie Bergsma; 0412-451215 
of a.bergsma@parochiedgh.nl. 
Er zijn geen kosten aan dit be-
zoek verbonden; vooraf aanmel-
den (tot 15 juni) is wel verplicht. 

Je bent van harte welkom om 
die vrijdag naar Megen te ko-
men om daar samen met alle 
aanwezigen te genieten van 
Gods schepping.

BERNHEZE - Je tuin herscheppen tot een klein paradijs, wie zou dat niet willen?! In Megen lijkt zo’n tuin 
te bestaan: het Hof van Lof. Het is een siertuin bij het klooster van de Franciscanen waarin het kerkelijk 
jaar te volgen is en planten en bloemen groeien ter ere van bijzondere mensen, waaronder Franciscus 
van Assisi, de heilige die de schepping bezingt in al haar schoonheid. 

Naar Lourdes waar de hemel de aarde raakt
Van vrijdag 21 tot woensdag 26 september, zesdaagse bedevaart naar Lourdes vanuit
Berlicum, Middelrode, Heeswijk-Dinther, Loosbroek en omliggende dorpen

Thuiskomen op de plek waar de 
hemel de aarde raakt
Onder het toeziend oog van 
Maria bezoeken mensen met 
hun eigen verhaal en met hun 
eigen rugzak Lourdes. Lourdes is 
voor hen meer dan alleen maar 
de plek waar de hemel de aarde 
raakt. Door verhalen te delen en 

samen te zijn, veranderen men-
sen gedurende de pelgrimage. 
Naast zorgen is er weer plaats 
voor een lach, ogen beginnen 
weer te stralen. De bijzondere en 
betekenisvolle plek, het samen-
zijn, de gesprekken en ervarin-
gen die gedurende de bedevaart 
gedeeld worden, veranderen ie-
dereen. Lourdes voelt als thuis-

komen. Het betekent ook vele 
ontmoetingen met groepsgeno-
ten, toevallige voorbijgangers, 
mensen die je raken, aan het 
denken zetten, verwonderen, 
ontroeren of aan het lachen ma-
ken.
Een reactie van een pelgrim 
in 2017: “Het was voor mij de 
derde Lourdesreis. Ik moest een 
aantal dingen verwerken uit mijn 
verleden. Ik heb een superweek 
gehad en weer mooie dingen 
gezien en beleefd. Ik ga als een 
‘nieuw’ mens naar huis. Ook een 
supergoed hotel. Schone kamers 
en goed eten. Volgend jaar ben 
ik er weer bij.” 

Zevende Lourdesreis met vliegtuig
Vanuit Berlicum, Middelrode, 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
begeleidt Helma Jansen in 2018 
voor de zevende keer de Lour-
desbedevaart. Uiteraard kunnen 
ook pelgrims vanuit omliggende 

dorpen aansluiten. Dit jaar gaat 
de reis per vliegtuig vanaf Maas-
tricht Airport in anderhalf uur 
naar Lourdes, luchthaven Tarbes. 
Vertrek vrijdag 21 september en 
terug op woensdag 26 septem-
ber. Samen met haar man Henk 
richtte Helma onlangs de ‘Stich-
ting Lourdes Bereikbaar’ op. 

Ook Lonneke van Vessem, pas-
toraal werker, maakt deel uit van 
het stichtingsbestuur. Via deze 
stichting probeert Helma nog 
meer mensen in de gelegenheid 
te stellen om een bedevaart mee 
te maken. Zelf bezoekt zij hier-
voor zoveel mogelijk bedrijven 
en ondernemers. 

Voor alle informatie, ook om in 
aanmerking te kunnen komen 
voor een bijdrage vanuit de 
stichting, neem contact op met 
Helma Jansen, via 06-30725302 
of helmajansen@live.nl.

BERNHEZE - Het is in Lourdes aan de oevers van de rivier de Gave dat Maria achttien keer aan molee
naarsdochter Bernadette Soubirous is verschenen. Zij verzocht Bernadette om een kapel te laten boue
wen en zo geschiedde. Sinds 1866 bezoeken jaarlijks miljoenen mensen de Franse bedevaartplaats in 
de Pyreneeën. 

Avondwandelvierdaagse in Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Vorstenbosch wandelde dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juni meestal met heel mooi weer en soms tussen de buien door. 
Liep je tijdens de jaarlijkse Avondwandelvierdaagse drie van de vier dagen mee? Dan gaf dat je recht op het felbegeerde plaatje met logo 
en dat bleek voor velen een goede reden om van de bank te komen! Nog een goede reden was de omgeving van Vorstenbosch, want die is 
natuurlijk prachtig. Donderdag zorgden de buien voor extra avontuur en ter afsluiting was er de loterij, het straattekenen, het springkussen 
én het heerlijke ijs van IJsboerderij Van Cleef. 
Het aantal deelnemers lag zo om en nabij de 145 per dag en Wim Rijkers reikte een bloemetje uit aan jubilarissen Henk Coolen en Erik de Bie, 
die al 25 keer meeliepen!

BiJZondere en 
Betekenisvolle 
Plek en samenZiJn

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn man, vader en opa

Jan van Eert
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis

en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.

 Doortje van Eert-Verhoeven
 Kinderen, kleinkinderen 
Nistelrode 13-06-2018 en achterkleinkind.

Mooie vergezichten Wim reikt de bloemen uit aan Erik Henk liep voor de 25ste keer Kindervermaak met stoepkrijten
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
14 t/m 20 juni

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Pomodori 
Plukbrood

nu

Gekookte Gelderse
kinderworst

100 gr. € 1,00

Angusburger

Kipspies

Per stuk € 1,00

€ 1,60

Poloshirt taart

2,95

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

TROSTOMATEN 500 gram  € 0.99
ROERBAKGROENTE 500 gram  € 1.95
KERSEN 500 gram vanaf € 2.50

Groot assortiment rauwkostsalades,
lekker voor bij de bbq

Per stuk

9,95
Slagroomtaart omhuld 

met marsepein 
Geldig tot en met zaterdag 16 juniLekker bij BBQ & Borrel

Verras je vader!

Lang en Gelukkig

Op meerdere plekken lieten ze 
hun acteer- en zangkunsten zien 
en daaruit bleek dat ze zelf heel 
veel zin hebben in de musical 
die ze op 27 en 28 oktober in 
CC Nesterlé op de planken gaan 
zetten.

Zowel Friday als My Day houden 
van optreden; dat hebben ze de 
afgelopen jaren al laten zien. In 
BOBZ in Nistelrode hebben ze al 
vaker op de planken gestaan tij-
dens ‘Friday invites’ en ‘de Spot-
light’. 
Nu vonden ze het allemaal tijd 
voor een musical! Er is een script 
geschreven, muziek uitgezocht, 
de rollen zijn verdeeld en er 
wordt hard gewerkt aan decor 
en kleding.

De musical ‘Lang en Gelukkig’ 
is het verhaal van een bakker en 
zijn vrouw die graag een kindje 
willen. Deze kinderwens kan niet 
uitkomen door de vloek van een 
boze heks. Om deze vloek te 
verbreken moeten ze een aantal 
voorwerpen verzamelen. Tijdens 
de zoektocht naar deze voor-
werpen komen ze onder andere 
Assepoester, Roodkapje en Sjaak 
(en de bonenstaak) met zijn koe 
en nog vele andere sprookjes-
figuren tegen. Het belooft een 
spannende musical te worden 
die misschien wel heel anders 
afloopt dan iedereen verwacht...

NISTELRODE - De meeste mensen uit Nistelrode hebben hen tijdens de Pinksterfeesten wel gezien. Met 
de levensgrote koe trokken de leden van Friday en My Day veel bekijks. Als een heuse straattheatere
groep liepen ze door de straten van Nistelrode.

Veel bekijks tijdens Pinksterfeesten voor het koor

Volg Friday en My Day op Facebook en Instagram: 
www.facebook.com/fridaynistelrode en 
www.facebook.com/MyDayNistelrode.

Lezing: ‘Bitterzoete Thee’ 
op Wereldvluchtelingendag 
BERNHEZE - Op Wereldvluche
telingendag komt Zahed Nurin, 
schrijver van ‘Bitterzoete Thee’, 
vertellen over de ontmoeting 
tussen verschillende culturen. 

De Verenigde Naties hebben 20 
juni uitgeroepen tot Internati-
onale Dag van de Vluchteling. 
Wereldwijd is er dan aandacht 
voor het lot van vluchtelingen. 
In samenwerking met Vluchte-
lingenwerk Bernheze schenkt bi-
bliotheek Heesch hier aandacht 
aan. Zahed Nurin komt zijn ver-
haal vertellen. 

Zahed Nurin: “Elk mens, onge-
acht zijn afkomst, verlangt naar 
liefde en verbondenheid.“

Zahed Nurin woont sinds 19 mei 
1997 in Nederland en is sinds 
2003 werkzaam als pleegzorg-
begeleider. In Nederland heeft 
hij naar eigen zeggen veel kan-
sen gekregen om te leren en 
werken. En daarmee om zijn 
verborgen schat te openbaren. 

Zijn verborgen schat heeft Zahed 
Nurin geopenbaard door het pu-
bliceren van zijn debuutroman 
‘Bitterzoete Thee’. 

‘Bitterzoete Thee’ is gebaseerd 
op het levensverhaal van Zahed. 
Het gaat over een opa die moe-
dige stappen voor zijn kinderen 
zet. Het is een verhaal over de 

dromen van een tweeling. De 
tweeling die in een dorp om-
geven wordt door steile zwarte 
bergen en erover droomt om 
piloot te worden, zonder ooit 
een fiets of een auto gezien te 

hebben. Het is een verhaal over 
de ontmoeting tussen culturen. 
De avond staat in het teken van 
culturele ontmoetingen onder 
genot van een heerlijk hapje en 
drankje.

De lezing is gratis te bezoeken 
op woensdag 20 juni, van 20.00 
tot 22.00 uur in de bibliotheek 
in Heesch.
Graag vooraf aanmelden. Dit 
kan op de website of aan de ba-
lie van één van de bibliotheken 
van NOBB.

het is een 
verhaal over 

de ontmoeting 
tussen culturen

Avondwandelvierdaagse in Vorstenbosch
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KBO Bernheze

kBo kLuscAfé
Tweede kans voor 
apparaten

kBo kluscafé 
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het kluscafé zijn zaterdag 16 
juni weer aanwezig bij Harrie en 
Rien van Zoggel in de Achtere
donksestraat 7 in Loosbroek.

Van 9.30 tot 11.30 uur staan zij 
voor jou klaar om de aangebo-
den spullen te repareren. Als er 
nieuwe onderdelen nodig zijn 
helpen zij hierbij. Ook kan jouw 
tuingereedschap bijvoorbeeld 
geslepen worden, nu je dit regel-
matig nodig hebt. 
Het kluscafé is voor alle inwo-
ners van Bernheze. In de maan-
den juli en augustus zijn zij er 
ook gewoon voor je! Elke derde 
zaterdag van de maand staan 
de vrijwilligers voor je klaar. Alle 
datums van het kluscafé in 2018 
staan vermeld op de evenemen-
tenkalender op de achterzijde 
van DeMooiBernhezeKrant en 
www.loosbroek.nu.

Voor meer informatie of vragen 
neem contact op met 

Henk de Mol: 0413-229619, 
Jan van Eerd: 0412-480658 of 
Betsie van Zutphen, 
0413-229692. 
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

kBo Heesch met 
zomerreces

HEESCH - Bij de tropische teme
peraturen van de afgelopen wee
ken komen bijvoorbeeld binnen: 
‘Ik heb de zomer in mijn bol’ van 
Andre Hazes. Of, als je een bée
tje sceptisch bent uitgevallen: 
‘’t Is weer voorbij die mooie zoe
mer...!’ van Gerard Cox. 

Je zou inderdaad bang worden 
dat we al onze mooie dagen al 
opgesnoept hebben, en de zo-
mer moet nog beginnen!

Maar ik, Cees Snellen, ga ervan 
uit dat we nog vele mooie da-
gen krijgen waarin iedereen mag 
genieten van een heerlijke en 
zonnige vakantie, waar ter we-
reld je ook verblijft. Voordat het 

zover is, trekt ons bestuur zich 
nog een dag terug op de hei, 
een zogenaamde Heidag, om 
zich te beraden over het reilen 
en zeilen van onze KBO Heesch. 
Wat gaat goed, wat kan beter en 
welke richting gaan we uit met 
onze club. Zeker nadat er ver-

schillende bestuurswisselingen 
hebben plaatsgevonden en er 
met portefeuilles geschoven is. 
Als afsluiting hebben we nog een 
bestuursvergadering op 2 juli. In 
onze volgende INFO, die in au-
gustus verschijnt, mogelijk meer 
nieuws.

Vanaf deze plaats wens ik ieder 
van ons een fijne vakantie en 
mocht je nog geen plannen heb-
ben; je kunt je nog inschrijven tot 
1 juli voor de vijfdaagse reis naar 
Sauerland! Zie de INFO van april.

sint Barbaragilde Dinther met 
haar kampioenen

Aan het kruisboogschieten de-
den zeventien schutters mee om 
op drie bomen te schieten en 
met vijftien pijlen werd Maarten 
Heijmeriks kruisboogkampioen. 
Een tweede plek was er voor 
Ad van Zutphen en Gijs van den 
Eertwegh werd derde.

Hierna begon het geweerschie-
ten met negentien schutters, 
deze werden flink gehinderd 
door de felle zon. Na een zwa-
re strijd werd John van den Berg 
geweerkampioen, Han Dangé 

werd tweede en Gijs van den 
Eertwegh werd wederom derde. 

Nu moest men gaan kampen 
voor de titel algemeen kam-
pioen. Gijs van den Eertwegh 
en Han Dangé begonnen met 
kruisboogschieten; na drie keer 
geschoten te hebben bleef het 
gelijk en ging men over op het 
geweerschieten. Na de tweede 
ronde geschoten te hebben werd 
Han Dangé algemeen kampioen 
2018. Nu kon de prijsuitreiking 
beginnen! De drie kampioen-

schilden werden traditioneel be-
schikbaar gesteld door Schuts-
broeder Ton van der Heijden en 
echtgenote Marja. De beheer-
derscommissie van het gilde, on-
der leiding van Ferdy Verhoeven 
en Koen van Kaathoven, had ge-
zorgd voor een heerlijke barbe-
cue ter afsluiting van deze mooie 
kampioensdag. 

Een grote dank was er dan ook 
voor iedereen die, op welke wij-
ze ook, aan deze middag had 
meegewerkt.

HEESWIJK-DINTHER - Er werd weer volop geschoten om jeugde, kruisbooge, geweere of algemeen 
kampioen te worden. Zaterdag 9 juni om 13.30 uur begonnen drie jeugdleden met luchtbuksschieten, 
blikgooien, jeu de boulen en beugelen. Na een mooie strijd werd Youri van den Hurk jeugdkampioen, 
Luna van Boxtel werd tweede en Wessel van den Hurk veroverde een derde plek tijdens een sportieve 
en gezellige middag. 

Het toernooi wordt gehouden 
op Gildeterrein De Schuttershof 
van het Sint Willebrordusgilde 
aan Fokkershoek 8ª in Heeswijk. 
Ontvangst van de tripplets is 
tussen 10.00 en 10.15 uur. Aan-
vang wedstrijden is om 10.30 
uur. 

Informatie en opgave voor het 
toernooi kan bij: 
Gijs de Visser     

Willebrordstraat 17      
Heeswijk-Dinther   
06-13234845
gijsdevisser@gmail.com

Jan Schakenraad
Abt van de Venstraat 30  
Heeswijk-Dinther   
06-30785436

Opgave is mogelijk tot en met 
29 juni 19.00 uur.

HDL Jeu de Boules 
Toernooi 

HEESWIJK-DINTHER - Het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk gaat 
op zondag 1 juli het jaarlijkse HDL Jeu de boules Toernooi orgae
niseren voor HeeswijkeDinther en Loosbroek. De organisatie van 
het toernooi heeft slechts een paar regels. Een team bestaat uit een 
teamleider plus twee spelers, waarbij de teamleider uit Heeswijk, 
Dinther of Loosbroek moet komen. Voor de rest spelen we volgens 
het Internationaal Reglement Petanque. 

welke richting 
gaan we uit
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Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

www.ouderaadhuisheesch.nl

HEB JIJ ONZE
NIEUWE ZOMERDRANKJES

AL GEPROEFD? 
COCKTAILS – IJSKOFFIE – GIN&TONIC - SPECIAAL BIEREN 

NIEUW!
STEL JE EIGEN

BORRELPLATEAU
SAMEN

Een gezellige borrelavond met 
vrienden of familie?
Dat kan ook bij ons!
Stel je eigen borrelplateau samen voor de 
perfecte borrelavond. 

Kort nieuws
Ga je mee 
kunst
kijken?
BERNHEZE - De Bernhezer 
Kunstkring neemt jou en ane
dere inwoners van Bernheze 
graag mee voor een bezoek 
aan de Kunsthal in Rottere
dam. 

Ga je op 23 juni met ons mee?
De busreis regelen wij voor je 
en is gratis. Je kunt op meer-
dere plaatsen in de gemeente 
Bernheze opstappen. 

De entree van de kunsthal is 
voor eigen rekening
Je kunt ter plaatse een ticket 
kopen maar het is ook mo-
gelijk om dit alvast online te 
doen. Met een museumjaar-
kaart heb je gratis toegang. 

Wil je meer informatie of wil 
je je aanmelden?
Stuur dan een mail naar 
info@debkk.nl

Wim Ruijs Transport en containerverhuur 
is vernieuwd, maar service als vanouds

Lotje en Wim Ruijs draaien sa-
men het bedrijf; Wim rijdt op de 
kraanwagen en Lotje op de con-
tainerwagen. De kraanwagen is 
voor wegen- en leidingbouw. 
Containers kunnen worden in-
gezet voor bouw- en sloopaf-
val, tuin- en grondafval en voor 
houtafval. Daarnaast leveren ze 
zand en grind. 

Snel en flexibel
Het bedrijf richt zich op bedrijven 

en particulieren in de regio. Het 
servicegebied loopt globaal van 
Den Bosch tot Nijmegen en van 
de Maas tot aan Veghel. Lotje: 
“Door dit regionaal werkgebied 
kunnen we flexibel en snel leve-
ren. Daarin ligt de kracht van ons 
bedrijf.” Wim en Lotje regelen 
en doen alles zelf. Wanneer je 
belt krijg je een van beiden direct 
aan de lijn. Ook digitale bestel-
lingen worden direct behandeld. 
De klant krijgt snel een antwoord 

of een e-mail. Wensen zijn zo 
makkelijk bespreekbaar, want  
‘De klant is koning.’ 

Nieuwe website en webshop
Vanaf maart dit jaar heeft Wim 
Ruijs Transport en Containerver-
huur een nieuwe website met 
daaraan gekoppeld een web-
shop, transparante scherpe prij-
zen en duidelijke aanwijzingen. 
Dat betekent dat de klant 24/7 
zijn bestelling kan plaatsen, zo-

dra zich een bouw- of tuinklus 
voordoet. Daarbij kan naast de 
datum ook het gewenste dagdeel 
worden aangegeven. Een contai-
ner kan, indien nodig, doorgaans 

binnen vier uur geleverd worden. 
In de ochtend leveren, tussen-
door ledigen en/of einde middag 
weer ophalen behoort tot de mo-
gelijkheden. Zand en grind wor-
den vanaf 1 m3 thuis bezorgd; los 
gestort of in big bags. 

Nieuwe vrachtwagen
Sinds een week heeft Wim Ruijs 
Containerverhuur een nieuwe 
vrachtwagen die aan de milieueis 
van euro 6 voldoet. De vracht-
wagen voldoet aan de laatste ei-
sen voor uitstoot en is daarnaast 
voorzien van de nieuwste veilig-
heidssystemen. 

De auto is geleverd door Smits 
Truck Company, een lokaal en 
universeel truck garagebedrijf, 
wat geheel past bij het regionaal 
gerichte bedrijf van Wim en Lotje. 

HEESCH - Wim Ruijs Transport en Containerverhuur heeft naast een vernieuwde website met webshop 
nu ook een nieuwe containervrachtwagen. Het bedrijf, dat al ruim 60 jaar bestaat, gaat met de tijd mee, 
maar de service is nog steeds snel en flexibel. 

De nieuwe aanwinst Tekst: Henriette Maas Foto’s: Maurice van Loon

Transport & Containerverhuur
Kerkweg 2, Heesch
0412-451313
info@wimruijs.nl
www.wimruijs.nl

De nieuwe 
vrachtwagen 

voldoet aan de 
nieuwe milieueis 

van euro 6
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CC Nesterlé viert haar eerste lu-
strum en kijkt terug op vijf hele 
mooie jaren, waarin steeds meer 
mensen de weg naar CC Nesterlé 
hebben gevonden om te genieten 
van al het moois dat ‘de huiska-
mer van Nisseroi’ te bieden heeft. 
In dit seizoen worden meerdere 
momenten aangegrepen om dit 
lustrum samen te vieren en is het 
speciale ‘huiskamergast’ aanbod 
hierop afgestemd. 

Vier het vijfjarig bestaan mee met 
CC Nesterlé en maak kans op een 
theaterbon ter waarde van € 5,-!

Ben je 50 jaar, eindigt je geboor-
tejaar op een 5, ben je geboren 
op de 5e, eindigt jouw huisnum-
mer op een 5 of ben je geboren in 
mei? In het programmaboekje of 
op www.nesterle.nl lees je hoe en 
bij welke voorstelling je, als huis-
kamergast, in aanmerking komt 

voor een theaterbon ter waarde 
van € 5,-. Wees er snel bij; er zijn 
maximaal 20 theaterbonnen per 
(geselecteerde) voorstelling be-
schikbaar!

Het lustrumseizoen wordt geo-
pend op 15 september met de 
Nisseroise band K5½. Deze eerste 
voorstelling in CC Nesterlé krijgt 
een extra accent in verband met 
het vijfjarig bestaan. Wat dat is? 
Kom kijken, luisteren en genie-
ten! 

Voor meer informatie over het pro-
gramma, de speciale huiskamer-
gast aanbieding of het cabaretpak-
ket ga naar www.nesterle.nl.

NISTELRODE – CC Nesterlé presenteert haar nieuwe theaterprogramma voor seizoen 2018/2019 met 
hilarische cabaretvoorstellingen, bijzondere theaterconcerten, mooie familiee en kindervoorstellingen, 
gevarieerde filmvoorstellingen en de nu al populaire Zondagse Muziek middagen. Kortom: een aanbod 
voor zowel de wat oudere als de jongere bezoeker, voor de gevorderde bezoeker en voor de ‘eerste keer 
bezoeker’; voor iedereen die op zoek is naar een unieke beleving. 

Ticketverkoop theater-
programma 2018/2019 
in volle gang

HEIJEN/NISTELRODE - De slage
werkgroep van fanfare Sint 
Lambertus Nistelrode deed one
der leiding van Paul van Lokven 
op 2 juni mee aan de (jeugd) 
Slaejeeslag Cup in Heijen. 

De slagwerkgroep speelde twee 
nummers van componist Wi-
brand van Norel, te weten ‘Crack-
ling fire’ en ‘The Butterfly effect’ 
deel 1 & 3 en sloot af met ‘Ga-
briellas Song’ gezongen door 
Annemiek Vendelmans, mede 
ondersteund door basgitarist Bas 
Kok. Geconcentreerd lieten de 
muzikanten een prachtige uit-

voering horen van de verschil-
lende nummers. 
Het verlossende woord kwam na 
lang wachten rond 17.30 uur. De 
slagwerkgroep haalde 89 punten 
en behaalde daarmee de derde 

plek. Een geweldige prestatie!
De slagwerkers zijn in een mix 
van de oudere en de jeugdgroe-
pen inmiddels vol in voorbe-

reiding voor een spetterend en 
melodisch optreden tijdens het 
zomerconcert van Fanfare Sint 
Lambertus op zaterdag 23 juni 
om 19.30 uur op het Raadhuis-
plein in Nistelrode.

sla-je-slag cup 2018
Derde plaats Slagwerkgroep Sint Lambertus Nistelrode

Prachtige uitvoering 
van verschillende 

nummers

Niet onbelangrijk is de muzikale 
ondersteuning van wat je bijna 
een orkest kunt noemen met 
steelgitaar, cello, bas, viool, elek-
trische gitaar, akoestische gitaar, 
drums en backing vocals. De 
muzikanten versmelten met el-
kaar tot een hele mooie gevoe-
lige melodieuze toon die heel 
natuurlijk de vertellend zingende 
Björn ondersteunt.

Het geheel maakt het optreden 
heel sfeervol en ontspannen. 
Zeker ook omdat Björn de voor-
stelling met mooie poëtische 
verhalen aan elkaar praat. Soms 
gevoelig, maar ook opstandig en 
strijdbaar en soms ook met een 
snelle grap. Een lijn die ook in zijn 
liedjes terug te horen is. Hiermee 
wordt het een hele evenwichti-
ge voorstelling. Mooi afgesloten 
met een heel gevoelig laatste 
nummer, ondersteund met cello 
en viool. De zaal was er stil van. 
Een deel van het succes moeten 
we toch ook aan CC Nesterlé 
gunnen omdat dit kleine theater 
met haar intimiteit echt geschikt 
is voor dergelijke voorstellingen.

Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl/albums

Björn van der Doelen 
sluit het theaterseizoen 
van cc Nesterlé af

NISTELRODE - De voorstelling heeft de naam van zijn laatste cd: 
‘De Cowboy, de Outlaw, de Sheriff en de Hoer’. De muziek is moeie
lijk te omschrijven maar heeft het meest weg van zachte gevoelige 
country. Iets wat in het intieme CC Nesterlé heel mooi tot zijn recht 
komt. Belangrijk onderdeel van de liedjes zijn de vertellende teksten 
die bijna allemaal heel persoonlijk zijn. Ze hebben iets weg van de 
manier waarop Stef Bos zijn teksten in liedjes verweeft.

Björn van der Doelen Foto’s: Ad Ploegmakers 

Pour Vous Parfumerie Heesch is 
gevestigd aan ’t Dorp in Heesch.

Wij werken al vele jaren met veel plezier met het merk OPI 
in onze nagelsalon. Voor deze nagelsalon zijn wij op zoek 

naar versterking van ons team:

Nagelstyliste ZZP
In onze parfumerie geven wij manicure en 

gellakbehandelingen met het merk OPI. 

•	 Je	werkt	als	ZZP-er	op	basis	van	tafelhuur.	Bij	de	tafelhuur	is	het	
gebruik	van	alle	materialen	inbegrepen	(van	gebruiksartikelen	
tot	lampen	etc.)	Je	hoeft	dus	zelf	geen	investering	te	doen.	

	 De	tafelhuur	bedraagt	€	30,-	per	dagdeel	en	gaat	pas	(volledig)	
in	na	6	maanden	opstarten.	Je	opbrengst	bestaat	uit	de	
opbrengst	uit	de	behandelingen,	gemiddeld	zo’n	€	25,-	per	uur.

•	 Je	bent	zelf	verantwoordelijk	voor	je	agenda	en	je	klanten-
bestand	maar	het	winkelteam	helpt	je	graag	met	de	
klantenwerving	en	het	boeken	in	jouw	agenda.

•	 Je	beschikt	over	het	diploma	Nagelstyliste	(of	studerende	
hiervoor),	in	ieder	geval	voor	het	gedeelte	manicure	en	het	
aanbrengen	van	gellak.	Via	ons	volg	je	de	trainingen	die	je	nog	
nodig	hebt	van	OPI.

•	 Je	bent	beschikbaar	op	vrijdag	en/of	zaterdag	en	in	overleg	
nog	een	andere	(halve)	dag	per	week.

Ben	jij	enthousiast	geworden	van	deze	vacature?	
Dan	horen	we	graag	van	je!	

Richt	je	sollicitatie	tot	Carry	van	der	Doelen:	
carryvddoelen@gmail.com	of:

Pour	Vous	Parfumerie	Heesch,	’t	Dorp	57e,	5384MB	Heesch
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HaDee in het park
‘NiET moEiLiJk, HooGDRAVEND, commERciEEL of oVER DE Top, mAAR GEWooN cHiLL’

De Kilsdonkse Molen, Landgoed 
Zwanenburg, het Kasteel, de 
Abdij, het natuurtheater, de mu-
seumboerderij en de bossen. 
Dat en nog meer is allemaal te 

vinden in Heeswijk-Dinther. Een 
park ontbreekt in de opsom-
ming, maar daar komt zondag 
24 juni tijdelijk verandering in. 
Dan wordt het sportveld aan de 

Schuurakker er namelijk tot om-
getoverd. Doelstelling is om met 
zoveel poespas als je zelf voor 
ogen hebt, een middag te gaan 
chillen met je familie, vrienden, 

buren, kennissen of alleen. 
“Bijna alles kan en mag. We wil-
len gewoon een ruimte bieden 
waar iedereen elkaar kan ont-
moeten om aansluitend te doen 
waar hij of zij zin in heeft. Het 
maakt niet uit of mensen wil-
len voetballen, lezen, buurten, 

slapen of naar muziek luisteren. 
Het is voor alles en iedereen. 
Niet moeilijk, hoogdravend, 
commercieel of over de top, 
maar gewoon chill”, vertellen 
Ardith Manders en Eric van de 
Veerdonk. 

Genoemden hebben samen met 
Jeroen van den Broek, Jet van 
Gerwen, Katja Brooijmans, Job 
Kil, Anouk van de Akker en Paul 
Bouwman nagedacht over hoe 
een en ander eruit moet komen 
te zien. Uiteindelijk wordt er wel 
iets aangeboden, maar het staat 
iedereen vrij om er wel of niet 
iets mee te doen. “We gaan een 
HaDee park creëren waarbij we 
zelfs bomen ‘planten’. We zet-
ten een tent, wat picknicktafels 
en leggen enige pallets. Voor 
kinderen komt er een auto te 

staan die zij kunnen ‘versieren’ 
met krijtbordverf. Mits ze zin 
hebben dan. Je kunt meedoen 
met een bootcamp onder lei-
ding van Emiel Caspers en wie 
zin heeft en het aandurft kan 
bijvoorbeeld een liedje zingen of 
een muziekinstrument bespelen 

tijdens een soort Open Podium. 
Niet strak georganiseerd of ge-
regisseerd. We zorgen dat wie 
daar zin in heeft, er de gelegen-
heid voor krijgt op een centraal 
plekje in het HaDeepark”, doet 
genoemd tweetal uit de doeken. 

Ook wordt gezorgd voor een 
reuzen-ganzenbord spel, maar 
‘parkgangers’ zijn ook vrij hun 
eigen stok kaarten of spel mee 
te brengen. Er is een lekker (spe-
ciaal) biertje te verkrijgen, ande-
re drankjes en iets te eten en er 
wordt verdraaid vinyl gedraaid 
maar: “Er is wel iets te doen, 
maar in welke mate je daar in 
mee gaat is aan de bezoekers 
zelf”, zeggen Eric en Ardith. Dan 
uitnodigend: “Kom gewoon al-
lemaal lekker een middagje re-
laxen bij Hadee in het park.”

HEESWIJK-DINTHER – In het gras zitten, liggen of hangen of op een zelf meegebrachte deken of wele
licht in de meegesjouwde tuinstoel. Helemaal niks doen of een spelletje spelen, een boekje lezen, 
beetje buurten of met de ogen dicht genieten. Het kan allemaal en nog veel meer tijdens ‘HaDee in het 
Park’ op zondag 24 juni vanaf 14.00 uur op het sportveld aan de Schuurakker. Een middagje CHILLEN 
met hoofdletters, voor jong en oud. De toegang én sfeer zijn gratis. 

V.l.n.r.: Jet van Gerwen, Job Kil en Anouk van de Akker Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Parkgangers’ zijn ook vrij hun eigen 
stok kaarten of spel mee te brengen
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Bent u op 
zoek naar 

kinderopvang?
Maak een afspraak om 

te komen kijken!

• Kleinschalig
• Natuurlijke omgeving

• Kinderopvang van 0 tot 4 jaar

OPEN DAG 
Zaterdag 23 juni

10.00 tot 13.00 uur

Tijdens deze dag worden in ver-
schillende zeskamponderdelen 
de behendigheid, conditie en 
uithoudingsvermogen van de 
teams getest! Daarnaast zal er 
natuurlijk ook een dosis gezellig-
heid te vinden zijn op en rondom 
de jeugdzeskamp.
Maar wat is nou een Jeugdzes-
kamp zonder deelnemers? In-
derdaad, niet zoals het bedoeld 

is! Daarom bij deze een op-
roep aan alle jeugd van Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek om 
zich met vriendjes, vriendinne-
tjes, broertjes, zusjes et cetera in 
te schrijven voor dit geweldige 
evenement. De inschrijving is 
geopend.
Hieronder een aantal voorwaar-
den die hieraan verbonden zijn:
- Je moet tussen de zeven en 

vijftien jaar oud zijn;
- Het team bestaat uit acht tot 

twaalf deelnemers;
- De kosten bedragen € 25,- 

per team;
- De inschrijving zal sluiten op 

15 juli.
Kijk voor inschrijving en eventu-
eel meer informatie op 
www.jongnederlandhdl.nl/
zeskamp. Tot dan!

Jeugdzeskamp 2018
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dit jaar zal de vierde editie van de Jeugdzeskamp van Heese
wijkeDinther en Loosbroek plaatsvinden op zondag 9 september van 9.00 tot 17.00 uur.

Brandweerles voor scouting

Elke woensdagavond hebben de 
welpen- en scouts ‘woensdag 
groepsdraaien’. Deze keer was 

het wel een hele leuke avond. 
De brandweer in Nistelrode 
kwam met vijf brandweerlieden 

en twee brandweerwagens langs 
op het scoutingterrein. Zij had-
den een leuk programma voor-

bereid voor de kinderen. Het was 
niet alleen interessant, maar ook 
super leuk om zelf al deze dingen 
te mogen doen. 
Het waren met deze hitte geen 
brandjes, maar kinderen die ge-
blusd werden! Alles bij elkaar een 
geslaagde avond.

Wil je ook een keer komen kijken 
bij de welpen, van zes tot tien 
jaar, of bij scouts, van tien tot 
veertien jaar? 
Op woensdag ben je van harte 
welkom. Je kunt contact opne-
men met Amber van den Broek, 
06-31745616.

NISTELRODE - Een zuurstofmasker uitproberen, een fiets of verkeersbord kapot knippen/knijpen, een 
rondleiding door en om de brandweerwagen, het gebruik van een warmtecamera of een bal van een 
melkbus af spuiten met een hogedrukspuit; dit zijn een paar activiteiten die de scouting afgelopen 
woensdag mocht doen, samen met brandweer Nistelrode.

Vrijdag 22 juni wordt een fees-
telijke dag voor juf Wilma, alle 
leerlingen, leerkrachten en ou-
ders van De Kiem. Van 14.00 
tot 15.00 uur zet de school de 
deuren open voor alle ouders, 
kinderen, collega’s en andere be-

trokkenen die in de afgelopen 40 
jaar, op welke manier dan ook, 
juf Wilma hebben leren kennen. 
Ze zal het leuk vinden om jou op 
die dag even te ontmoeten.

Je bent van harte welkom!

De kiem zet juf Wilma 
in het zonnetje
Al 40 jaar juf in Heesch

HEESCH - Basisschool De Kiem werd in 1983 gebouwd. De school 
was het eerste gebouw in de wijk en stond destijds midden in ake
kers en weidegebieden. Wilma Harpe heeft de school samen met de 
toenmalige directeur, Martin van Iersel, opgestart en de wijk erome
heen zien groeien. Nu wil De Kiem juf Wilma in het zonnetje zetten. 
Ze viert namelijk haar 40ejarig jubileum; 5 jaar Pippeloentje en 35 
jaar De Kiem!

BoBZ open voor scholieren voortgezet onderwijs
NISTELRODE - BOBZ opent zaterdag 23 juni haar deuren voor jongens en meiden die in het 1e of 
2e leerjaar zitten van het voorgezet onderwijs en natuurlijk ook voor hun vrienden en vriendinnen 
die niet uit Nistelrode komen. Jullie zijn van 20.30 tot 22.30 uur welkom om te komen. Chillen in het 
dorpshuis! De entree bedraagt € 3,-, hiervoor krijg je twee consumptiebonnen. 
Legitimatie aan de hand van je schoolpas.

Terugblik op Wereldwinkel op school 
op bs De Beekgraaf

Op 1 juni was de opening in de 
aula, waarbij het Afrika-Enga-
koor en burgemeester Marieke 
Moorman aanwezig waren. 
Een lid van het koor vertelde 
over het ontstaan van het Afri-
ka-Engakoor en uit welk land de 
liedjes kwamen.
Het koor zingt op veel plaatsen 
en het geld dat zij daarmee op-
haalt gaat naar projecten in de 

Derde Wereld. De vrolijke liede-
ren sloegen bij de kinderen goed 
aan. De 10% van de omzet van 
Wereldwinkel op School bestemt 
het Afrika-Engakoor voor het 
werk van pater Toon van Kessel 
in Zambia.
Voor het eerst was burgemeester 
Marieke Moorman bij de ope-
ning aanwezig. Zij was enthou-
siast dat kinderen van groep 8 

zich een week zo inzetten voor 
de Derde Wereld. “We leven 
immers in één wereld en wij 
hebben het hier erg goed, ver-
geleken met kinderen in de Der-
de Wereld”, benadrukte zij. De 
burgemeester gaf het bestuurtje 
een envelop met inhoud die ze 
in hun winkeltje mochten beste-
den voor hun klas.
Met veel inzet hebben de kinde-
ren hun winkeltje gerund. Elke 
dag kwamen kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s, de oppas, de juf-
fen en meesters naar de kraam 
in de aula. De omzet mag er zijn: 
€ 1.204,-! Tijdens de afsluiting op 
dinsdagochtend 12 juni, waarbij 
Mayke Hendriks en pater Toon 
van Kessel aanwezig waren, 
werd een cheque ter waarde van 
€ 121,- aangeboden.

Dank aan alle bezoekers en de 
kinderen van groep 8.

Bestuurtje Wereldwinkel op 
School: Bo, Senna, Fenneke, Jop, 
Fabian en Daan.

NISTELRODE - Voor het zestiende achtereenvolgende jaar hielden kinderen van groep 8 van basisschool 
De Beekgraaf Wereldwinkel op School. Vooraf kregen de kinderen in de klas informatie over de Werelde
winkel: over het ontstaan, het doel en de werkwijze.

V.l.n.r.: Fabian, Bo, Fenneke, Senna, de burgemeester, Job en Daan
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GOEDE DOELEN
Tel één en een bij elkaar op, en 
je hebt een mooi uitgangspunt 
voor een heel speciaal jubileums- 
feestje voor al onze relaties. 
Dat het iets met Goede Doelen 
moest worden was al snel dui-

delijk. Ruud: “We wilden heel 
graag een bijdrage schenken 
aan Ziekencomité De Schakel in  
Geffen, Ziekenactie Het Open 
Venster in Nuland, De Zonne-
bloem in Vinkel en Stichting Ado-
ra in Berlicum. En we wisten ook 

al snel welke bijzondere activiteit 
het moest worden: de Breakout 
Run! We hebben onze relaties 
uitgenodigd om mee te doen 
en kregen ontzettend veel leuke 
reacties én inschrijvingen. Ruim 
tweehonderd van onze relaties 
in de leeftijd van 16 tot 75-plus 
gingen de uitdaging aan. 

We hadden ons eigen startvak, 
en bovendien was het VIP-dek 
vanaf 17.00 uur tot middernacht 
voor ons gereserveerd voor onze 
afterparty. 
We hebben met zijn allen een 
geweldige prestatie neergezet 
met zo’n anderhalf uur ploeteren 
over een traject van acht kilome-
ter, waarin het ging om obstakels 
overwinnen, elkaar vooruithel-
pen en samenwerken. Die team-
spirit schept een heel waardevol-
le band.” 

TROTS
Alle Van der Doelen-deelnemers 
ontvingen het startticket en een 
speciaal T-shirt, en vijf verzeke-
raars legden gezamenlijk 2000 
euro in. Van der Doelen ver-
dubbelde dit bedrag naar 4000 
euro, waarvan bovengenoemde 
organisaties elk 1000 euro ont-
vingen. Ruud: “Het was een dag 
om nooit te vergeten. Echt een 
geweldige ervaring. Een dag ook 
waarop mijn vader in de spot-
lights werd gezet, zonder hem 
waren we immers nooit zover 
gekomen. Ja, dat doet wel wat 
met je. En ook met onze relaties. 

Kippenvel tijdens de speech. Wij 
zijn trots op ons bedrijf, maar 
meer nog op onze relaties. Een 
groot dankjewel aan al onze rela-
ties: samen met jullie óp naar de 
volgende vijfentwintig jaar!”

GEFFEN e Antoon van der Doelen richtte in 1993 Van der Doelen Assurantiën op, en droeg vanwege gezondheidsredenen in 2013 het stokje over aan zoon Ruud. In die 
vijfentwintig jaar groeide de onderneming van één naar negen medewerkers, er werden nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd en digitalisering deed zijn intrede. Maar 
één ding is in al die jaren niet veranderd: de laagdrempeligheid, het vertrouwen, de toegankelijkheid en de persoonlijke aanpak. Ruud: “Wij willen er persoonlijk zijn 
voor onze relaties, op het gebied van hypotheken, risicobeheer en verzekeringen. We zijn regionaal actief en voelen ons betrokken bij maatschappelijke projecten.” 

Tekst: Anita van den Bogaart

WWW.VANDERDOELENVERZEKERINGEN.NL

Locatie Geffen
Kloosterstraat 44
5386 AT Geffen

073-5325510

Locatie Loosbroek
Molenhoeven 9

5472 PX Loosbroek
0413-229951

Locatie Berlicum
Braakven 79

5258 AH Berlicum NB
073-3035303

Het adres voor hypotheken, 
risicobeheer en verzekeringen. 
Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact
opnemen met één van onze adviseurs.

Van der Doelen Verzekeringen viert haar
vijfentwintigjarig jubileum wel heel ludiek
Met vier Goede Doelen in de hoofdrol!

Het gesleep met slangen, het tussentijds verzetten van de sproeier en het 
uitrekenen en in de gaten houden van de juiste hoeveelheden water voor de 

diverse sectoren in uw tuin, behoort nu voorgoed tot het verleden. 
Uw grasveld eist nou eenmaal meer water op dan uw rozenperk.

Om uw gazon mooi groen te houden en uw kostbare planten 
goed te onderhouden, kunnen wij een beregeningssysteem op maat 

voor u ontwerpen en installeren. 
Afhankelijk van uw wensen en budget worden de juiste componenten 

bepaald en berekend. Een beregeningsinstallatie kan zowel in een bestaande 
als nieuw aan te leggen tuin probleemloos worden ingepast.

De Morgenstond 33 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-331218 - 06-53708630

info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

BEREGENING

oldtimers bekijken bij de 
meierijsche museumboerderij

Het hoogtepunt ligt tussen 12.00 
en 14.00 uur, wanneer er zo’n 50 
oldtimers tegelijk op het terrein 
aanwezig zijn. De eigenaren van 
al die vaak zeldzame auto’s staan 
bij hun voertuig om er vol trots 
over te kunnen vertellen. Een 
unieke kans voor iedereen om 

al dit moois van dichtbij te kun-
nen zien! Maar er is meer! Ook 
de historische groententuin staat 
in volle groei en bloei, de boer-
derij is open en de gidsen staan 
klaar om hun boeiende verhalen 
te vertellen. Er is een groot ter-
ras met allerlei heerlijk eten en 

drinken en gezellige muziek. Het 
wordt er weer beregezellig, daar 
bij de Meierijsche Museumboer-
derij aan de Meerstraat 28.
Entree is slechts € 4,-, kinderen 
tot twaalf jaar betalen € 2,-.
De leden van de ‘Vereniging van 
Vrienden’ hebben, op vertoon 
van hun ledenpasje, gratis toe-
gang voor twee personen.

Voor meer informatie kijk op 
www.museumboerderij.nl, 
Twitter en Facebook.

HEESWIJK-DINTHER - De dag voor Vaderdag, zaterdag 16 juni, laat de Meierijsche Museumboerderij 
de harten van menig vader en zoon en moeder en dochter sneller kloppen met een grote oldtimereshow. 
Tussen 11.00 en 16.00 uur bevolken heel veel antieke karren, brommers, vrachtauto’s, personenauto’s 
en sportwagens het terrein van de eeuwenoude boerderij. 
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Net als voorgaande jaren staat 
deze tocht volledig in het teken 
van Proeven, Bewegen en Bele-
ven. De fietstocht van 45 kilo-
meter gaat deze keer met name 
door en langs de Maashorstge-
meenten Oss en Bernheze. 

Startlocaties
De vier startlocaties liggen ver-
spreid door de Maashorst; op 

deze manier is er altijd wel een 
startlocatie bij jou in de buurt! 

Binnenkort meer informatie over 
deze unieke fietstocht. Dan wor-
den de startlocaties, de voorin-
schrijving en het pop-up restau-
rant belicht!

Volg ons ook op Facebook.com/
Maashorst Events.

save the date: 
26 augustus
Maashorst Op Dié Fiets

MAASHORST - Fietsen in het grootste aaneengesloten natuurgee
bied: het OERgebied in Brabant. Proef streekproducten, beluister 
Maashorstverhalen en rust uit bij sfeervolle locaties. Weer een vere
rassende route op paden waar je niet altijd komt. Dat is Maashorst 
Op Dié Fiets en daar wil jij toch zeker bij zijn? Zet het alvast in je 
agenda; zondag 26 augustus! 

open dag wisentgebied maashorst

Bezoekers kunnen het wisenten-
gebied in- en uitwandelen via 
de voetgangerspoortjes die dan 
open zijn. 
Het ene voetgangerspoortje be-
vindt zich in het raster langs de 
Zevenhuizerweg in Uden. Het 
is te bereiken door deze weg 
af te fietsen of te lopen. Na het 
passeren van het veerooster is 
even verderop het voetganger- 
spoortje.

Het andere voetgangerspoortje 
bevindt zich in het raster langs 
de Udensedreef in Uden, ter 
hoogte van de uitkijkheuvel. 

Verder is het wisentengebied 
toegankelijk voor deelnemers 
aan een excursie van Natuurcen-
trum De Maashorst; aanmelden 
via www.natuurcentrumde-
maashorst.nl/agenda. 
Een groot deel van het wisenten-

gebied is ook goed te overzien 
vanaf het fiets- en wandelpad 
aan de Udensedreef.

MAASHORST - Er wordt weer een open dag gehouden in het wisentgebied. Op zondag 17 juni tussen 
13.00 en 16.00 uur kunnen wandelaars het wisentgebied bezoeken. Maashorstrangers verwelkomen 
bezoekers bij de twee voetgangerspoortjes en wijzen waar de wisentenkudde is. Bezoekers kunnen dan 
alleen of in kleine groepjes het gebied in lopen, honden worden niet toegelaten. In de buurt van de 
kudde zijn ook Maashorstrangers aanwezig. 

Foto: Martien van Dooren

Met het blote oog en door de 
telescopen en verrekijkers zijn 
aan de westelijke hemel Mer-
curius en de veel heldere Venus 
goed te zien. In het zuidoosten 
staat de reuzenplaneet Jupiter 
waarvan de wolkenbanden en 
manen door de kijkers duidelijk 
zichtbaar zijn. Ook de maansik-
kel is vrijdagavond nog even te 
zien. Later op de avond komt 
Saturnus in het zuidoosten op. 
Van hem zijn met de telescoop 
het ringenstelsel en enkele grote 
manen te onderscheiden.

In de loop van de schemering 
worden steeds meer sterren en 
sterrenbeelden zichtbaar, bij-
voorbeeld Tweelingen, Grote- en 
Kleine Beer, Arcturus en Poolster. 
Het moet wel onbewolkt zijn om 
de hemellichamen te kunnen 
zien.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 

presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel.

De entree op de publieksavond 
is € 5,-; kinderen tot en met 
twaalf jaar betalen € 3,-. 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Vinkel/Heesch
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

Vier planeten te zien bij 
sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 15 juni voor publiek 
geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Zorg dat je 
op tijd aanwezig bent, want het kan druk worden.

Wandeldriedaage Nistelrode 
NISTELRODE - Het is alweer bije
na zover; de wandeldriedaagse 
in Nistelrode. Deze wordt geore
ganiseerd door Stichting Jeugde
Belangen van 18 tot 20 juni. 

De start is bij Eetcafe ‘t Pump-
ke. Er zijn weer leuke vijf- en 
tien kilometerroutes voor ieder-
een bedacht. De echte fanatieke 
wandelaars kunnen beide routes 
achter elkaar lopen! Dit jaar is er 
een fotozoektocht voor de jeugd 
van de onderbouw en voor de 
bovenbouw is er een speciale 
opdracht tijdens de wandel-
tocht. Dit jaar word de wandel-
route voor kinderen aangegeven 
met blauwe handjes.

50 jarig bestaan
Omdat Stichting Jeugdbelangen 
dit jaar 50 jaar bestaat wordt 
er groots uitgepakt. De kinde-
ren van de onderbouw maken 
kans op een filmkaartje van CC 
Nesterlé en de kinderen van de 
bovenbouw maken kans op een 
avontuur voor acht personen in 
the Temple Challenge. 
Op de laatste dag wordt de 
wandeldriedaagse afgesloten bij 
Eetcafe ‘t Pumpke. Hier wacht 
jullie een muzikale begroeting en 
voor iedereen met een vaantje 
een suikerspin of een zak pop-
corn.

De inschrijving is dagelijks vanaf 

17.45 uur, vertrek is vanaf 18.00 
uur bij Eetcafe ‘t Pumpke. Per 
dag € 2,- of drie dagen voor 
€ 5,-.

Stichting Jeugdbelangen heeft er 
zin in, jullie ook?

Nachtvlindernacht
BERNHEZE - In de avond en 
nacht van vrijdag 22 juni wordt 
de Nationale Nachtvlindernacht 
gehouden. 

Deze nacht wordt gekeken 
naar nachtvlinders met behulp 
van een laken, lamp en stroop. 
Dit kan in de eigen achtertuin, 
maar ook met een georganiseer-
de excursie. In het park bij de 
kinderboerderij in Oss staan de 
vlinderwerkgroepleden van het 
IVN Oss en Bernheze klaar om 
te laten zien wat voor moois er 
op het laken komt. Ook wordt er 
stroop op de bomen gesmeerd 
waar de vlinders op af komen. 
We kunnen van alles verwach-

ten, zoals de agaatvlinder, huis-
moeder, rood weeskind of lieve-
ling. Vorig jaar liet de buxusmot 
zich veelvuldig zien. Benieuwd 
of hij nog zo sterk aanwezig is! 
Nieuwsgierig geworden? Beleef 
het mee tijdens de landelijke 
nachtvlindernacht die start om 
20.30 uur.
De nationale nachtvlindernacht 

wordt gecoördineerd door de 
vlinderstichting en heeft tot doel 
om zoveel mogelijk mensen op 
een spannende manier kennis te 
laten maken met nachtvlinders 
en tegelijkertijd verspreid in het 
hele land gegevens van nacht-
vlinders te verzamelen. Voor een 
overzicht van alle excursies kijk 
op www.nachtvlindernacht.nl.

Ik wil graag weten welke regels er gelden 
voor mij en mijn werknemers

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 
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Waardecheque nog in te leveren tot 30 juni 2018

Strijbosch bestaat bijna 65 jaar. Hoewel 
het bedrijf zijn sporen vooral verdient 
als verhuurder en verkoper van witgoed, 
beeld, geluid en klein huishoudelijke arti-
kelen in zorginstellingen, justitiële instel-
lingen, defensie en asielzoekerscentra, zijn 
de groei en het succes vooral te danken 
aan de onvergelijkbare service.

Deze service wil Strijbosch ook graag in-
zetten voor de particuliere klanten die 
daarvoor van harte welkom zijn in de win-
kel. Strijbosch is er echter van overtuigd 
dat het vooral gaat om inspelen op klant-
wensen. “En dat doe je niet door zoveel 
mogelijk artikelen op een winkelschap te 
zetten”, vindt men bij Strijbosch. “In de 
winkel kom je om te ervaren, te ontdek-
ken en het advies te krijgen voor de aller-
beste keuze.” 

Naast het aanbod aan witgoed, audio en 
video en huishoudelijke apparatuur, is veel 
aandacht gereserveerd voor keuken- en 
kookaccessoires. Daarvoor wordt samen-
gewerkt met de firma Kookstijl die een 
prachtige plek heeft in de nieuwe winkel. 
Het allerbelangrijkst is echter de gast-
vrijheid. Met een luisterend oor voor uw 
wensen, een goed advies en een heerlijke 
kop koffie. Niet voor niets zeggen ze bij 
Strijbosch: “Welkom Thuis bij Strijbosch.”

Denkt u nog aan de waardecheque die u 
enkele weken geleden bij DeMooiBern-
hezeKrant hebt gekregen om deze in te 
leveren vóór 30 juni 2018?

Heescheweg 29, Nistelrode
0412-617711
www.strijbosch.nl

strijbosch’ nieuwe winkelconcept 
NISTELRODE - Na een ingrijpende verbouwing opende Strijbosch eind mei een come
pleet nieuwe winkel. De winkel biedt een uitgebreid assortiment aan beeld, geluid, 
wassen, drogen, klein huishoudelijke en keukenaccessoires. Gastvrijheid, service en 
deskundigheid zijn leidend in het nieuwe Strijbosch winkelconcept. 

“In eerste instantie wordt er altijd gepro-
beerd om de klant telefonisch of via in-
ternet te helpen. Als dit niet lukt dan kan 
één van de mobiele adviseurs bij de klant 
thuis komen om te helpen”, licht Jandy 
van den Hoof, manager Particulieren toe. 
“Bijvoorbeeld voor het openen van een 
(betaal)rekening, om een verzekering af 
te sluiten of een volmacht op te stellen. 
Maar ook om te leren werken met inter-
netbankieren.”

Rabo Geld Express
Het is niet mogelijk om contant geld op te 
nemen of te storten bij de mobiele advi-

seur. Jandy: “Dit doen wij uit veiligheids-
overweging. Maar heeft de klant contant 
geld nodig? Dan is de Rabo Geld Express 
een oplossing. Het geld wordt bij de klant 
thuisbezorgd wanneer hij het nodig heeft. 
Neem voor meer informatie over de mo-
gelijkheden van de Rabo Geld Express 
contact met ons op.”

Afspraak maken met een 
mobiele adviseur?
Bel gerust voor een afspraak naar Rabo-
bank Oss Bernheze via 0412-457777 of 
stuur een e-mail naar 
info.ossbernheze@rabobank.nl.

Bankzaken thuis geregeld 
met mobiele adviseur

BERNHEZE - Kunt u hulp gebruiken bij het regelen van uw bankzaken en bent u (nog) 
niet zo thuis in de moderne vormen van bankieren? Of bent u beperkt in uw mobilie
teit en niet in staat om naar één van de vestigingen van Rabobank Oss Bernheze te 
komen? Dan komt de adviseur gewoon naar u toe. Deze mobiele adviseurs helpen u 
graag bij het regelen van uw bankzaken. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.
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Je bent welkom om zelf eens te 
voelen hoe het is om een echt 
zwaard vast te houden of om 
met een ridder op de foto te 
gaan. 
Kinderen kunnen meedoen aan 
de ridderschool in de arena. De 
tijden van de ridderschool zijn te 
vinden op het bord in het kam-

pement. Tonen de vaders zich op 
Vaderdag echte helden? Of blijft 
het bij selfies?

Entree volwassenen € 10,-, kin-
deren betalen € 6,-. Voor meer 
informatie, openingstijden en 
online kaartverkoop zie 
www.kasteelheeswijk.com.

Vaders zijn helden op 
kasteel Heeswijk!

HEESWIJK-DINTHER - Vaders kunnen op Kasteel Heeswijk op Vae
derdag, zondag 17 juni, laten zien dat zij een held zijn. De ridders en 
soldaten van Bataille laten zien hoe een training in middeleeuwse 
vechtkunst er aan toe gaat.

Fijne vaderdag
zondag 17 juni

Vaderdag BBQ dagen bij 
Diepvriesspecialist

Zo zijn er speciale aanbiedingen 
en scherpe prijzen op verschil-
lende producten die met BBQ 
te maken hebben. Tevens kan 
er ook van diverse producten 

geproefd worden. Wat dacht u 
van hamburgers, spareribs of 
saté? Verder wordt er een BBQ 
demonstratie gegeven door fi-
liaalmanager Nico, waardoor u 

verder kennis kunt maken met 
het assortiment; zeker het pro-
beren waard! 

Aan de kleintjes is ook gedacht. 
Zo staat er twee dagen een 
springkussen en is er een speci-
ale actie; zij kunnen een kleur-
plaat inkleuren en bij het inleve-
ren krijgen ze een gratis ijsje én 
maken hierbij kans op verschil-
lende prijzen! 

Dus kom ook een kijkje nemen 
tijdens onze BBQ dagen en laat 
u verrassen door de scherpe 
aanbiedingen en proeverijen. 

Voor meer informatie kunt u ook 
kijken op 
www.diepvriesspecialist.nl.

VEGHEL - Het is weer bijna Vaderdag en hoe kun je dit nou beter vieren dan met een BBQ! Op 15 en 16 
juni organiseert Diepvriesspecialist Veghel de ‘Vaderdag BBQ dagen’. Tijdens deze dagen draait alles 
om de BBQ en natuurlijk om de vaders.

Uniek vaderdag
cadeau van hisse bodem.

www.obunto.nl

Biercake voor Vaderdag 
NISTELRODE/OSS - Biercake, 
dat was het idee voor Vaderdag 
van onze bakkers. 

Het bracht ons bij de Muifel-
brouwerij in Oss, waar Martin 
de mogelijkheden toelichtte: 
een nieuwe samenwerking is 
geboren! We hebben gekozen 
voor Zuster Agatha, een smaak-
vol donker bier. De smaak komt 
goed tot zijn recht in deze luchti-
ge stoere cake. De biercake is te 

koop in onze winkels evenals de 
pakketten met Biercake & Zuster 
Agatha bier.

Naast Biercake verrassen we va-
ders ook met Bierdopgebakjes, 
hippe Poloshirttaarten en allerlei 
chocoladeverassingen voor Va-
derdag.

Graag tot ziens in onze winkels 
of online in onze webshop 
webshop.bakkervanmook.nl.

Zondag 17 juni
Vaderdagbrunch
Graag vooraf reserveren via info@eetcafetpumpke.nl 
of bel 0412-612956. Hopelijk tot dan?! 

Raadhuisplein 7 - 5388 GM - Nistelrode - 0412-612956 - info@eetcafetpumpke.nl

nog geen leuk Vaderdag cadeau in petto? 
Vier vaderdag bij ‘t Pumpke! Wij serveren vanaf 11.00 uur een 
overheerlijke brunch aan tafel. Een lekker soepje vooraf, daarna een 
kroket, roerei, ragout en diverse brood- vlees- en kaassoorten. Inclusief 

koffie, thee en jus d’orange. 

een speciaal 
biertje voor 
alle vaders

€ 15,- per persoonKinderen t/m 12 jaar
€ 9,50

Cadeautip
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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 afspraaak

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

GEmEENTEBERicHTEN

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups levert dit 
jaar een groter probleem op dan 
voorgaande jaren. We doen wat 
we kunnen om meldingen op te 
lossen. 

Ziet u rupsen op plekken waar 
veel mensen komen? 
Neem dan contact op met de ge-
meente, telefoon 14 0412, 
gemeente@bernheze.org of
 @bernheze_gem. 

samen alle tuinen groen

Nu het aantal hevige hoosbuien 
toeneemt, kampen steden en 
dorpen steeds vaker met wa-
teroverlast. Riolen komen onder 
druk te staan en straten lopen 
over. Met allerlei nadelige ge-
volgen van dien, maar bovenal 
een fl inke kostenpost voor ge-
meenten en zeker ook voor onze 
inwoners. We zijn ons bewust 
van de nadelige gevolgen van 
klimaatverandering en de relatie 
met bestrating. Daarom nemen 
wij al maatregelen. 
Met de actie Operatie Steen-
breek richten wij ons samen met 
Waterschap Aa en Maas op ei-
genaren van particuliere tuinen 
en bedrijfstuinen. Als je je reali-
seert dat gemiddeld 40% van de 
stedelijke oppervlakte in bezit is 
van particulieren, ligt daar een 

enorme uitdaging. Zeker gezien 
de trend om tuinen grotendeels 
te betegelen. Samen kunnen we 
het verschil maken en zorgen 
voor een klimaatbestendige, ge-
zonde maar vooral een groene 
samenleving!

Kom in actie
Lever één tegel of twee klinkers 
in en u krijgt van ons een gratis 
plant! Daarmee maken wij sa-
men het begin om uw omgeving 
te vergroenen.
Wanneer: zaterdag 23 juni van 
9.00 tot 17.00 uur, Tuincentrum 
Meijs, Bosschebaan 23 in Heesch.

Nodig ook buren, vrienden en 
kennissen uit: hoe meer tegels 
we kunnen innemen en plan-
ten we kunnen weggeven, hoe 

beter. U kunt kiezen uit drie 
soorten planten (ter waarde van 
€ 4,-) en op=op. Deze actie 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Waterschap Aa en Maas. 
Samen zetten we ons in voor een 
groener Bernheze.

Deze tegelruilactie wordt deze 
dag gelijktijdig georganiseerd in 
gemeente Oss bij Coppelmans 
Oss, gemeente Uden bij De 
Kleuter Tuincentrum, gemeente 
Landerd bij Verstegen Tuinplan-
ten, gemeente Meijerijstad bij 
Intratuin Veghel en gemeente 
Boekel bij Schonenberg kwekerij 
& plantencentrum. De openings-
tijden variëren, check eventueel 
de website van het betreffende 
tuincentrum.
Meer informatie:
www.bernheze.org 
(zoekterm: steenbreek).

Voordelen van een groene tuin
- Is goed voor je gezondheid

- Zorgt voor minder omgevings-
geluid

- Brengt de natuur dichterbij
- Biedt leven aan meer soorten 

dieren
- Zorgt voor verkoeling en bete-

re luchtkwaliteit
- Vermindert wateroverlast en 

waterschade

Heeft u veel tegels in de tuin liggen en wilt u helpen om Bernheze 
groener te maken? Dan kunt u een eerste stap zetten. Lever zaterdag 
23 juni een tegel in en u krijgt van ons een gratis plant! Waarom? 
Een groene omgeving is beter voor mens en dier.

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De raadscommis-
sievergaderingen zijn openbaar 
en worden gehouden in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Hee-
sch, aanvang 19.30 uur. 
Let op: de Raadscommissie 
ruimtelijke Zaken begint om 
19.00 uur.
Bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. 

Agenda raadscommissie 
Bestuur en Strategie op 
maandag 18 juni 2018
e Vaststellen gemeentelijke jaar-

stukken 2017
- Budgetoverheveling 2017 

naar 2018
- Eerste tussentijdse rapportage 

2018 gemeente Bernheze
- Programmabegroting 2019 

en resultaatbestemming over 

2017 Veiligheidsregio 
Brabant-Noord

- Begroting 2019 en jaarstuk-
ken 2017 Regionaal Veilig-
heidshuis Maas en Leijgraaf 

- Conceptjaarplan 2017 en 
conceptbegroting 2019 regio 
Noordoost-Brabant/Agrifood 
Capital 

-  Conceptbegroting 2019 en 
jaarrekening 2017 Belasting-
samenwerking Oost Brabant 
(BSOB)

Agenda raadscommissie Maate
schappelijke Zaken op dinsdag 
19 juni 2018
- Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo/AWBZ en Participatie-
wet

- Aanvraag Vangnetuitkering 
BUIG 2017

- Visie recreatie en toerisme 
Bernheze 2018-2022

- Vaststellen gemeentelijke jaar-
stukken 2017

- Eerste tussentijdse rapportage 
2018 gemeente Bernheze

- Jaarrekening 2017 en begro-
ting 2019 gemeenschappelijke 
regeling Kleinschalig Collectief 
Vervoer (KCV)

- Begroting 2019 en jaarverslag 
2017 Werkvoorzieningschap 
Noordoost-Brabant

- Ontwerpbegroting 2019 en 
jaarrekening 2017 Brabants 
Historisch Informatiecentrum 
(BHIC)

- Begroting 2019 en jaarstuk-
ken 2017 Regionale Ambu-
lance Voorziening (RAV)

- Jaarstukken 2017 en begro-
ting 2019 GGD Hart voor 
Brabant

- Begroting 2019 en realisatie 
2017 Regionaal Bureau Leer-
plicht en voortijdig schoolver-
laten Brabant Noordoost (RBL 
BNO)

Agenda raadscommissie Ruime
telijke Zaken op woensdag 20 
juni 2018, aanvang 19.00 uur 
- Keuze variant zonnepark en 

afgifte vvgb omgevingsver-
gunning zonnepark aan Ach-
terste Groes, Heesch

- Vaststellen bestemmingsplan 
Zwarte Molen 2, Nistelrode

- Gewijzigde vaststelling be-
stemmingsplan Kleinwijk ong., 
Nistelrode

- Weigeren bestemmingsplan-
wijziging Zoggelsestraat 74, 
Heesch

- Gewijzigd vaststellen bestem-
mingsplan Lendersgat 15-18, 
Vorstenbosch

- Gewijzigd vaststellen bestem-
mingsplan Hooge Wijststraat 
7, Heesch

- Vaststellen bestemmingsplan 
Ruitersweg-Oost, Heesch

- Vaststellen bestemmings-
plan Hoofdstraat 73, Hees-
wijk-Dinther

- Beleidsplan Civiele Kunstwer-
ken

- Evaluatie Adaptief wegbeheer
- Vaststellen gemeentelijke jaar-

stukken 2017
- Eerste tussentijdse rapportage 

2018 gemeente Bernheze
- Begroting 2019, beleidsplan 

2019-2022 en jaarrekening 
2017 gemeenschappelijke 
regeling Heesch-West

- Opiniërende bespreking Ont-
werpbestemmingsplan Berg-
akkers 3, Vorstenbosch

- Opiniërende bespreking 
Ontwerpbestemmingsplan 
Teeltondersteunende voorzie-
ningen

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeente-
raad en de raadscommissies kunt 
u terecht bij de griffi e, 
telefoon 14 0412, 
e-mail griffi e@bernheze.org.

RAADscommissiEVERGADERiNGEN 

Etensresten 
Doe ze gratis in de gft-container

In ons restafval zitten nog veel etensresten en dat afval hoort bij het 
gft (groente-, fruit- en tuinafval). Dat bleek uit een onderzoek in het 
voorjaar. Etensresten mogen in de gft-container en daarmee bespaart 
u op uw afvalkosten. Gft-afval is gratis. Er wordt groene stroom en 
compost van gemaakt. 
Dit zijn etensresten: 
• groente- en fruitafval
• aardappelschillen
• gekookte etensresten
• vis- en vleesresten, ook graten, schelpen en botjes
• notendoppen en eierschalen
• gestold vet en jus
• theezakjes, filterzakjes met koffiedik
• brood- en kaaskorsten
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Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
- M.G.C. van Grinsven, Het 

Geerke 9, 5473 RW Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het maken van een uitweg naar 
De Hommelsedijk, kadastraal 
bekend als HWH02 F1417 in 
Heeswijk-Dinther.

- A.H.C. van Eerd, Julianastraat 9, 
5473 EJ Heeswijk-Dinther heeft 
in overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 
uitweg naar Julianastraat 9 in 
Heeswijk-Dinther.

- A.J.M. van Hoeij, Heibloem 5, 
5388 VV Nistelrode heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, lid 
1 onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het maken van een uitweg naar 
de achterzijde van Braamstraat 8, 
5388 KR Nistelrode.

Deze meldingen zijn op 6 juni 
2018 geaccepteerd. Verzendda-
tum: 6 juni 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
- L.R. Ruiters van Pater van den 
Elsen Heeswijk voor het organi-
seren van Jumping Heeswijk op 
11 juli van 12.00 tot 22.00 uur 
en van 12 tot en met 15 juli 2018 
van 9.00 tot 1.00 uur op locatie 
Busselsesteeg 2, 5472 PT Loos-
broek. Achterdonksestraat (tus-
sen Voorstraat en Groeneveldse-
straat) in Loosbroek is afgesloten 
voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. De vergunning is 
verzonden op 6 juni 2018.
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 De Pas voor het 

plaatsen van een barwagen bij 

een terras van 23 tot en met 
26 juni 2018 (tijdens de kermis 
Heesch), op De Misse 4, 5384 
NE Heesch. Er wordt zwak-al-
coholhoudende drank verstrekt 
van 14.00 tot 00.30 uur. De 
vergunning is verzonden op 6 
juni 2018.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Heeswijkse 
AaeBeemden
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
bekend dat de gemeenteraad 
van Bernheze op 24 mei 2018 
het bestemmingsplan Heeswijkse 
Aa-Beemden gewijzigd c.q. op-
nieuw heeft vastgesteld.
Zakelijke inhoud: Reeds eerder, 
op 20 april 2017, heeft de ge-
meenteraad dit bestemmingsplan 
vastgesteld. Tegen dit besluit is 
door een aantal belanghebbenden 
beroep aangetekend en een ver-
zoek om voorlopige voorziening 
ingediend. In het nu vastgestel-
de gewijzigde bestemmingsplan 
(IMRO-code NL.IMRO.1721.
BPAaBeemden-vg02) zijn enkele 
ondergeschikte technische aan-
passingen doorgevoerd. Het be-
treft de volgende aanpassingen:
- Verwijdering van de aanduiding 

‘gebiedsaanduiding geluidzo-
ne-industrie’ van de enkelbe-
stemming ‘Bedrijf’.

- Een vervanging van bijlage 5 
behorende bij de planregels in 
relatie tot een aanpassing van 
artikel 3.2.4.e.

- Een tekstuele wijziging van arti-
kel 3.3.3 en het toevoegen van 
het rapport ‘EHS Heeswijkse Aa 
Beemden’ aan bijlage 4 van de 
planregels. 

Het bestemmingsplan bestaat 
uit een toelichting, planregels en 
een verbeelding. Bij het plan is 
geen exploitatieplan vastgesteld.
Inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 14 juni 2018 ge-
durende zes weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. Het plan 
is digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via www.ruimtelij-
keplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPAaBeemden-vg02).

Rechtsmiddelen: Gedurende bo-
vengenoemde termijn van zes 
weken kunnen belanghebben-
den beroep instellen bij de afde-
ling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Het instellen 
van beroep heeft geen schorsen-
de werking op de besluiten. Hier-
voor kunnen belanghebbenden 
die beroep hebben aangetekend 
een voorlopige voorziening vra-
gen. Een dergelijk verzoek kunt 
u alleen doen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Het verzoek 
om voorlopige voorziening kan 
worden gericht aan de Voorzitter 
van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 
Ook hiervoor bent u griffi erecht 
verschuldigd. De beroepen die 
tegen het vaststellingsbesluit van 
20 april 2017 zijn ingediend, rich-
ten zich op grond van artikel 6:19 
lid 1 Algemene wet bestuursrecht 
van rechtswege mede tegen het 
gewijzigde vaststellingbesluit van 
24 mei 2018.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel 
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
- A.M. Gevers heeft een melding 

Activiteitenbesluit ingediend 
voor het oprichten van een 
fi jnmechanicabedrijf op het 
adres De Morgenstond 39a, 
5473 HE Heeswijk-Dinther.

- Hurk Melkvee heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend voor 
het veranderen van een melkvee-
houderij op het adres Grolderse-
weg 20, 5384 TN Heesch.

- Paardenhouderij Tizzum heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het uitbreiden 
van een paardenhouderij op 
het adres Lange Kruisdelstraat 
5c, 5473 KG Heeswijk-Dinther.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
HeeswijkeDinther
-  Retselseweg 10
 Bouwen kantoor en loods en 

handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening en uitrit aan-
leggen of veranderen

 Datum ontvangst: 08-06-2018
- Eikenhoek 40
 Bouwen carport
 Datum ontvangst: 04-06-2018 
- Hommelsedijk ong., kavel KK01
 Bouwen woning
 Datum ontvangst: 05-06-2018

- Vorstenbosseweg 4b
 Vervangen dakbedekking
 Datum ontvangst: 05-06-2018
- Zandstraat 3
 Wijzigen ventilatie
 Datum ontvangst: 06-06-2018
Nistelrode
- Kantje ong.
 Bouwen woning met bijge-

bouw
 Datum ontvangst: 08-06-2018
- Delst 13
 Herbouwen woonhuis en uitrit 

aanleggen of veranderen
 Datum ontvangst: 08-06-2018
- Maxend 48
 Bouwen loods
 Datum ontvangst: 08-06-2018
- Maxend 48
 Bouwen woning
 Datum ontvangst: 08-06-2018
- Dintherseweg 14, 14a en 14b
 Realiseren 6 logieseenheden 

met elk 24 logiesverblijven en 
buitenberg

 Datum ontvangst: 06-06-2018
- Laarhof 54 en 56
 Bouwen carport
 Datum ontvangst: 07-06-2018
Vorstenbosch
- Peelstraat ong.
 Bouwen woning
 Datum ontvangst: 05-06-2018
Heesch
- De Rogge 16
 Wijziging constructie (wijziging 

eerder verleende vergunning)
 Datum ontvangst: 10-06-2018
- Biezenloop 2
 Plaatsen uitbouw en handelen 

in strijd regels ruimtelijke orde-
ning

 Datum ontvangst: 08-06-2018
- ’t Dorp 51
 Nieuwbouw carport en berging
 Datum ontvangst: 05-06-2018
- Beemdstraat ong.
 Bouwen 4 twee-onder-een 

kapwoningen en 1 vrijstaande 
woning en aanleg uitrit

 Datum ontvangst: 06-06-2018
- Graanakker 16
 Oprichten carport
 Datum ontvangst: 07-06-2018
Loosbroek
- Bergmolen 1
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (melding tijde-
lijk woonverblijf garage)

 Datum ontvangst: 05-06-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Plantsoen 1
 Plaatsen dakkapel
 Verzenddatum: 07-06-2018
HeeswijkeDinther
- Hommelse Hoeve 2a
 Verbouwen woning
 Verzenddatum: 07-06-2018
- Hoofdstraat 39
 Verbouwen woonhuis en gara-

ge en handelen in strijd regels 

ruimtelijke ordening
 Verzenddatum: 06-06-2018
- Hoofdstraat 33a
 Uitbreiden woning en hande-

len in strijd regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 11-06-2018
- Koffi estraat ong. Plan Roden-

burg
 Oprichten woning en handelen in 

strijd regels ruimtelijke ordening
 Verzenddatum: 06-06-2018
HeeswijkeDinther
- Abdijstraat 32
 Verbouwen woning tot bene-

den- en bovenwoning
 Verzenddatum: 07-06-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 70
 Uitbreiden woning
 Verzenddatum: 07-06-2018
- Dorpsstraat 15
 Plaatsen tijdelijke mast
 Verzenddatum: 08-06-2018
Nistelrode
- Laarhof 54 en 56
 Bouwen carport
 Verzenddatum: 07-06-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunningen
Nistelrode
- Zwarte Molenweg 6
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum: 05-06-2018
- Doolhof ong.
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum: 07-06-2018
Heesch
- Broekhoek 8
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum: 07-06-2018
- Loosbroeksestraat 5
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit (handhaving)
 Verzenddatum: 07-06-2018
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.

Besluit
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afl oop van de beroepstermijn.
HeeswijkeDinther
- Berg- en Dalseweg 6
 Gedeeltelijke intrekking om-

gevingsvergunning onderdeel 
milieu

 Verzenddatum: 08-06-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

officiËLE BEkENDmAkiNGEN

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. 



  
Woensdag 13 juni 201820

Kermis
heesch

23 t/m
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Het Kindpakket
Eén op de acht kinderen in Ne-
derland kunnen, door het lage 
inkomen van hun ouders, niet 
meedoen. Gewoon meedoen 
aan activiteiten die voor leef-
tijdgenootjes heel gewoon zijn. 
Daarom is het kindpakket op-
gezet. Het kindpakket is een ge-
zamenlijk initiatief van verschil-
lende gemeenten en een aantal 
deelnemende fondsen. Doel: 
Via één loket op een eenvoudi-
ge manier een vergoeding aan 
kunnen vragen voor binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Zo 
kunnen kinderen waarvan de fi-
nanciële situatie thuis moeilijk is, 
volwaardig deelnemen aan de 

maatschappij. Zij kunnen naar 
een sportclub gaan en kleding en 
schoolspullen kopen. Voor huis-
houdens met een laag inkomen 
is het soms niet mogelijk om kin-
deren het nodige te geven. 

Dan kunnen kinderen om finan-
ciële redenen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leef-
tijdsgenootjes heel normaal zijn. 
Het is belangrijk dat ieder kind 
die mogelijkheden wél krijgt. Er 
zijn verschillende regelingen die 
hierbij kunnen helpen. Het kind-
pakket is er voor iedereen tot 
achttien jaar die opgroeit in een 
huishouden met een laag inko-
men.

Noodzaak van een 
kindpakket

In Nederland groeien ruim 378.000 kine
deren op in armoede. In Bernheze wonen 
jammer genoeg ook kinderen die opgroeie
en in armoede. De SP afdeling Bernheze 
wil daarom snel doorpakken met een kinde
pakket. Het kindpakket is bedoeld om te 
voorkomen dat kinderen minder kansen 
krijgen in de toekomst. Door armoede zijn 
opleidingskansen minder, lopen kinderen 
met dunne kleren in de winter, hebben kine
deren te kleine schoenen aan en ontbijten 
kinderen niet voor ze naar school komen. 
Een trieste balans van jarenlang neoelibee
ralisme. 

Peter Sleegers, SP Maatschappelijke Zaken

GEmEENTEBERicHTEN

pRocEDuREs
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

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

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

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

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswijze 
indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

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

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

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

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

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

WWW.BERNHEZE.oRG

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!
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iNfoRmATiE VooR DE kERNEN

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

De gemeentegids ontvang je ook 
dit jaar weer via huis-aan-huis-
verspreiding. Vanaf 11 juni, 
week 24, worden instellingen en 
verenigingen met een redacti-
onele vermelding benaderd om 
de juistheid van de gegevens te 
controleren. Indien je in de vo-
rige editie een vermelding had, 
ontvang je van ons een e-mail. 
Deze e-mail bevat een unieke, 
persoonlijke inlogcode waarmee 
je de gegevens op elk gewenst 
moment kunt wijzigen. Is er bij 
ons geen mailadres bekend, dan 
wordt er komende weken tele-
fonisch contact met je opgeno-
men. Wil je zelf een wijziging 
doorgeven of staat jouw vereni-
ging/organisatie nog niet in de 
gids? Geef dit dan door via 

redactie@aksemedia.nl (onder 
vermelding van gemeentegids 
Bernheze) of bel 0223-673010. 
Inmiddels is de afdeling Sales 
al begonnen met het benade-
ren van adverteerders, die de 
verschijning van de gids mede 
mogelijk maken. Ben jij nog niet 
benaderd of wil je meer informa-
tie, neem dan contact op met de 
salesmanager via 0223-673121. 

Ben je benaderd en twijfel je over 
de echtheid van het gesprek? 
Neem dan zeker contact op! 
Als officiële uitgever van de ge-
meentegids Bernheze 2019 be-
zitten onze publiciteitsadviseurs 
een aanbevelingsbrief van jouw 
gemeente. Hier kun je te allen 
tijde naar vragen.

Gemeentegids Bernheze 
2019, de nieuwe editie
BERNHEZE - De gemeente Bernheze en uitgeverij Akse Media in 
Den Helder zijn gestart met de voorbereidingen van de nieuwe gee
meentegids. Zowel in de papieren versie als in de digitale gemeene
tegids vind je informatie over de meest uiteenlopende organisaties, 
verenigingen en bedrijven. 

Bescherming privacy
Hebt u het ook al gemerkt? Op allerlei sites op internet wordt u gevraagd 
akkoord te gaan met de vernieuwde voorwaarden voor deelname aan de 
genoemde social media. Zo moeten wij akkoord geven aan de veranderde 
voorwaarden bij Facebook, Twitter, LinkedIn en noem maar op.
De oorzaak daarvan is dat binnen de gehele Europese Unie dezelfde privacy-
bescherming is geregeld. In Nederland is als gevolg van de Europese regel-
geving per 25 mei de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
in werking getreden.
Alle instanties, overheden, bedrijfsleven en verenigingen krijgen hiermee te 
maken en moeten ervoor zorgen dat de gegevens van privépersonen goed 
beschermd zijn.
Bij de gemeente worden veel gegevens van personen verwerkt en met name 
bij de uitvoering van diverse wetten en voorzieningen, zoals de WMO, Par-
ticipatiewet en Jeugd, worden veel privacygevoelige gegevens verwerkt. Het 
is daarom van het grootste belang dat die gegevens goed afgeschermd wor-
den en dat kwaadwillenden geen toegang hebben of kunnen krijgen tot die 
gevoelige informatie.
Daarom is er bij de gemeente ook een functionaris gegevensbescherming 
(FG) werkzaam die er voor waakt dat alle automatiseringsprocessen zonder 
risico’s verlopen en de gegevens van onze inwoners goed afgeschermd blij-
ven. Ook is er advies ingewonnen bij het bureau Priva-
cymanagementpartners.
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) hebben inwoners meer mogelijkheden om 
voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens 
worden verwerkt. Zo is er onder meer het recht om de 
persoonsgegevens in te zien, aan te vullen of zelfs te 
beperken als dat noodzakelijk is.
Bernheze is er voor haar inwoners! 

Frans van de Ven, raadslid Lokaal.

D66 ziet kansen voor de Maas-
horst en de regio als geheel. Als 
inwoners genieten we al jaren 
van de vele wandel- en fietspa-
den, van de heide in alle seizoe-
nen, van de bomen die beschut-
ting bieden tegen regen in het 
najaar en voor verkoeling zorgen 
als het zo warm is, zoals de afge-
lopen weken. 

Afgelopen weekend heb ook 

ik weer heerlijk gefietst over de 
goed onderhouden fietspaden, 
genoten van de mooie omgeving 
en ik was niet de enige. En wat 
is het dan fijn als je onderweg, 
aan de rand van het park, op een 
prettige plek wat kunt eten of 
drinken. 

Dat trekt toeristen en recreanten 
en creëert weer nieuwe mogelijk-
heden en werkgelegenheid, zon-

der het belang van de natuur zelf 
uit het oog te verliezen.
Goede verbindingen voor fiet-
sers, ruiters en wandelaars, de 
prachtige natuur en passende 
voorzieningen bieden volop kan-
sen aan de regio en dus ook aan 
Bernheze. Om dit zo optimaal 
mogelijk te organiseren is D66 
voorstander van verdere regio-
nale samenwerking en van één 
aanspreek- en organisatiepunt. 

Blij met de maashorst

Vorige week maandag zijn we als raadse en commissieleden bijgepraat over 
de ontwikkelingen op de Maashorst: het prachtige natuurgebied dat Bernhee
ze verbindt met Landerd, Oss en Uden. De afgelopen jaren is er veel tijd, geld 
en energie gestoken in de ontwikkeling van deze Maashorst door de vier bee
trokken gemeenten, Staatbosbeheer, ondernemers en inwoners. Gezamenlijk 
heeft ieder op zijn manier zijn inzet geleverd om het gebied te ontwikkelen 
tot waar we nu staan. Hoe nu verder?

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

De wielrenner

Vorige week maakte een renner 
een onfortuinlijke smak recht 
voor ons huis. Waardoor? Het 
wiel zat tussen een van de ga-
pende gaten van de kinderkop-
jes. Het wegenonderhoud in 
Bernheze moet beter. We heb-
ben ons als CDA daar expliciet 
voor ingezet de afgelopen jaren, 
de eerste stappen naar een beter 
onderhoudsniveau en veiligere 
centra worden nu gemaakt.

De herinrichting van het cen-
trum in Heesch wordt voltooid, 

in Nistelrode wordt het centrum-
stuk van ’t Laar aangepakt en de 
Traverse in Heeswijk-Dinther zal 
worden aangepakt. Ondertus-
sen gaat het nieuwe college aan 
de slag om met voorstellen te 
komen hoe we de andere knel-
punten gaan oplossen. Wij vin-
den het belangrijk om in Bernhe-
ze veilig op weg te zijn.
Het CDA heeft zich hiervoor in-
gezet in de afgelopen periode en 
zal dat ook deze bestuursperi-
ode doen. Je zet je in voor het 
grote geheel, maar uiteindelijk 

moeten de neuzen van het team 
dezelfde kant op komen te staan 
richting dat gemeenschappelijke 
doel. Wat dat betreft is wielren-
nen soms net als het besturen 
van een gemeente.

De afgelopen tijd, met het mooie weer, zie ik ze regelmatig voorbij 
komen; pelotons wielrenners. De een voorop in de wind, de ander 
midden in de groep genietend van de beschutting en het aerodynae
mische voordeel van de groep. Demarreren en/of voorop fietsen is 
een pittige positie, juist door als team samen te werken kom je dan 
verder.

Mart Smits, raadslid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Het lijkt haast wel een beetje op 
vakantie met deze hoge tempe-
raturen. Toch schuilt er in deze 
aanhoudende warmte ook een 
uitdaging voor de toekomst. 
Door de vaker voorkomende he-
vige regenval moeten we onze 
dorpen en buitengebied zo in-
richten dat ze om kunnen gaan 
met al dat water. Door plekken, 
zoals dorspleinen, in te richten 
met een dubbelfunctie als water-
berging kunnen we de druk op 
het riool verminderen. Hierdoor 
verkleinen we de kans op over-
stromingen. 

Ook moeten we nadenken over 

de hitte die dit nieuwe klimaat 
met zich meebrengt. Zo moeten 
we ervoor zorgen dat er genoeg 
schaduw is om de hittestress te 
beperken. Groen in de wijken 
speelt hierbij een grote rol, vooral 
bomen kunnen van grote waar-
de zijn. Wat Progressief Bernheze 
betreft grijpen we de komende 
jaren aan om onze dorpen leef-
baar te houden. Door ze zo in te 
richten dat we de uitdagingen 
van de toekomst aan kunnen. Ie-
dereen wil toch kunnen genieten 
van deze mooie zomerse dagen? 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Zomerse buien

De afgelopen weken hebben we kunnen 
genieten van aanhoudend mooi weer. Hoge 
temperaturen en veel dagen met geen 
wolkje aan de lucht. Ook zien we meer en 
hevigere regenval waarna de temperatue
ren weer omhoog schieten. Wat doen we 
eraan? 

Skip Anker, commissielid Progressief 
Bernheze

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG
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Tekst?

ocEAAN = pLAsTic soEp Zie oplossing pagina 32

TE koop

NiEuWE DEsso-
TApiJTTEGELs 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

BoEk ‘DE ZoN AcHTERNA, 
15 JAAR LA coLLiNE’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

pioENRoZEN
iN VERscHiLLENDE 
kLEuREN
€ 3,- per bos.
Richard van Doorn, 
Vorstenbosseweg 1
Heeswijk-Dinther.

AANGEBoDEN

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

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

pRoBLEmEN mET uW HoND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

uW LEVENsVERHAAL/
GEBEuRTENis/REis op 
pApiER? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

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.

JE BENT JARiG EN JE WiLT 
EEN fEEsTJE GEVEN DAT 
NiEmAND mEER VERGEET?
Kom dan voor een 
kinderkanofeest met 
spannende acties voor durfals, 
spelletjes voor teamplayers en 
vaartochten voor speurneuzen. 
Meer informatie via: 
info@wavebegeleiding.nl.

GEVRAAGD

BiDpRENTJEs
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 

0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

LEGE cARTRiDGEs 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

ouDE/kApoTTE 
compuTERs EN LApTops

Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

ouDE/kApoTTE moBiELTJEs 

Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

TE HuuR

opsLAGuNiT.Eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of 
48 m2 geïsoleerd en verwarmd, 
eigen toegang door batch. 
Voor meer informatie 
06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

LuxE 6 pERsooNs cHALET 
op Texel. Tel.: 06-23185705.

MooiBernhezertjes

WiLT u EEN ZoEkERTJE pLAATsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,e. office@demooibernhezekrant.nl of 0412e795170.

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAMEN
Vanaf intakegesprek t/m afhandelin g rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpun t tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys .nl
www.scheidingshuys .nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

SCHEIDEN
DOE JE SAM EN
Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

wieis deze Bernhezenaar?

Stuur uw 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.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412e451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:
Ruud Leeijen 
uit Heesch

Winnaar:
Gert Leeijen

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

11-6-2018 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Soorten%20Snoep&w=12&h=12&p=E,K,I,K,L,G,L,N,S,N,L,T,P,L,S,T,X,U,E,N,M,E,F,P,H,J,I,W,T,W,G… 1/1

Soorten Snoep
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

HOPJE KARAMEL KOKINDJES
MOZARTKUGEL PEPERMUNT SUIKERBOON
WIJNBAL WINEGUM ZWARTWIT

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: HOPJE, KARAMEL, KOKINDJES, MOZARTKUGEL, PEPERMUNT, 
SUIKERBOON, WIJNBAL, WINEGUM, ZWARTWIT

WooRDZoEkER: 

www.meermaashorst.nl
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Kermis Heeswijk-Dinther Foto’s: @DMBK en Edwin Hendriks
Meer foto’s op: www.mooibernheze.nlKermis Heeswijk-DintherKermis Heeswijk-Dinther

Hertogkandidaten Hendrikus de Goede 
en Geert de Rechtvaardige enthousias-
meerden de scouts voor deze historische 
daad. Via een queeste (zoektocht) kon-
den de scoutingleden tal van ‘probleem-
pjes’ oplossen en zo allemaal bijdragen 
aan: Brabant als ideaal. Op zijn Trump’s: 
Brabant First!
Vooral dat de scouts aan het eind van het 
weekend konden bepalen wie Hertog zou 
worden droeg bij tot inzet, op vrijdag-
avond, voor een tochtje om diverse tocht-
technieken te oefenen. 

Op zaterdag ging de queeste van start 
in Esbeek. Onderweg hadden de scouts 
ontmoetingen met Omroep Brabant-DJ 
Thijs, Makelaar Piere Verkocht, een me-

dewerker van Brabant Water, Hovenier 
Jan Spit, Heraldiekdeskundige Jaap vlag, 
Hans Lijn, een sportleraar, een kok en de 
kandidaat Hertogen. ‘Probleempjes’ van 
deze themafiguren verdwenen door de 
scoutsinzet als sneeuw voor de zon. 

Na een primitieve overnachting ging de 
tocht op zondag verder, door op de the-
maposten onder andere een Brabants 
volkslied te maken, boomsoorten te her-
kennen, de verkiezing van het lekkerste 
bier (ranja) en een badeendenrace. In een 
Belgisch deel van Baarle Nassau eindigde 
de geslaagde Explorer en accepteerden 
Hendrikus en Geert de duobaan als Her-
tog omdat zij evenveel stemmen verwor-
ven hadden.

Heesche scouts enthousiast 
voor Hertogdom Brabant

HEESCH - Te weinig Brabanders zijn trots op hun provincie en daarin willen twee lee
den van het genootschap Pacte des Cygnes (Het Verdrag van de Zwanen) verandering 
in brengen. Tijdens de jaarlijkse Explorer, een hikeweekend, werd daarvoor de hulp 
ingeroepen van de Heesche Scouts, Gidsen, Rowans en Sherpa’s. Op vrijdagavond 
werd de terugkeer van het Hertogdom Brabant aangekondigd, het geheel van Noord e, 
Vlaams e, Waals Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 
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grond- en straatwerk    •    sloopwerk    •    transport

VAN SCHAIJK TRANSPORT BV

Heesch  -  Tel.: 0412 - 451253  -  www.vanschaijkbv.nlBG-181NEN-EN 13242
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Zoggelsestraat 15 • 5384 LL Heesch
0412-451253 • 06-51825025

sloopwerken@vanschaijkbv.nl • www.vanschaijkbv.nl

Zorgverleners komen bijeen in nieuw
gezondheidscentrum Heesch

Ninske Hiemstra, huisarts in 
Heesch, kocht enige tijd geleden 
het pand en de grond aan de Gil-
destraat. Op de plek waar eens 
het kruisgebouw stond komen 

straks negen zorgaanbieders bij 
elkaar in een splinternieuw ge-
bouw.

Samen met onder andere Pan-

tein ging Ninske aan tafel om 
haar plannen voor een gezond-
heidscentrum te bespreken én 
te realiseren. Naast Pantein zul-
len ook Benu Apotheek Heesch, 

Fysiotherapie 4All, Podotherapie 
Peeters, verloskundigenpraktijk 
De Ridderhof, Huidgericht huid- 
en oedeemtherapie, logopedie-
praktijk Miedema en diëtist Ruth 
hun werkzaamheden straks in 
het nieuwe centrum gaan voort-
zetten. “En we hebben ook nog 
twee ruimtes over waar iemand 
anders terecht kan, bijvoorbeeld 
een psycholoog”, zegt Ninske. 

Straks kunnen de verschillen-
de partijen beter samenwerken 
omdat de lijnen korter zijn. Het 
gebouw wordt ruim van opzet 
en er komt een gezamenlijke 
teamkamer zodat collega’s elkaar 

regelmatig zien en spreken. “We 
werken nu al best intensief sa-
men maar dat wordt straks in het 
nieuwe gebouw nog meer. En we 
kunnen nog meer gebruikma-
ken van elkaars expertise”, zegt 
Hiemstra.

Van Schaijk Sloopwerken uit 
Heesch is inmiddels flink bezig 
met sloopwerkzaamheden; zie 
foto’s. 
Vervolgens gaat Muller Bouw uit 
Heesch zo snel mogelijk begin-
nen met de bouw zodat, als al-
les volgens plan verloopt, begin 
volgend jaar het nieuwe gezond-
heidscentrum klaar is. 

HEESCH – Er wordt flink gesloopt op de plek van het voormalige WiteGele Kruis gebouw om binnenkort 
te kunnen starten met de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. 

De sloop van het voormalige Wit-Gele Kruis gebouw

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!

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl
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Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met je smartphone of 
tablet.

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl
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Totech  |  Voorste Groes 5  |  5384 VJ  |  HEESCH  |  0412-623284  |  www.totech.nl  |  info@totech.nl

In verband met onze snel groeiende 
orderportefeuille zijn wij op zoek naar

GEMOTIVEERDE 
COLLEGA’S

Voor alle voorkomende werkzaamheden 
bij onze zeer uiteenlopende opdrachten, 

onder andere: hakken, (grit/water-) stralen,
of andere ondergrondvoorbereiding,

coaten (zowel voor de Pipeline Service 
afdeling als onze (beton-) renovatietak, 

ondersteunende werkzaamheden bij 
betonrenovatie (zowel constructief, 

technisch als esthetisch) 
injectiewerkzaamheden etc.

Neem een kijkje op onze website voor 
een indruk van ons bedrijf, de diverse 

werkgebieden en de variëteit aan projecten. 
Ook vind je hier de volledige 

vacatureteksten. 
Ben je geïnteresseerd in werken bij Totech? 

Stuur dan je cv naar: info@totech.nl

Totech Totaal Techniek zoekt

PERSONEEL!

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!

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl  - www.erveza.nl

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Waar laat je 
bouwafval 
en puin?
Bouwafval en sloopafval kan 
uit allerlei materialen bestaan: 
hout, kunststof, steen, kera-
miek (dakpannen, bakstenen), 
beton, zand, metaal, chemisch 
afval. Probeer deze materialen 
zoveel mogelijk apart van el-
kaar te houden en breng ze 
naar de milieustraat of afval-
brengstation (de ‘stort’) van 
de gemeente. Metaal kun je 
ook naar een oud-ijzerhandel 
brengen: daar krijg je er vaak 
nog geld voor (denk aan zin-
ken dakgoten, loodslabben of 
koperen leidingen).

Heb je heel veel puin en sloop-
afval, dan kun je een container 
huren. Soms mag je verschil-
lende materialen gemengd 
aanbieden, omdat ze achteraf 
nog gescheiden worden. 
Bron: www.milieucentraal.nl

Bij grotere hoeveelheden kan 
het handig zijn om een afval-
zak te huren.
Vraag hiernaar bijvoorbeeld 
bij een containerbedrijf zoals 
Wim Ruijs Transport en Con-
tainerverhuur.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

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 BEDRIJVENn Kozijnen
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AfschAffing 
ActuAlise-
ringsplicht 
bestemmings-
plAnnen
In een eerdere column heb ik u verteld 
dat gemeenten verplicht zijn om voor 
hun gehele grondgebied te beschikken 
over actuele bestemmingsplannen. 
Actueel wil zeggen dat deze plannen 
niet ouder mogen zijn dan tien jaar. 
De gemeenteraad moet dus elk 
bestemmingsplan na tien jaar herzien. 

Dit gaat veranderen
Eerder dit jaar is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel 
aangenomen dat strekt tot afschaffing van deze verplichting voor 
de raad. Dit wetsvoorstel moet gezien worden als onderdeel in de 
overgang naar het ‘nieuwe stelsel’ van het omgevingsplan onder 
de Omgevingswet. De gedachte achter dit wetsvoorstel is dat 
gemeentebesturen in de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet 
kunnen starten met de voorbereiding van een omgevingsplan, waarin 
(kort samengevat) alle regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving 
zal worden gebundeld. De nieuwe datum van inwerkingtreding van 
de Omgevingswet is (zoals het nu naar uitziet) 1 januari 2021. 
Het wetsvoorstel waarin de actualiseringplicht wordt afgeschaft 
is op 1 februari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer, op 17 
april 2018 door de Eerste Kamer en op 24 mei 2018 gepubliceerd. 
Wanneer het in werking treedt is nog niet bekend. 

Wat betekent dit nu voor u?
Zolang de nieuwe Omgevingswet nog niet in werking is getreden, 
zal de gemeente bestemmingsplannen blijven opstellen om nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk te maken of om nieuw beleid in te 
verankeren. Ook voor particuliere initiatieven die niet passen binnen 
een geldend bestemmingsplan, zullen nieuwe bestemmingsplannen 
worden opgesteld.
Voor u als een ondernemer of particulier kan het daarom belangrijk 
zijn om over uw wens tot bijvoorbeeld bedrijfsuitbreiding of over 
uw wens tot wijziging in gebruik tijdig in overleg te treden met de 
gemeente. De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen komt te 
vervallen voor de gemeente. 

Aanpak initiatief
Een officiële aanvraag om een bestemmingsplan aan te passen moet 
vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. In zo’n 
onderbouwing gaat u in op relevant beleid. Van zowel de gemeente 
als ook van hogere overheden. Daarnaast moet u onderzoek doen 
naar allerlei milieuaspecten om de haalbaarheid van uw plan te 
onderzoeken en aan te tonen.
Tenslotte zult u moeten bekijken welke wet- en regelgeving dan 
van toepassing is op uw initiatief. Al met al een heleboel aspecten 
waarop moet worden ingegaan. Het zou daarom fijn zijn als u weet 
of de gemeente wil meedenken, voordat u al die werkzaamheden 
verricht. Als u wilt weten of de gemeente bereid is om mee te werken 
aan uw plannen, kunt u het beste uw plan eerst in de vorm van een 
principeverzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders 
voorleggen.
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het college van 
Burgemeester en Wethouders van uw plannen vindt. Aan de hand 
van het principeverzoek bepaalt het college of het al dan niet bereid 
is om de planologische procedure (het bestemmingsplan) op te 
starten dat nodig is om medewerking te verlenen aan uw initiatief. 
De achterliggende gedachte van het principeverzoek is, dat u op 
informele wijze en zonder al te veel kosten te hoeven maken, kunt 
informeren naar de kans van slagen van uw plannen. Tegen een 
principebesluit staat overigens geen bezwaar of beroep open. 

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl e www.roconnect.nl e 06e2909 9005

onno truschel is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.
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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 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Intergas cv ketel
Hre 28-24 cw4 

supe
r

Actie

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

€ 850,00
op=op

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Neem eens wat 
vaker de fiets of het 
openbaar vervoer.

Door je auto te laten 
staan en te kiezen 
voor het openbaar 
vervoer of de fiets 

verplaats je jezelf op 
een milieuvriendelijke 

wijze. 

DuuRZAAmHEiD
Tip
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Vergeet-mij-niet speldje voor 
wethouder tijdens ‘overval’

“In 2020 wil ook Bernheze een 
dementievriendelijke gemeente 
zijn, daar zijn we als werkgroep 
druk mee bezig, maar we willen 
ook weten wat u van dementie 
weet”, zegt Hilma Kraan, voor-
zitter van de werkgroep. Nou, 
dat zat wel goed, de wethouder 
wist heel goed wat dementie 
is. “En het is een speerpunt in 
ons beleidsplan”, vertelde Van 
Moorselaar.

De ‘overval’ was ook vooral be-

doeld om aandacht te vragen 
voor dementie. De beeldvor-
ming rond dementie is overwe-
gend negatief, terwijl heel veel 
mensen met dementie, in een 
beginnend of vergevorderd sta-
dium, nog thuis wonen. 
Mensen met dementie tellen 
mee en het is belangrijk dat zij 
mee kunnen blijven doen. Dat ze 
zich niet buitengesloten voelen 
in de gemeenschap en de aan-
sluiting verliezen met de samen-
leving. 

De werkgroep richt zich dan ook 
vooral op een betere integratie, 
minder taboe rondom dementie, 
lagere drempels, meer ontmoe-
ten en meer kennis bij de inwo-
ners en ondernemers van Bern-
heze. 

Rein van Moorselaar vond 
het een mooi initiatief van de 
werkgroep en nam het Ver-
geet-mij-nietje graag in ont-
vangst. De werkgroep heeft er 
weer een ambassadeur bij! 

BERNHEZE - Wethouder Rein van Moorselaar keek ietwat verbaasd op, toen drie leden van de werke
groep Dementievriendelijke Gemeente Bernheze onaangekondigd zijn werkkamer in het gemeentehuis 
binnenstapten. Zij kwamen niet zo maar, ze hadden een missie en ze wilden de wethouder een paar 
vragen stellen over dementie en hem vervolgens het Vergeetemijenietje opspelden. 

V.l.n.r.: Wethouder Rein van Moorselaar, Marion den Blanken, Hilma Kraan en Carla Admiraal

Buurtboekenkast
Het Talentcentrum aan de De La 
Sallestraat in Heesch heeft weer 
iets nieuws: de Buurtboekenkast. 
Zojuist gestart en nog zo pril dat 
ie nog in de groei is. Op de foto 
zie je dat er nog niet veel in staat, 
maar al wel een paar hele mooie 
thrillers en voor de literatuurlief-
hebbers is er ook al het een en 
ander. Jammer genoeg nog geen 
kinderboeken. Heb je die en wil je 
ze kwijt? Breng ze dan alsjeblieft. 
En natuurlijk ook boeken met 
plaatwerk. Het moet een zo breed 
mogelijke boekenkast worden.

Als je zin hebt om een boek te ko-
men halen, dan mag dat. Heb je 
geen zin om het terug te brengen, 
dan is dat goed. Wil je boeken 
kwijt, dan mag je ze brengen. Heb 
je zin om je ermee te gaan be-
moeien en iets heel erg leuks van 
de Buurtboekenkast te maken, 
dan kun je je melden als vrijwillige 
buurtboekenkastbeheerder.
Vind je een boek zo onvoorstel-
baar goed dat je vindt dat zo veel 
mogelijk mensen het moeten le-
zen, dan zet je er gewoon een 
aanbeveling in. Of een recensie. 
Op de binnenflappen is ruimte 
genoeg en als je breed van stof 
bent, dan plak je er gewoon je re-
censie in. De Buurtboekenkast is 
van en voor iedereen en je mag er 
mee doen wat je wilt. O ja, er is 
ook nog koffie en thee en je kunt 
zelfs ter plekke rustig lezen. De 
lege stoel op de foto is voor jou.
Heb je boeken over, dan kun je ze 
brengen. Bel dan even met Marion
Vos, 06-40780893.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
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beeldhouwweek:
2, 3, 5 en 6 juli

een hele week genieten van het tot 
stand brengen van een stenen beeld; 
dat is de zomerse beeldhouwweek van 
de eijnderic. Vier dagen beeldhouwen, 
zowel binnen als buiten. wij zorgen 
voor alle gereedschappen maar ook 
voor koffie, thee en een heerlijke lunch, 
zodat jij helemaal kunt opgaan in de 
creatie van jouw beeld! 

Onder professionele leiding van Willem van 
der Wal ga je aan de slag met jouw creatie. 

Willem heeft jarenlange ervaring en vindt het heerlijk om jou te ondersteunen 
zodat er aan het eind van de week een mooi resultaat tot stand is gekomen. 

We starten om 9.00 uur met een kop koffie en gaan daarna aan de slag. Rond 
11.00 uur een korte pauze, even afstand nemen van je beeld. Om 12.30 uur 
gaan we met elkaar lunchen. in de middag is er een theepauze en rond 16.00 
uur sluiten we af. Dat doen we door elkaars werk te bespreken en suggesties te 
geven over de voortgang. Daar kun je de volgende dag weer mee verder.

ervaring is niet nodig en leeftijd speelt geen rol: iedereen die nieuwsgierig is 
naar het creëren van een driedimensionaal stenen beeld is van harte welkom! 
Meld je aan op www.eijnderic.nl of 0412 45 45 45.  

Op www.eijnderic.nl vind je het nieuwe aanbod voor het 
cursusjaar ‘18-’19. We hebben weer tal van leuke workshops en 
cursussen voor je, waar je je voor kunt inschrijven. 

“wist je dat de eijnderic vanaf september ook veel leuke 
kinder- en jeugdactiviteiten zal programmeren? naast onze 
bekende kookworkshops en typecursussen gaan we ook aan de 
slag met musicallessen, creatieve workshops en nog veel meer! 
Houd daarom de komende weken onze website goed in de gaten!”

nieuWe cursus-
aanbod Online!

Meld je nu aan 
voor het burgerpanel

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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HVcH naar finale

Nadat Davey Claus van JOS met 
een rollertje de paal raakte kwam 
in de 17e minuut de eerste mo-
gelijkheid voor Robin Knapp. Hij 
had echter net iets teveel tijd no-
dig om de bal binnen te schie-
ten. Zo’n 10 minuten later was 
het echter wel raak. Een prima 
voorzet van Joey Vissers werd 
door Knapp feilloos afgerond; 
0-1. Onder leiding van uitblin-
ker Raymond Fafiani kwam JOS 
sterk opzetten en dat had in de 
38e minuut succes. Tiago Con-
ceicao haalde vanaf 20 meter 

verwoestend uit en liet HVCH 
goalie Brian Vialle kansloos; 1-1. 

Na rust wilde JOS de zaak for-
ceren om een doelpunt te ma-
ken maar de Heesche defensie 
gaf geen krimp en anders was 
keeper Vialle wel op zijn post. 
JOS bleef slordig in de afronding 
en dat bood HVCH kansen op 
een succesvolle uitbraak. 
Die kwam er uiteindelijk ook in 
de 85e minuut. Rechtsachter 
Yannick van den Berg stoom-
de op en werd door Joey Vis-

sers perfect bediend. Met een 
beheerste schuiver zette hij 
HVCH op winst. Onder een te-
vreden toeziend oog van één 
van HVCH’s beste spitsen in de 
historie van de club, de al lange 
tijd in Amsterdam wonende Gert 
Buskermolen, gaven de Hee-
schenaren de winst niet meer uit 
handen.

Komende zondag om 14.00 uur 
speelt HVCH de finale om pro-
motie naar de hoofdklasse tegen 
vv Hoogland uit Amersfoort.

AMSTERDAM/HEESCH - HVCH heeft de finale van de nacompetitie bereikt door in Amsterdam knap 
met 1e2 te winnen van JOS Watergraafsmeer. JOS probeerde HVCH vanaf het begin al vast te zetten, 
wat deels ook lukte, maar moest daarbij achterin ook ruimte weggeven en dat was natuurlijk een eitje 
voor HVCH’s snelle mannen.

voetbal

Yannick van den Berg scoorde drie minuten voor tijd de winnende 1-2 Foto: Rudo Romijnders

Maandenlang werd er geld inge-
zameld door leden van de ver-
eniging om dit bijzondere uitje 
mogelijk te maken. In samen-
werking met Hennie Bruurmijn, 
van badmintonwebshop Hebris.
nl, werden acties bedacht en 
werd meer dan € 100,- binnen-

gehaald! 

Onder begeleiding van zes fa-
natieke begeleiders werd in de 
ochtend met bijna 30 jeugdle-
den richting Kaatsheuvel gere-
den waarna in groepen het park 
verkend werd. Jong en oud ver-

maakten zich in onder andere 
Carnaval Festival, Baron 1898 en 
het schommelschip. 

Meer informatie over de Hee-
sche Badmintonvereniging en 
haar activiteiten is te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

Jubilerend HBV bezoekt Efteling

HEESCH - Dit jaar bestaat de Heesche Badminton Vereniging 30 jaar. Dat vierde de vereniging dit weeke
end met een speciaal jubileumuitje voor haar jeugdleden. De gehele jeugdafdeling ging op pad naar de 
Efteling! 

BERNHEZE spoRTiEf

Blikvanger is de boomlange 
Marco van kaathoven. 15 jaar 
en uitkomende in de + 100 kilo 
wist Marco een knappe 2e plek 
te bemachtigen. Leeftijdgenoot 
Triveth van Pinxteren is met een 
groen-blauwe band de hoogst 
gegradeerde jeugdjudoka van 
het team en bemachtigde een 
verdiende 2e plek.

Special olympics kampioen
Corinna Pieters (15), uitko-
mende in niveau 4, wist ge-
noeg wedstrijden te winnen om 
Special Olympics kampioen te 
worden in haar gewichtsklas-
se. De jongste deelnemer in 
de Special Olympics-ploeg van 
Team Tanoshii/Conscius Sports 
is Karin van Dijk (9). Zij kreeg 
vanwege haar visuele handicap 

enigszins aangepaste wedstrij-
den tegen zwaardere en oudere 
deelnemers, maar ze wist zich 
goed staande te houden en een 
prachtige zilveren medaille mee 
naar huis te nemen.

Een bijzondere Special Olympics
“Vrijdag was de openingscere-
monie”, vertelde sensei Walter 
van Well van Team Tanoshii/
Conscius Sports, “een lang 
weekend voor deze doelgroep, 
maar ik ben een zeer trotse trai-
ner. 
Zowel op de mat als erbuiten 
hebben onze toppers het heel 
goed gedaan en er intens van 
genoten. Ik ben zo trots als een 
pauw, vier deelnemers en vier 
maal ere-metaal, wat een pres-
tatie voor deze kanjers!”

Team Tanoshii/conscius 
sports met vier judoka’s 
naar special olympics

NISTELRODE - Al maanden hadden de Gejudoka’s van Team 
Tanoshii/Conscius Sports er naar uitgekeken: de Special Olympics 
zondag 8 tot 10 juni in Doetinchem. Als voorbereiding trainden ze 
drie tot vier keer per week en op diverse toernooien dit voorjaar 
maakten ze indruk met podiumplaatsen.

Team Tanoshii trots op het resultaat

‘Zowel op de mat als 
erbuiten hebben onze toppers 

het heel goed gedaan 
en er intens van genoten’

Special OlympicS maakt trOtS
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Afgelopen zaterdag stonden de poule-
wedstrijden op het programma. Na een 
gezamenlijke warming-up begonnen 
eindelijk de wedstrijden. De eerste wed-
strijd was tegen Alphense Boys; dit was 
meteen de vuurdoop. Het G-team vocht 
hard, maar de eindstand bleef helaas 
0-0. Daarna stond de wedstrijd tegen 
SV Raalte op het programma; een prima 
wedstrijd met een prima eindstand, 2-0. 

Na de pauze en lunch kwam Heesch 
Vlaardingen tegen. Het werd een wed-
strijd waarin flink gestreden werd en uit-
eindelijk leverde dat een mooie 1-1 op. 
De vierde wedstrijd was tegen SV Ven-
ray; uitslag 0-0. De laatste wedstrijd van 
die dag, tegen Woezik, verliep anders 
dan van tevoren gedacht. Omdat dat 
team bestond uit wat jongere kinderen 
durfde het G-team niet echt te voetbal-
len; bang dat zij misschien de kinderen 
pijn zou doen. Heel sportief natuurlijk 
maar daardoor liet HVCH wel punten lig-
gen. Het werd 2-1.

Zondag 10 juni kwam het G-team er al 
snel achter dat zij in een zware poule was 
ingedeeld. De eerste wedstrijd was tegen 
RKMSV Meijel; gelijkspel. Daarna tegen 
SV Raalte; zaterdag al van gewonnen en 
zondag weer! De derde wedstrijd was te-
gen RKSV Wittenhorst; de favoriet van de 
poule. Al snel kwam HVCH met 1-0 ach-

ter te staan maar uiteindelijk een keurig 
gelijkspel eruit weten te slepen. Trots! De 
vierde wedstijd was tegen Blauw-wit G1; 
als deze wedstrijd gewonnen zou worden 
dan ging het G-team voor goud of zilver. 
Maar jammer genoeg werd deze wed-
strijd verloren met 1-0. De laatste wed-
strijd, tegen Deltasports, moest Heesch
winnen en… deed dat dan ook; 2-0! 

Met deze winst wist het G-team een po-
diumplek te pakken en dat voor de eerste 
keer deelname aan de Special Olympics! 
Iedereen kijkt terug op een super week-
end, waar fanatiek gevoetbald werd en 
ook veel plezier is gemaakt!

HVcH G-team haalt brons

HEESCH – Met een heuse VIPebus van Kees van Iersel werd het Geteam bij HVCH 
opgehaald om vervolgens naar recreatiepark Marveld in Groenlo te worden gebracht. 
Vanuit daar ging de reis naar stadion De Vijverberg in Doetinchem, waar het meteen 
gezellig was met volop muziek. Iedere provincie werd apart het stadion binnen gee
roepen door niemand minder dan Erben Wennemars en Erik Hulzenbosch. Daarna 
kwam internationaal volleybalster Lonneke Sloetjes met het olympisch vuur binnen 
en daarna kon het feest echt beginnen.

Dit jaar vonden de Special Olympics 
plaats in de Achterhoek en bleven het 
team en de coahces dus ook op het ter-
rein overnachten. Op vrijdag 8 juni ver-
trok het team richting de Achterhoek, 
uitgezwaaid door hun ouders. 
Mark was al een geroutineerd Special 
Olympic sporter, omdat hij al voor de 
vijfde keer meeging. Esther, Josefien en 
Nienke gingen voor de tweede keer mee. 
De meiden kwamen uit op vier onder-
delen: balk, vloer, brug en sprong. Mark 
kwam uit op vijf onderdelen: hoogrek, 
vloer, ringen, sprong en brug. Het team 
heeft de afgelopen weken hard getraind 
om alle oefeningen te verfijnen.

Na de openingsceremonie op vrijdag-
avond gingen de spelen op zaterdag 9 
juni van start. Alle sporters legden een 
eed af, waarbij werd benadrukt dat mee-
doen belangrijker is dan winnen.

Op zaterdag werden de divisionings-
wedstrijden geturnd. Josefien en Esther 
turnden prachtige oefeningen. Nienke en 
Mark mochten ‘s middags hun oefenin-
gen laten zien. ’s Avonds was het team 
zelfs te zien op het NOS jeugdjournaal! 
De dag werd afgesloten met een gezelli-
ge feestavond op de camping.

Op zondag werd er gestreden voor de me-
dailles. Josefien en Esther hadden zaterdag 
zo netjes geturnd dat ze waren ingedeeld 
in de moeilijkste divisie met hele goede te-
genstanders. Josefien behaalde een gou-
den medaille op vloer en balk, werd 6e op 
sprong en 7e op brug. Allround leverde 
dat een 5e plek op. Esther behaalde een 
mooie bronzen medaille op balk en greep 
net mis op vloer en sprong, daar werd ze 
4e, op brug behaalde ze de 6e plek. All-
round leverde dat een 6e plek op.

‘s Middags was het de beurt aan Nienke 
en Mark. Nienke trok met haar enthousi-
asme de aandacht van alle toeschouwers 
naar zich toe en kreeg daarmee op ieder 
toestel een luid applaus. Op balk behaal-
de Nienke een gouden medaille, op vloer 
een zilveren en op brug een bronzen 
medaille. Op rekstok en vloer behaalde 
Mark een gouden medaille, op ringen 
een zilveren en op gelijke brug een bron-
zen medaille, op sprong een mooie 4e 
plek.

De coaches en sporters hebben samen 
een fantastisch weekend gehad. Zij heb-
ben genoten en veel plezier gemaakt. 
Niet de medailles, maar juist het plezier 
staat voorop tijdens de Special Olympics.

10 medailles voor turners

HEESCH – Vier topsporters uit Heesch vertegenwoordigden Bernheze op de Specie
al Olympics. Begeleid door coaches Vicky VoseVermeulen en Demi Jansen gingen 
sporters Esther Kluytmans, Josefien van der Giessen, Nienke van de Laar en Mark 
Steeg hun best doen op het onderdeel Gymnastiek.Het HVCH G-team

De vier topsporters met hun coaches

Met winst wist het G-team
een podiumplek te pakken

en dat voor de eerste keer deelname 
aan de Special Olympics! 

Special OlympicS maakt trOtS
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ponyspringwedstrijd De kleine Heemskinderen

De zaterdag begon met een 
prachtig zonnetje en dit zou de 
hele dag zo blijven. Papa’s en 

mama’s melden zich met de deel-
nemers met gespannen gezicht-
jes bij het secretariaat om daarna 

de pony’s te gaan halen om zich 
warm te draaien voor de echte 
wedstrijd! In de klasse B gaat het 
erom wie de meeste stijlpunten 
krijgt van de jury, vanaf de klas-
se L wie het snelst rondgaat en 
natuurlijk de meeste balken laat 
liggen! Ook de leden van De 
Kleine Heemskinderen deden 
mee. Esmee van Heumen werd 
met Twister heel knap tweede 

in de AB-B en haar zus Fabien-
ne deed er nog een schepje bo-
venop door met Birthday vijfde 
te worden in de DE-B. Ook Keet 
Steenbakkers deed het super-
goed met Sir Henry; zij liet alle 
balken liggen en werd achtste in 
de AB-B. Voor Keet was het haar 
eerste springwedstrijd! Demi van 
Casteren reed niet mee voor de 
prijzen maar reed wel een net-

jes parcours in de DE-B met een 
springfout. Amber Schuurmans 
reed Latifa en werd derde in de 
C-L. Voor Levana Kraus en Ms. 
Kesha was er een achtste plaats 
in de DE-Z/ZZ. Bedankt deel-
nemers, officials, vrijwilligers 
en Jenco Stables voor de mooie 
wedstrijd!

Foto’s: DMBK

VORSTENBOSCH/NISTELRODE - De Kleine Heemskinderen uit Nise
telrode organiseerde op 9 juni een outdoor springwedstrijd. Erg blij 
was de rijvereniging dat zij te gast mocht zijn bij Jenco Stables, die 
een prachtige accommodatie hebben aan de Kampweg in Vorstene
bosch. Er hadden zich zo’n 140 combinaties aangemeld en kring 
NoordOostBrabant had de wedstrijd van de Kleine Heemskinderen 
gekozen als selectiewedstrijd voor de regiokampioenschappen.

In de ochtend was het de beurt 
aan Sacha. Ze startte haar wed-
strijd sterk op sprong en behaal-
de hier zelfs een 13.425 punt 
voor haar handstandplatval en 
streksprong. De wedstrijd ver-
volgde op brug en met een hoge 
opzwaai behaalde Sacha het vijf-
de punt op brug, namelijk een 
13.05. Hierna was balk aan de 
beurt. Helaas twee vallen moe-
ten incasseren, maar toch een 
11.15 punt behaald. De wed-
strijd vervolgens heel netjes af-
gesloten op vloer met een 12.60 
punt. Sacha is negentiende ge-
worden van Zuid-Nederland.

In wedstrijd drie was het de 
beurt aan Siena. Ook Siena be-
gon haar wedstrijd sterk! Ze 
behaalde op haar eerste toestel 
vloer een 13.05 punt. Daarna 
wist ze ook op sprong en brug 
zelfs boven de dertien punten 
te behalen met twee strakke oe-
feningen. Helaas was het voor 
Siena ook niet de dag voor balk, 
want ze wist haar evenwicht niet 
te houden na de radslag en viel 
hierdoor. 

Toch herpakte ze zichzelf goed 
en behaalde ze hier een keurige 
10.65 punt voor. Siena wist de 
achttiende plaats te veroveren 
van Zuid-Nederland.

Gefeliciteerd Sacha en Siena met 
deze mooie resultaten!

Districtsfinale
voor sacha en siena
BREDA/HEESWIJK-DINTHER - Sacha en Siena turnden op zaterdag 
9 juni hun districtsfinale in Breda. Vanuit de regiofinales hebben 
beide turnsters zich weten te plaatsen voor deze finale.

turnen

Siena en Sacha

Altior B1 niet naar veldfinale
ERP/HEESWIJK-DINTHER - Afe
gelopen zaterdag was de kruise
finale in Erp tussen De Korfrake
kers B1 en Altior B1. 

De winnaar van deze wedstrijd 
plaatste zich voor de veldfinale 
die plaatsvindt op zondag 17 juni 
in Roermond. De Korfrakkers 
kwamen sterk uit de startblok-
ken en Altior had er in de eerste 
helft niet echt een antwoord op. 
Er kwamen wel enkele kansjes, 
maar die werden niet benut en 
ook de afstandsschoten waren 
niet goed. De Korfrakkers gingen 
dan ook rusten met een voor-
sprong van 5-1. Na rust stond 
de verdediging van Altior super 

en kwamen De Korfrakkers er 
gewoon niet meer door. Altior 
deed nog wel iets terug, maar ze 
kon de wedstrijd niet meer laten 
kantelen in haar voordeel. Ze 
verliet uiteindelijk toch met een 
opgeheven hoofd het veld met 
een 6-3 nederlaag. 

Dus geen finale voor Altior B1 
maar wel voor Altior C1 die zich 
enkele weken geleden al plaatste. 
Deze wedstrijd begint om 13.30 
uur met aansluitend de huldi-
ging.

Kijk voor het complete program-
ma op 
www.ready60.nl/damesfinale.

korfbal
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De Korfrakkers B1 - Altior B1

DE opLossiNG

ian nummer 7 van de wereld 
BAKU/HEESWIJK-DINTHER - 
Afgelopen weekend heeft Ian 
van Heugten het Wereld Kame
pioenschap gefietst in Baku te 
Azerbeidzjan. Dat was een hele 
uitdaging omdat het daar niet 
alleen heel warm is, maar ook 
nog heel hard waait. 

De trainingen waren voor de 
helft afgelast en uiteindelijk zijn 
de manches op vrijdag ook afge-
last vanwege de wind. Afgelo-
pen zaterdag ging het uiteinde-
lijk dan toch beginnen. Het was 
van begin af aan heel spannend 
en zenuwslopend. Iedereen ging 
behoorlijk hard en het ging er 
hard aan toe, met veel duw- en 
trekwerk en hele grote valpartij-
en. Voor Ian verliepen de man-

ches goed en zijn starts waren 
goed. Op naar de finales: in de 
kwartfinale als 3de over de fi-
nish, in de halve finale als 2de 
over de finish. Helemaal opge-
lucht en blij naar de finale: bij de 
laatste 8 van de wereld! 

Opnieuw weer gaan focussen 
voor een super start. Ian koos 
ervoor om op de startplek 5 te 
gaan staan, want dan had hij de 
beste lijn naar de eerste bocht. 
Ian had een super start en kwam 
als 3de de bocht in en reed gelijk 
naar plek 2. Helaas viel de Co-
lombiaan die op plek 3 lag en 
zijn fiets viel op de achterband 
van de fiets van Ian, waardoor 
hij viel. Wat een teleurstelling, 
want een podiumplek zat er echt 

wel in. Maar hij is uiteindelijk wel 
de nummer 7 van de wereld. 
Nu herstellen van een grote 
wond in zijn elleboog en flink 
wat schaafwonden en dan op 
naar het Nederlands Kampioen-
schap en het Europees Kampi-
oenschap in juli.

bmx

Dave nummer 8 van de wereld

BAKU/HEESCH - De 24ejarige 
Heeschenaar Dave van der Burg 
stond afgelopen weekend in Bae
koe, Azerbeidzjan, aan de start 
voor het WK BMX. 

Samen met vijf andere Nederlan-
ders kwalificeerde hij zich voor 
de wedstrijd om te strijden voor 
de felbegeerde wereldtitel in de 

Elite Klasse. Van der Burg was 
ijzersterk en knokte zich naar de 
finale waarin hij als derde de eer-
ste bocht uit kwam. 

Helaas eindigde de strijd om de 
medailles voor hem in de twee-
de bocht door een valpartij en 
kwam uiteindelijk als achtste 
over de streep.

BMX talenten uit Bernheze
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WEERT/NISTELRODE - RKSV Prinses Iree
ne is erin geslaagd de finale van de nae
competitie voor promotie naar de eerste 
klasse te halen. De tegenstander zal daare
in Venlosche Boys zijn, dat ook het voore
deel heeft van een thuiswedstrijd. 

In Weert werd een zwaarbevochten 1-2 
overwinning behaald op Wilhelmina ‘08. 
Bij rust stond het 1-1 door een eigen goal 
van Weertenaar Ralph Tobben. Vervol-
gens kreeg Wilhelmina twee penalty’s. 
Arne van Geffen faalde bij de tweede niet, 
waar eerder aanvoerder Tobben dat wel 
deed door naast te schieten. 

Meteen na rust werd het 1-2 door een 
kopbal van Martijn van Vught. Over en 
weer waren er de nodige kansen, maar 

mede door het sterke keeperswerk van 
Stef van Venrooij, won Prinses Irene ver-
diend.

prinses irene speelt zondag finale!
voetbal

NISTELRODE - Een sportvereniging leeft 
natuurlijk van haar leden. Elk weekend 
spelen velen hun korfbale of voetbalwede
strijd bij RKSV Prinses Irene. 

Er zijn gelukkig vrijwilligers die er voor 
zorgen dat alles op rolletjes loopt, maar 
ook financiële ondersteuning is nodig. 
Gelukkig zijn er in de omgeving van 
Nistelrode veel gulle sponsoren die hun 
steentje bijdragen in allerlei vormen, zoals 
bijvoorbeeld het sponsoren van een team. 
Prinses Irene wil daarom graag een aantal 
(nieuwe) teamsponsoren uitlichten. Ak-
ker Makelaardij en Raaijmakers Bestrating 
trappen af! Zij hebben dit jaar respectie-
velijk Heren 5 en JO7-1 in het nieuw ge-
stoken. 

Wil je ook graag iets betekenen voor 
RKSV Prinses Irene? Dat horen we na-

tuurlijk graag! In het geval van sponso-
ring kun je hiervoor contact opnemen 
met de sponsorcommissie. Benieuwd op 
wat voor manier jij de vereniging finan-
cieel kunt ondersteunen? Kijk dan vooral 
even op www.rksvprinsesirene.nl.

Nieuwe teamsponsoren 
RksV prinses irene: Akker makelaardij 
en Raaijmakers Bestrating
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Prestaties
De vrouwenteams presteren di-
rect het eerste seizoen goed. 
Het tweede elftal, onder leiding 
van Tianka van den Akker, is in 
de subtop geëindigd. Het eerste 
elftal is nog volop in de race om 
kampioen te worden en daar-
mee te promoveren naar de der-
de klasse. Op 17 juni om 12.00 
uur is de kampioenswedstrijd bij 
VV Heeswijk. 
De nieuwe hoofdtrainer voor 
volgend seizoen, Tim van Laar-
hoven, is op dit moment trainer 
van de vrouwen van VV Hel-
voirt, die uitkomen in de derde 
klasse. Tim: “Ik heb ontzettend 
veel zin om met deze leuke en 
talentvolle groep aan de slag te 
gaan!”

Welkom
De vrouwen zijn het afgelo-
pen seizoen samengegaan. Een 
seizoen daarvoor zijn de mei-
denteams al in samengestelde 
teams gaan voetballen, net zo-
als de Vrouwen 30+. Dankzij de 
samenwerking tussen de beide 
verenigingen kunnen de mei-
den met meiden in hun eigen 
leeftijdscategorie voetballen. 
Voor de vrouwen geldt dat zij 
nu de keuze hebben om meer 
recreatief of meer prestatief te 
voetballen. Heb jij ook zin om te 
gaan voetballen? Je bent altijd 

welkom om te komen kijken of 
om mee te trainen. Neem ge-
rust contact op met Anouk Dijk-
hoff, 06 23725205 of Kristel van 
Driel, 06-10715416 voor meer 
informatie.

Nieuwe hoofdtrainer Vrouwen 
Avesteyn/Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Het voetbalseizoen 2017/2018 loopt op zijn 
eind. Voor de vrouwen van RKSV Avesteyn en Voetbalvereniging 
Heeswijk was het een bijzonder seizoen. Voor het eerst speelden 
zij in samenwerkende teams; een eerste en een tweede team. Deze 
samenwerking verloopt positief, zowel tussen beide verenigingen, 
de speelsters als ook op sportief gebied. Met ingang van het nieue
we seizoen zal een nieuwe hoofdtrainer de gehele vrouwenselectie 
gaan trainen, Tim van Laarhoven. 

Tim van Laarhoven

Belangrijk sponsornieuws voor HVcH 

HEESCH - Hoofdsponsor Muller Bouw verlengt het contract met drie jaar, hoofdsponsor van de jeugd, Van 
Munster Recyclers, verlengt haar contract met een jaar en kledingsponsor Macron Store Den Bosch ver-
lengt het sponsorcontract voor drie jaar. Daar is HCVH ontzettend blij mee! Bedankt voor het vertrouwen!

Viswedstrijden jeugd visclub de Bleeken

De enthousiaste vissers aan de 
waterkant werden weer bijge-
staan door hun trouwe suppor-
ters en voorzien van nuttige tips. 
Ook deze keer zwommen de 
grotere vissen voor iedereen 
zichtbaar de vijver rond, maar 

het werd de avond van de vangst 
van de kleinere exemplaren, zo-
als voorntjes, baars, brasem en 
zonnebaars. Er werd slechts één 
grotere vis gevangen.
De uitslag van de vierde wed-
strijd is:

Jongste jeugd
1. Jay Molenaar
2. Robin van de Laar
3. Joey Govers.

Oudste jeugd
1. Roy Dollevoet, grootste vis; 

een karper van 65 centimeter
2. Luca van Erp
3. Rick Hartogs
4. Marvin van Lith
5. Brian van de Helm
6. Max van Grinsven.

Deze avond zijn er 93 vissen ge-
vangen met een totaal gewicht 
van 6.700 gram.

Heb je interesse om eens met 
ons mee te vissen? Wij zijn elke 
donderdagavond vanaf 18.30 
uur te vinden aan ’t Langven en 
we helpen je graag!
Vooraf wel even aanmelden via 
debleeken@planet.nl.

HEESCH - Na een hele warme dag dreigde het onweer de viswedstrijd van donderdagavond 7 juni 
te verstoren, maar op een paar kleine spatjes regen na, kon er de hele avond gevist worden én bleef 
het onweer uit. Het werd een prachtige avond met een spiegelglad wateroppervlak van de vijver aan  
’t Langven. De stilte werd slechts af en toe verstoord door springende vissen.

vissen

Foto: Stijn Leemreize

V.l.n.r.: Rob Muller, Chris Ploegmakers en Wim Muller Foto: Marcel Bonte

De Wisselbeker in de Recre-
antenpoule ging naar FC Links 
buitenadem. De Sportiviteitsprijs 
was voor FC Pap met een gemid-
delde van maar liefst 9,5 punten 
per wedstrijd. Patrick Nelissen 
hielp mee met de prijsuitreiking 
en ontving tevens een levens-
middelenpakket, dat geschon-
ken was door Jumbo Wiegmans. 

Fietswereld Michel van de We-
tering schonk een fiets voor de 
loterij: raad gewicht fiets met tas 
en inhoud.
Bij deze willen wij allen bedan-
ken voor de geweldige sportie-
ve dag en een mooie opbrengst 
voor onze Ziekenvereniging Ho-
rizon Heesch. Hopelijk zien wij 
allen volgend jaar weer.

Een sportief zonnig Horizon 
voetbaltoernooi

HEESCH - Dit jaar werd alweer voor de 42ste keer het HORIZON 
voetbaltoernooi gehouden. Op het zonnig sportpark De Braaken in 
Heesch werd tot de laatste minuut van de wedstrijd gestreden voor 
de punten. Maar liefst 22 teams namen hier aan deel, ofwel in de 
Prestatie poule ofwel in de Recreanten poule. Uiteindelijk ging de 
finalewedstrijd tussen FC Gazzerop en FC B.B.V.S. De aftrap van 
deze wedstrijd werd gedaan door Patrick Nelissen. Na een spannene
de wedstrijd ging FC Gazzerop er met de eerste prijs vandoor.

Glenn coldenhoff zesde
in Grand prix van frankrijk
ST. JEAN D’ANGELY/HEESCH - 
Glenn Coldenhoff van het Red 
Bull KTM Factory team is in de 
tiende wedstrijd om het werelde
kampioenschap MXGP in het 
Franse St. Jean d’Angely op een 
zesde plaats geëindigd. 

In de eerste manche reed Col-
denhoff lang op een derde plaats 
en werd na een sterk gereden 
wedstrijd vijfde. 

In de tweede manche moest hij 
na een mindere start terug naar 
voren komen en wist in de laat-
ste bocht Jeremy Seewer nog te 
passeren en werd zevende. “We 
hebben deze winter hard ge-
werkt om van een vaste top tien 
rijder richting de top vijf te gaan. 

We komen steeds dichterbij. Het 
doel is top vijf en ik denk dat 
wanneer ik twee keer een goede 

start pak, ik met de topmannen 
mee kan”, vertelt een tevreden 
Glenn.
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DoNDERDAG 14 JuNi
Thema bijeenkomst: Loslaten
Interpunctie Veghel

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Wandel3daagse
Heesch

oovB: Avond van 
de ondernemer
Goffertstadion Nijmegen

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

muzikale avond Beatles
CC Nesterlé Nistelrode

VRiJDAG 15 JuNi
Wandel3daagse
Heesch

smérrig 18+ 
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther

Biljartdemonstratie
driebanden
CC Servaes Heeswijk-Dinther

BoBZ groep 6/7
Dorpshuis Nistelrode

Nick & simon
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2

publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 14

ZATERDAG 16 JuNi
Roefeldag
Bernheze

familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Pagina 8

oldtimers bekijken
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther
Pagina 13

perry fest
Droevendaal 2 Heeswijk-Dinther

Een avond met kommil foo
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Nisseroi aan de kook
Nistelrode

ZoNDAG 17 JuNi
Vaderdag

Vaders zijn helden
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

open dag wisentgebied
Maashorst Nistelrode
Pagina 14

uurtje klassiek
Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther
Pagina 4

kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

mAANDAG 18 JuNi
stiltewandeling
Bomenpark Heesch

Wandel3daagse
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 14

Badminton jeugdclinic
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

film: maudie
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

poedja-Bardo onder-
richt-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DiNsDAG 19 JuNi
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Wandel3daagse
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 14

inloopspreekuur fysio steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoENsDAG 20 JuNi
ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

Wandel3daagse
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 14

Helderziende waarnemingen 
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: Zahed Nurin
Bibliotheek Heesch
Pagina 7

DoNDERDAG 21 JuNi
oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen 
Nistelrode

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRiJDAG 22 JuNi
Reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

40-jarig jubileum juf Wilma
BS De Kiem Heesch
Pagina 12

iVN Nachtvlindernacht
Park Kinderboerderij Oss
Pagina 14

Herman van Veen
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 23 JuNi
HBs open tennis-toernooi
T.V. De Hoef Heesch

summer Breeze 2018
Sportpark De Hoef Loosbroek

Bernheze strand 
Jeu de Boules
Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 3

Viering Godinnen 
solstick-Zonnewende
Centrum Timmers Hartje 
Nistelrode

Gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch

kermis
Heesch

Jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley Heesch

Zomerconcert fanfare 
st. Lambertus
Tramplein Nistelrode

BoBZ voorgezet onderwijs
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 12

Veldhuis & kemper 
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

kunst kijken met Bkk
Rotterdam
Pagina 9

ZoNDAG 24 JuNi
Beachvolleybaltoernooi
Raadhuisplein Nistelrode

HaDee in het park
Sportveld Schuurakker 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

Aa-land opendag 
Groentepluktuin de Meulenhof 
Heeswijk-Dinther

kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

kermis
Heesch

Lezing: pamela kribbe
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Zonnemiddag
Sterrenwacht Halley Heesch

kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

mAANDAG 25 JuNi
start: Zomerdagen 2018
Centrum MAIA Nistelrode

kermis
Heesch

ouder kind toernooi
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

Bc De klotbeek: Vrij bridgen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

poedja-visualisaties-
meditatie
Boeddhistisch Centrum VorstenboschEv

en
em

en
te
n

 H
EE

SC
H

 •
 H

EE
SW

IJ
K

-D
IN

TH
ER

 •
 L

O
O

SB
R

O
EK

 •
 N

IS
TE

LR
O

D
E 

• 
V

O
R

ST
EN

BO
SC

H

Fotograaf: 
Ton Vrijsen

Maak jij ook graag foto’s? 
Hier plaatsen we drie foto’s van 
een inwoner van Bernheze voor 
Bernheze. Mail je foto’s van 
Bernheze in hoge resolutie aan 
info@demooibernhezekrant.nl.


