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Plein ’69 klaar voor de toekomst
‘diT hebben we alleMaal saMen geRealiseeRd’

Het kostte bloed, zweet en tra-
nen, maar goed werk heeft tijd 
nodig. Daarmee is meteen alles 
kort samengevat als het gaat 
over het realiseren van het totaal 
vernieuwde Plein ’69. Een plein 
dat er na de samenvoeging van 
beide kerkdorpen in 1969 kwam, 
centraal in hartje centrum en ver-
noemd naar dat jaartal. Mogelijk 
werd het in de beginjaren nog 
omarmd, maar met het verstrij-
ken van de tijd werd het door een 
grote meerderheid van het dorp 
ervaren als grauw, troosteloos en 
vooral ongezellig. 

Onder leiding van Actief Burger-
schap werd daarop (vele) jaren 
geleden werkgroep Plein’69 ge-
vormd. Deze werkgroep begon 
met in kaart te brengen wat er 
‘leefde’ en wat er nodig zou zijn 
om het geheel een make-over te 
geven. “Het uitgangspunt was 
altijd: meer gezelligheid”, blik-
ken Peer Verkuijlen, Jan van den 
Broek en Katja Brooijmans van 
Actief Burgerschap terug. 
Zij worden bijgestaan door 
Robin van ’t Veer die namens de 

gemeente in 2015 aansloot en 
Monique Verkuijlen van Halte 5, 
Naast en De Bar. De gloednieuwe 
horecagelegenheid die, zo meldt 
ze opgewekt, er kwam speciaal 
voor het Plein. “Wij zaten elders 
en hadden geen plannen. Toen 
ik ruim vier jaar geleden een in-
spraakavond bezocht kwam naar 
voren dat er behoefte was aan 
een horecagelegenheid met ter-
ras. Daar ben ik samen met mijn 
man Marco op ingesprongen. 
Vervolgens zijn we aangehaakt”, 
meldt ze. 

Het hele proces kwam die eerste 
jaren echter niet op gang. Met 
een aantal ludieke acties op de 
‘wei’ naast het Plein werd ge-
tracht aandacht te genereren. Er 
werd een pad gelegd, schapen 
op los gelaten en er stond zelfs 
ooit een kunstzinnige Engel. “In 
2015 volgden de eerste serieuze 
gesprekken met de gemeente, 
waarna Actief Burgerschap in 
samenspraak met omwonen-
den, dorpelingen, ondernemers 
en maatschappelijke organisa-
ties een plan van aanpak maak-

te. Ook stedenbouwkundige Jos 
Verbakel leverde een positieve 
bijdrage. Op aangeven van haal-
bare wensen ontwierp hij het 
huidige Plein”, zo wordt verteld. 

In 2016 werd door de gemeen-
te al geld gereserveerd. Ondanks 
een goed plan ben je er dan nog 
niet. Diverse omstandigheden 
zorgden voor de nodige vertra-
ging. Van uitstel is echter geen 
afstel gekomen. Eind 2018 werd 
begonnen met de transformatie 
van Plein ’69. Opgewekt wordt 
een opsomming gemaakt. “Er is 
een onzichtbare wateropvang. 
In overleg met het plaatselijke 
IVN zijn bomen gezet die zorgen 
dat er elk jaargetijde iets in bloei 
staat. Er staan nieuwe lantaarn-
palen, er zijn banken geplaatst en 
kunstwerk ‘Brutalist Arcadia’ van 
Jeroen Doorenweerd. Een be-
tonnen sculptuur waarin natuur-
steen is verwerkt en waar plan-
ten in staan. Het Plein is opnieuw 
en kleurrijk bestraat en alles is 
verkeersluw gemaakt”, zegt het 
gezelschap. 

Aan de zijkanten zijn 65 parkeer-
plaatsen gerealiseerd. Daarmee 
is het niet meer de bedoeling 
om óp het plein te parkeren. Iets 
waar veel dorpelingen, ondanks 
de geplaatste borden die daarop 
wijzen, nog aan moeten wennen. 

De aanwezigen begrijpen het, 
maar waarschuwen ook dat 
buitengewoon opsporingsamb-
tenaren (BOA) van de gemeen-
te ingeseind zijn om mensen te 
waarschuwen en/of een boete 
op te leggen. “Het is ook zonde 
dat die auto’s er staan. Het ‘blik 
moet eraf en de zon erop’. Dan 
zie je écht hoe mooi het allemaal 
is geworden”, menen de woord-
voerders. 

Met het plaatsen van nog enke-
le planten- en prullenbakken is 
Plein ’69 klaar. Hoewel de offi-
ciële opening medio september 
gepland staat, is de aubade met 
Koningsdag dé gelegenheid om 
het al feestelijk en muzikaal in te 
luiden en gelijk in gebruik te ne-
men. Peer, Katja, Jan, Monique, 
Robin en de overige leden van 
de werkgroep kunnen de klus als 
geklaard afvinken. Credits wor-
den resoluut van tafel geveegd: 
“Dit hebben we allemaal samen 
gerealiseerd!”

HEESWIJK-DINTHER – Het is niet de opening want die staat medio september op het 
programma, maar met een aubade ter gelegenheid van Koningsdag wordt het totaal 
vernieuwde, fris en gezellig ogende, mooi aangeklede Plein ’69 in Heeswijk-Dinther, 
feestelijk en muzikaal ingewijd en kan het genoteerd worden als ‘bijna’ klaar. 

V.l.n.r.: Monique, Jan, Robin, Peer en Katja  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Het aanzicht van Plein ‘69 is aanzienlijk veranderd Foto’s: Jan van den BoschHet aanzicht van Plein ‘69 is aanzienlijk veranderd Foto’s: Jan van den BoschHet aanzicht van Plein ‘69 is aanzienlijk veranderd Foto’s: Jan van den BoschHet aanzicht van Plein ‘69 is aanzienlijk veranderd Foto’s: Jan van den BoschHet aanzicht van Plein ‘69 is aanzienlijk veranderd Foto’s: Jan van den BoschHet aanzicht van Plein ‘69 is aanzienlijk veranderd Foto’s: Jan van den BoschHet aanzicht van Plein ‘69 is aanzienlijk veranderd Foto’s: Jan van den Bosch
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aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel; agenda
vrijdag 10 mei, 20.00 uur: Ge-
zellige Ierse folkmuziek gebracht 
door Jigsaw. Jigsaw bestaat 
uit vier enthousiastelingen uit 
Veghel en Heeswijk, die ‘gegre-
pen’ zijn door het prachtige Ier-
land en haar folkmuziek. 

De bandleden zijn René Hees-
akkers, Danny van Geloven, Rik 
van Kessel en Dorien Nieuwint.

Ze brengen de traditionele Ierse 
muziekstijl bestaande uit songs, 
soms honderden jaren oud, die 

tot op de dag van vandaag in 
Ierse pubs worden gezongen. 
Een mix van mooie luisterlied-
jes, snelle drankliederen, rusti-
ge instrumentale nummers en 
spetterende tunes wordt aan jou 
gepresenteerd, gebruikmakend 
van originele Ierse folk-muziek-
instrumenten.

De avond begint om 20.00 uur. 
Kaarten à € 5,- in de voorver-
koop via www.jigsawmuziek.nl/
kaartjes of € 7,50 contant aan 
de zaal.

Noteer ook in je agenda donder-
dag 15 mei, 20.00 uur: Presen-
tatie door Jeanne Albers over de 
houding- en bewegingsleer Is-
makogie. Entree € 10,-, contant 
te betalen.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
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11 Mei improvisatie ten top. 

Twee opties. Je kent Op Sterk 
Water en je gaat dit jaar dus weer 
kijken. Of je bent nog onwetend, 
maar staat open voor een onge-
evenaarde belevenis.

Check op 11 mei in bij de nieuw-
ste, ongelooflijk grappige, mu-
zikale en interactieve show van 
Nederlands beste impro-caba-
retgroep. In ‘Hotel’ spelen de 
gastheren met de lokale sores en 
laatste nieuwtjes (uit Nistelrode). 
Zo ontstaat elke avond een uniek 
verhaal. ‘Hotel’ is een geïmprovi-
seerde voorstelling die de gasten 
onbedaarlijk laat lachen op een 
reis die ze nooit zullen vergeten.

Het al sinds 1999 bestaande ge-
zelschap, waar Arjen Lubach deel 
van uitmaakte, werkt volgens een 
beproefde formule maar heeft 
die tot in de finesses uitgewerkt. 
Vraag het publiek om steekwoor-
den, informeer bij een aantal van 
hen naar hun werk- en privé-
omstandigheden en bouw daar 
een verhaal omheen. Zo simpel 
als de formule klinkt, zo moeilijk 
is het om dat anderhalf uur boei-
end te houden. De drie acteurs, 
tevens zeer goede zangers en 

een pianist, slagen daar telkens 
met verve in.

Een avond cabaret... en tóch ook 
weer niet! Het is méér dan caba-
ret!

De voorstelling begint om 20.15 
uur. Kaartjes à € 15,- zijn ver-
krijgbaar via www.nesterle.nl.

Een avondje uit bij cc Nesterlé 
begint bij Eetcafé ’t Pumpke
In samenwerking met Eetcafé 
’t Pumpke heeft CC Nesterlé een 
smakelijk aanbod: Het Diner en 
Theater arrangement.
Voor slechts € 32,50 per persoon 
ontvang je een driegangenmenu 
en theaterkaartje. Dit arrange-
ment is te reserveren via 
info@eetcafetpumpke.nl.

Op Sterk Water 
speelt ‘Hotel’

facebook.com/
� oryaheesch

Openingstijden: 
Maandag gesloten

Dinsdag t/m donderdag van 15.00 tot 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur

Zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

Het komt allemaal door het mys-
terieuze beeldje dat juf Josje ont-
dekt. Ze schiet als een groene 
tornado door de lucht, kan met 
dieren praten en komt in actie als 
die in gevaar zijn. Gelukkig hel-

pen de leerlingen van groep zes 
haar om smoesjes te verzinnen 
voor de strenge meester Snor. 
Maar als er een tijgertje verdwijnt 
uit de dierentuin, moeten Super-

juffie en de kinderen samenwer-
ken om dit mysterie op te lossen. 
Door dit avontuur leert de nog 
onzekere Josje niet alleen op te 
komen voor de dieren, maar ook 
voor haar klas en zichzelf. Naar 
de boeken van Janneke Schot-
veld. 
Jeugdfilm: 84 minuten. 

Verwacht:
4 mei: Bankier van het verzet. 

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

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

Dinsdag 30 april en 
woensdag 1 mei, 
13.30 uur, € 4,-. 

FILMHUIS DE PAS: 
JeUgDFiLm SUPeRJUFFie

Asperge proeverij Avond
Op vrijdag 3 mei 2019 zullen wij met onze zeer 

gewaardeerde wijnleverancier Wijnkoperij van Bilsen 
een speciale Asperge Proeverij Avond organiseren. 

Hierbij zullen wij vijf heerlijke gerechten serveren in 
combinatie met fantastische wijnen. De kosten van deze 

avond bedragen € 79,50 per persoon.
Deze prijs is inclusief: aperitief, borrel-bites, amuse, 

5-gangen asperge menu, 5-gangen wijn arrangement, 
koffie/thee met huisgemaakte friandises en tafelwater.

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

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

Ze schiet als een 
groene tornado 
door de lucht
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Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Naar huis
Toen mijn vader zei dat hij in zijn wandeltocht naar Santiago 
de Compostela het gevoel had dat zijn vrouw, mijn moeder, met 
hem mee was gevlogen in de vorm van een vogeltje dat hij elke 
keer hoog in de boom zag zitten, kon ik me daar niet zoveel bij 
voorstellen. Natuurlijk, het was een prachtige gedachte, maar in 
mijn beleving een verzinsel. Het was waarschijnlijk één van de 
meest voorkomende vogelsoorten in Europa die hij had gezien 
en waarvan er dus wel duizenden zijn in Frankrijk en Spanje, 
maar niet de reïncarnatie van zijn overleden vrouw. Ik heb 
dat vanzelfsprekend nooit tegen hem gezegd, omdat ik me er 
waarschijnlijk voor schaamde dat ik zijn wonderlijke ervaring 
meteen relativeerde.

Ik weet ook niet of deze schaamte er voor heeft gezorgd dat ik zijn 
as afgelopen weekend na een (voor mijn doen) lange wandeling 
wilde ophalen. Misschien wilde ik wel al wandelend door de 
Maashorst richting het crematorium zijn gelijk bewijzen dat er 
toch meer is tussen hemel en aarde en net zo’n spirituele ervaring 
meemaken als mijn vader dat heeft gehad richting Spanje. Ik 
hoopte wellicht nog eens te voelen dat mijn ouders toch nog in de 
buurt zijn en me zouden waarschuwen als de Taurus me dreigde 
aan te vallen tijdens mijn tocht.

Helaas heb ik geen vogeltjes kunnen herkennen die me hebben 
achtervolgd tijdens mijn tocht. Wel veel vliegen, maar die waren 
zo vervelend dat het onmogelijk mijn ouders zouden kunnen zijn. 
Ik weet dat ze van kleine pesterijtjes hielden, maar dat 
constante zoemen in mijn oor zou ze ook een brug 
te ver gaan.

Ik had het ontzettend leuk gevonden om nog een 
teken van ze te krijgen, maar dat is helaas niet 
gebeurd. Misschien was de wandeltocht achteraf 
voor mij al genoeg om weer een beetje in contact 
te komen met ze. Het heeft er in ieder geval 
voor gezorgd dat ik ze naar huis heb kunnen 
brengen. Eindelijk weer samen.

constante zoemen in mijn oor zou ze ook een brug 

Ik had het ontzettend leuk gevonden om nog een 
teken van ze te krijgen, maar dat is helaas niet 
gebeurd. Misschien was de wandeltocht achteraf 
voor mij al genoeg om weer een beetje in contact 
te komen met ze. Het heeft er in ieder geval 
voor gezorgd dat ik ze naar huis heb kunnen 

Een prachtige gedachte

PiKabella haalt het beste uit uw huis
Vastgoedstyling:
PiKabella is er in gespecialiseerd om iedere woning zo ruim, zo
licht, zo neutraal en zo sfeervol mogelijk in te richten zodat deze er
uit springt op sites als Funda en zoveel mogelijk kijkers trekt.

Meubelverhuur:
Staat uw woning leeg en wordt deze voorlopig niet bewoond: ook
voor meubelverhuur kunt u bij PiKabella terecht. Een ingericht huis
verkoopt beter!

Interieurstyling:
Komt u er zelf niet uit? PiKabella zorgt voor een warm, persoonlijk
en sfeervol interieur, afhankelijk van uw wensen en voorkeuren.

Interesse in meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem een
kijkje op www.pikabella.nl.
Of bel naar 06-17005511

Tribute to ben, benefiet-
middag voor een rocker

“Een keer toen zijn band in Heesch
speelde, waren we opeens Ben 
en de zanger kwijt. Er stond 
maar drie man op het podium. 
Later bleek dat het tweetal ver-
derop op een rotonde stond te 
spelen.” Vele verhalen komen 
naar boven bij het organiseren 
van de speciale middag op 19 
mei. “Hij straalde plezier uit. Het 
publiek zag hem elk optreden 
volop genieten”, is een uitspraak 
die steeds terugkomt. Ben’s zoon 
Jeffrey speelt inmiddels op zijn 
vader’s gitaar bij the Rocking 
Coasters. “Het was mij nog niet 
eens te binnen geschoten dat 
het alweer bijna tien jaar gele-
den is”, vertelt de gitarist, “ware 
het niet dat Willy, kameraad van 
ons pap en fan vanaf het eer-
ste uur, met het idee kwam er 
iets mee te doen.” Willy van de 
Meulenreek, drummer bij Mus-
tang66, vult aan: “Als je het nou 
niet doet, doe je het nooit. Over 
tien jaar zijn veel mensen die Ben 
hebben gekend er niet meer.”

De benefietmiddag heeft niet 
alleen als doel om Ben nog een 
keer te herdenken. Al het geld 
van de kaartverkoop gaat naar 
stichting ALS en Aktie Fix. Stich-
ting ALS is een logische zet van 

de twee organiserende bands. 
Ben leed namelijk aan deze 
vreselijke ziekte, waaraan hij 
op 53-jarige leeftijd overleed. 
Aktie Fix, een organisatie die 
leuke dagjes organiseert voor 
mensen met een beperking, is 
een iets verrassender goed doel. 
“Het is mooi dat een deel naar 
ALS gaat, maar het is nog leuker 
als je twee partijen blij kunt ma-
ken”, verklaart Willy. “Ik kende 
Aktie Fix toevallig, zij doen heel 
goed werk.” “Ons pap had er 
zeker achter gestaan”, vult Jef-
frey aan.
De middag wordt niet alleen 
een spektakel voor vrienden en 
fans van Ben, ook gewone mu-
ziekliefhebbers zijn welkom. The 
Rocking Coasters en Mustang66 
zijn van plan het dak eraf te roc-
ken van 14.30 tot 19.30 uur. In 
‘t Tunneke in Heesch, één van de 
sponsoren van het evenement, 
passen maar vierhonderd men-
sen, dus wees er snel bij. 

Kaarten in de voorverkoop zijn 
bij ‘t Tunneke te krijgen en kos-
ten € 5,-. Op de dag zelf kos-
ten ze aan de kassa € 10,-. Geen 
geld voor een goede daad, een 
gezellig feestje én een ode aan 
een oude rocklegende.

HEESCH - De naam ben van Helvoirt zal bij menig Heeschenaar nog bekend in de oren klinken. 
19 Mei is het alweer tien jaar geleden dat deze gitaarspelende legende in de lokale rockmuziek vele 
fans verdrietig achterliet. vrienden, oud-bandleden en ben’s zoon vonden het hierom tijd voor een ode 
aan de rocker; een tribute to ben.

Vooraan op de foto de initiatiefnemers van de Tribute: Willy van de Meulenreek en Jeffrey van Helvoirt, 
links daarachter de leden van ‘Mustang 66’ en rechts daarachter de leden van ‘The Rocking Coasters’
 Tekst: Valerie van Vliet Foto’s: Marcel van der Steen

Ben van Helvoirt

Gitaar-
spelende
legende
in de
lokale 
rock-
muziek
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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 

gezondheid in balans

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

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

•	 Kinderwens 
•	 Zwangerschap
•	 Centering Pregnancy
•	 Bevalling
•	 Nazorg na de bevalling
•	 Anticonceptiezorg 

0412-627560 
maandag tot en met zondag
9.00-17.00 uur.

24/7 voor dringende zaken: 
06-55884455

info@verloskundigenridderhof.nl

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

HEESCH – alle cursisten van  
EHbO-vereniging joh’s Roncalli 
zijn vorige week maandag ge-
slaagd voor de basiscursus Eer-
ste Hulp bij Ongevallen. 

Onder leiding van instructeur 
Willie van der Steen en Lotus-
slachtoffer Eduard van der Bie-
zen werden de kandidaten de af-
gelopen maanden opgeleid om 
hulp te kunnen verlenen bij on-
gevallen. De cursus liep volgens 
de nieuwste richtlijnen, waarin 

ook het reanimeren/AED aan 
volwassenen en kinderen, ver-
bandleer en eerste hulp aan kin-
deren op het programma stond.

Heb jij ook interesse in een cur-
sus EHBO? Bij voldoende aan-
meldingen zullen we aan het 
einde van 2019 of begin 2020 
weer een nieuwe cursus starten. 
Voor meer informatie en opge-
ven kun je terecht bij Martien 
van de Wetering, 06-50876595 
of secretariaat@ehboheesch.nl.

geslaagden ehbo-
vereniging Joh’s Roncalli

lachgas ‘heel gewoon’ onder jongeren. 
Maar is dat wel zo gewoon?

De jongeren geven aan voor-
al lachgas te gebruiken thuis of 
bij anderen thuis (75%) of op 
feestjes/festivals (51%). De fijne 
roes, de lachbuien en de kick zijn 
de meest voorkomende redenen 
om lachgas te gebruiken. Van 
de gebruikende jongeren ervaart 
38 procent negatieve bijwerkin-
gen, hoewel de bijwerkingen niet 
door iedereen op dezelfde manier 
worden ervaren. “Het tintelde 
wel, en ik had een beetje hoofd-
pijn, maar dit ervaarde ik op dat 
moment niet als negatief.”

Hoe schadelijk is het?
Lachgas zorgt voor een tekort 

aan zuurstof in je hersenen. Dat 
is schadelijk voor de ontwikkeling 
van je hersenen en heeft bijvoor-
beeld invloed op je concentratie. 
Daarnaast kan het leiden tot ge-
hoorschade en bij veelvuldig ge-
bruik tot onvruchtbaarheid of im-
potentie. Deze week sloegen ook 
de brandwondencentra alarm, 
omdat zij verontrustend veel ver-
wondingen door lachgas binnen 
krijgen. Wil je meer weten over 
lachgas? Ga dan naar 
JouwGGD.nl of kijk op 
www.drugsinfo.nl. Van de jon-
geren die wel eens lachgas ge-
bruiken vindt 39 procent dat 
de gevaren van het gebruik van 

lachgas worden overdreven. 
“Het gedeelte dat alles wazig 
wordt, dat is grappig en leuk. Jul-
lie moeten het minder als drugs 
beschouwen: het stelt niks voor.”

Meer regels?
De meerderheid van de respon-
denten ziet wel in dat er regels 
moeten komen rondom lachgas. 
Twee op de drie jongeren geven 
aan dat een leeftijdsgrens voor 
de verkoop een goed idee is, net 
als regels over het gebruik ervan 
op straat. Over handhaving zijn 
de jongeren het niet eens: 34% 
van de jongeren die het ooit ge-
bruikte, vindt dat er meer hand-
having moet komen ten opzichte 
van 57% van de jongeren die het 
nooit gebruikte. De meeste jon-
geren vinden dat er meer voor-
lichting moet komen over lach-
gas.

Oudere jongvolwassenen
Onder de 26- tot en met 35-ja-
rigen wordt lachgas minder ge-
bruikt. Al heeft ook in deze groep 
één op de vijf jongeren wel eens 
lachgas gebruikt, waarvan 10% 
minstens een keer in de laatste 
vier weken. 78% van deze leef-
tijdsgroep zegt nog nooit lachgas 
te hebben gebruikt en dit ook niet 
van plan te zijn. Het lijkt erop dat 
lachgas vooral een populaire drug 
is onder de jongere doelgroep.

Meer informatie over het 
panelonderzoek
Wij vroegen ons gezond-
heidspanel en jongeren op soci-
ale media naar hun mening over 
lachgas. Bijna 1.400 jongeren 
tussen de 16 en 35 jaar vulden de 
vragenlijst in. Meer weten over 
het onderzoek? Ga dan naar de 
website van de GGD.

NEDERLAND - voor veel jongeren is het gebruik van lachgas heel ge-
woon. Uit een panelonderzoek van de GGD Hart voor brabant blijkt 
dat de helft van de 16- tot en met 25-jarigen wel eens lachgas heeft 
gebruikt. Een derde van hen deed dit in de afgelopen vier weken min-
stens een keer. Ze gebruiken meestal een tot vijf ballonnen per keer.
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bijeenkomst over asbest en zonnepanelen

Wethouder Rien Wijdeven was 
blij met de grote opkomst. De sa-
menstelling van het publiek was 
wat anders dan verwacht; ande-
re ondernemers waren nog beter 
vertegenwoordigd dan agrariërs. 

Er kwam in korte tijd veel infor-
matie over het voetlicht. Uit-
eenlopende presentaties volg-
den elkaar op. Zo vertelde Peer 
Verkuijlen over VAB Impuls, een 
regeling voor Vrijgekomen of 
Vrijkomende Agrarische Bebou-
wing, waar mensen zich vanaf 
april weer voor kunnen aan-
melden. Johan van Doornmalen 
van de provincie vertelde dat de 
provincie géén subsidie verleent 
of bestemmingsplannen wijzigt, 
maar wel eigenaars wil ontzor-
gen door het aanbieden van een 
totaalpakket. 
Ze zorgt dat er websites met in-
formatie en rekentools komen 
en mensen in de pilotgemeenten 

geïnformeerd worden. 

Jeroen Klinkhamer vertelde over 
de coöperatie Asbestschakel en 
hoe mensen met de rekentool 
op www.asbestschakel.nl de kos-

ten van de vervanging van hun 
asbestdak kunnen berekenen, 
afhankelijk van de keuzes die 
ze maken. “De rekentool geeft 
niet zo maar een globale prijsin-
dicatie, maar juist een heel spe-

cifieke, mits de gegevens goed 
zijn ingevuld.” Sinds die woens-
dag is ook www.sloopschakel.nl  
online, een speciaal voor de pro-
vincie Noord-Brabant ontwikkel-
de website met informatie over 
de kosten van sloop. Het invul-
len van de rekentools en een ge-
sprek zijn geheel vrijblijvend. Tot 
het contract is ondertekend zijn 
mensen vrij om alsnog met ande-
re partijen in zee te gaan. 

Enkele vragen uit de zaal werden 
beantwoord. Zoals over Dupanel 
isolatieplaten, die mogen blijven 
zitten mits ze heel zijn en worden 
gestofzuigd. Over het verzwa-
ren van de meterkast voor het 
terugleveren van energie, waar 
mogelijk subsidies voor zijn. En 

over problemen rond financie-
ring, waarvoor de overheid bezig 
is een fonds op te richten. 

Vervolgens werd Flynth adviseurs 
en accountants, dat bedrijfs-
kundig advies voor agrariërs en 
MKB-ers verzorgt, gepresenteerd 
door Jorick en Marcel. Zij richten 
zich onder andere op subsidies en 
de fiscale aspecten van asbest- 
verwijdering.

Daarna kon men voor meer in-
formatie terecht bij de stands van 
de sprekers en van enkele lokale 
partijen. De Bernhezer Energie 
Coöperatie (BECO) gaf aan nog 
op zoek te zijn naar daken voor 
postcoderoosprojecten. 

Arnold Kooij, procesregisseur 
transitie landbouwopgave van 
de gemeente, riep mensen op 
om met vragen langs te komen. 
Van Bakel Elektro presenteer-
de zich als regionale partij: “Een 
bedrijf in de buurt is handig als 
er iets met je zonnepanelen aan 
de hand is en het is goed voor 
de lokale werkgelegenheid.” De 
stands werden goed bezocht. 

De presentaties zijn te vinden via 
www.bernheze.org.

HEESCH - Zo’n 130 agrariërs en andere ondernemers in bernheze bezochten woensdag 17 april de 
bijeenkomst over asbest in cc De Pas. Zij lieten zich voorlichten over het slopen of verwijderen van 
asbesthoudende daken en de mogelijkheden om deze te vervangen door zonnepanelen. bernheze is de 
eerste van zes pilotgemeenten die hiermee in Noord-brabant aan de slag gaan. 

Grote opkomst van agrariërs en andere ondernemers Tekst: Henriëtte Maas

De provincie wil eigenaars ontzorgen Tekening: Sarah Linden

Vrij om 
met andere 
partijen in 
zee te gaan
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bos bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Welke feestdag is het aanstaande zaterdag?

2. Wat is de voornaam van het lid van verdienste van RKSV Prinses Irene?

3. Wat is klaar voor de toekomst? 

4.  Wie wint de tweede Rabo Starter van het Kwartaalverkiezing?

5. Welke bus gaat rijden in Heesch?

6. Wat is ‘heel gewoon’ onder veel jongeren? 

beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in 
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 29 april 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Yvonne kroese

Het antwoord was:
PaSEN

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur) 

open dag heemschuur

Wat is er te zien?
Op de eerste verdieping be-
vindt zich het museum met een 
prachtige collectie landbouw-
werktuigen en ambachtelijke ge-
bruiksvoorwerpen zoals die van 
een rietdekker, een imker, een 
schoenmaker, een schooltje, een 
winkeltje en er zijn spullen van 
de dorpsdokter te bezichtigen. 

Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollectie 
te bewonderen, er zijn archeolo-
gische vondsten en in de lees- en 
studiezaal kunnen bezoekers ge-
bruik maken van de bibliotheek 
en de zeer uitgebreide fotocol-
lectie raadplegen. Uiteraard zijn 

ook de uitgaven van de heem-
kundekring te koop. Rond de 
Heemschuur kan de prachtige 
tuin bekeken worden en zijn ob-
jecten te bewonderen, zoals een 
originele manege of rosmolen.
De mogelijkheid bestaat een 
kopje koffie of thee te nuttigen. 

Openstelling
De Heemschuur is iedere laatste 
zondag van de maand openge-
steld voor publiek. In juli, augus-
tus en december is de Heem-
schuur gesloten. 

De openingstijden zijn van 13.00 
tot 17.00 uur. Het adres van de 
Heemschuur is Schoonstraat 35. 

Buiten de vaste openingstijden 
zijn tegen betaling groepsbezoe-
ken mogelijk. 
Meer informatie hierover vind je 
op www.de-elf-rotten.nl, 
via 06-10463762 of 
secretariaat@de-elf-rotten.nl. 

HEESCH - komende zondag opent de Heemschuur weer haar deuren voor het publiek van 13.00 tot 
17.00 uur. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring De Elf Rotten in Heesch. 

Keezavond in CC servaes
HEESWIJK-DINTHER - aan-
staande vrijdag wordt er voor de 
keezliefhebbers een keezavond 
georganiseerd in cc Servaes; de 
laatste voor de zomervakantie! 

De organisatie is in handen 
van SEM events. Hebben jij 
en je teamgenoot zin in een 
keezavond met leuke prijzen? 
Schrijf je dan in als koppel via: 
info@sem-events.nl. Je ontvangt 
dan per mail een bevestiging 
met een betalingslink voor het 
inschrijfgeld dat € 10,- per kop-

pel bedraagt. Op vrijdagavond 
26 april zal de zaal om 19.00 
uur open gaan en wordt er om 
19.30 uur gestart in vijf ronden. 
Mocht je op het laatste moment 
nog besluiten om mee te spe-
len dan kun je je om 19.00 uur 
aanmelden bij de spelleider van 
die avond. Veel spelplezier en 
tot ziens op vrijdag 26 april in 
CC Servaes. Na de zomervakan-
tie zullen er opnieuw keezavon-
den georganiseerd worden in CC 
Servaes. De data zullen tegen 
die tijd gepubliceerd worden.

VieRGENERATIES

familie spierings

Overgrootvader Mies Spierings (82) uit Heesch, opa Pierre Spierings (52) 
uit Heesch, papa Wesley Spierings (25) uit Heesch en Jayden Spierings, 
geboren op 16 februari.

Met de big green egg een restaurant-
diner maken bij de eijnderic

Jill Kiddie is van oorsprong 
Schots, maar woont al ruim twin-
tig jaar in Nederland. Ze werkte 
als kok in toprestaurants en gaf 
les aan een kokschool. Toen ze 
de Big Green Egg ontdekte, ging 
ze om: “Met de Big Green Egg 
kun je de temperatuur in je bar-
becue precies beheersen. 
Dat is anders dan een gewone 
barbecue, waar je afhankelijk 
bent van de hitte van het vuur. 
De Big Green Egg kun je gebrui-
ken als barbecue, maar ook als 
bakoven of grill. Daardoor kun 
je er ook brood in bakken. Of 
groenten. Of een heerlijke brow-
nie.” 

Tijdens de workshops bij de Eijn-
deric bereid je in één avond een 
uitgebreid diner. Na het bakken 
van brood en maken van kleine 

hapjes, wordt er vlees en vis in de 
Big Green Egg bereid. Slotstuk is 
het dessert. “We gebruiken niet 
alleen deze Big Green Egg, maar 
ik leg ook uit hoe je op je eigen 

barbecue deze grilltechnieken 
kunt toepassen. Zo kun je ook 
thuis gaan experimenteren. 
Want natuurlijk krijg je ook alle 
recepten mee”, lacht Jill.

BERNHEZE - Ze leerde de big Green Egg pas echt goed kennen toen ze in London bij de fabrikant van 
deze super-barbecue ging werken. Nu geeft jill kiddie via workshops bij de Eijnderic haar enthousiasme 
voor de nieuwe manier van barbecueën door. “je kunt er een compleet restaurant-diner in bereiden”, 
weet ze. Dat is dan ook precies wat er gebeurt tijdens zo’n workshop die op 26 mei en 14 en 15 juni 
plaatsvindt. jill vertelt er graag over. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
25 april t/m 1 mei

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

BROCCOLI 500 gram € 0.99
COURGETTE per stuk € 0.49
CANTALOUP MELOEN per stuk€ 1.99

VOLOP ASPERGES EN AARDBEIEN

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

Zachte melkbollen
10 + 2 GRATIS
Kokosmakronen
4 + 2 GRATIS

Geldig op donderdag 25 
en vrijdag 26 april as.

Zachte melkbollen

Wij zijn koningsdag
gesloten

Gekookte kipPesto karbonade
Lekker op de BBQ

100 gr. € 0,75 100 gr. € 1,25

Huzarensalade
uit eigen keuken

Wij zijn koningsdag
gesloten

100 gr. € 0,75

Traiteur Plank wint de 
tweede Rabo starter van
het Kwartaalverkiezing

Uniek concept
Jeroen bracht met zijn duidelijke 
en transparante pitch zijn pro-
duct goed naar voren. Het maat-
schappelijk en duurzaam onder-
nemen, oog voor de regio en zijn 
unieke concept bezorgden hem 
de titel. Jeroen mag zich de twee-
de Rabo Starter van het Kwartaal 
noemen. Met deze titel wint hij 
naast de eer, een PR boost voor 
zijn bedrijf. 

borrelplank met verhaal 
achter producten
De borrelplank is via de webshop 
te bestellen en staat garant voor 
een plank vol met lekkere hapjes 
met lokale producten. Jeroen: 
“Ik vind het belangrijk dat er een 
verhaal zit achter de producten.” 
Bij de plank zit dan ook informa-
tie over de producten. 
De hapjes worden geleverd in 

een speciale borrelbox waarvan 
het formaat net zo groot is als 
de plank. “Je schuif de produc-
ten zó vanuit de borrelbox op de 
bijpassende plank.” De planken 

worden speciaal voor Traiteur 
Plank gemaakt door Heart Care 
Werk(t) (mensen met een ver-

standelijke beperking) uit Heesch. 
Uniek is dat de plank al vanaf 
twee personen te bestellen is. 
Jeroen: “Met de plank zet je nét 
even iets anders op tafel!” 

Starters ondersteunen
De Starter van het Kwartaal is 
een initiatief van Rabobank Oss 

Bernheze. Op www.rabo.nl/oss-
bernheze/startervanhetkwartaal 
lees je meer over de verkiezing en 
hoe je als startende ondernemer 
genomineerd kunt worden.

OSS/BERNHEZE - Tijdens de Ondernemersboost van Rabobank Oss bernheze, wist ondernemer jeroen 
verlind uit Heesch de jury te overtuigen dat hij met zijn Traiteur Plank de nieuwe Rabo Starter van het 
kwartaal is. Op 16 april vond de tweede editie van deze verkiezing plaats. Drie onlangs gestarte onder-
nemers beklommen het podium om over hun nieuwe onderneming te pitchen. Het spits werd afgebeten 
door Robin couprie van Feel So Good uit Oss, gevolgd door jeroen verlind van Traiteur Plank uit Heesch 
en Daniël Timmermans van Mouvement uit Oss. 

Winnaar Jeroen Verlind, van Traiteur Plank

opruimspreekuur in de
bibliotheek
HEESCH - Dit blijkt een onder-
werp waar iedereen vaak over 
spreekt. Een probleem of juist 
een uitdaging? Ga je opbergen 
of wegdoen? Hoe berg je dan 
het beste op?

Volgens Monique Hendriks en 

Annemieke Belgraver, allebei 
Professional Organizer, kun je 
het organiseren van je spullen 
leren. 

 Stel je jezelf ook deze vragen?
* Wil je een opgeruimd huis of 

kantoor maar vind je het lastig 

om te beslissen wat weg kan?
* Weet je niet waar je moet be-

ginnen?
* Ben je aan het opruimen maar 

loop je steeds vast?

Vrijdag 26 april van 14.30 tot 
15.30 uur in de bieb in Heesch.

Maatschappelijk en duurzaam ondernemen, oog voor de regio en uniek concept
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Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Presentatie over de weg naar
santiago de Compostela

Op dinsdag 30 april, de feestdag 
van de apostel Jacobus in de or-
thodoxe kerk, zal om 20.00 uur 
in de Heesche Petrus’ Banden 
Kerk van de parochie De Goede 
Herder (de parochie waaronder 
ook de kerken in Geffen, Nu-
land, Nistelrode, Vinkel en Vor-
stenbosch vallen), Antoon van 
Tuijl vertellen over de geschie-
denis van deze pelgrimsroutes. 
Hij heeft de voettocht naar San-
tiago de Compostela zelf twee 
keer afgelegd. Eveneens zal hij 
laten zien dat de Jacobspelgri-
mage geleid heeft tot vruchtbare 
contacten in de West-Europese 
wetenschap, (bouw)kunst en in-
frastructuur. 

De bijeenkomst is ook interes-
sant voor iedereen die over-
weegt ooit eens deze uitda-
gende tocht te gaan maken en 
natuurlijk voor allen die nog niet 
bekend zijn met dit fenomeen. Er 
is een boekentafel aanwezig met 
aanraders om je in deze pelgrim-
stochten verder te verdiepen, 
zowel praktisch als spiritueel. In 
de pauze is er tijd om kennis en 
ervaringen onderling uit te wis-
selen. 

Aan deze avond zijn geen kosten 
verbonden. Vooraf aanmelden 
is wel zeer gewenst en kan via 
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH - jaarlijks arriveren duizenden pelgrims bij de kathedraal in Santiago de compostela, de stad 
in Noord-Spanje waar het graf van de apostel jakobus ligt. Deze pelgrims liepen hun camino in de 
voetsporen van miljoenen anderen, mensen die eeuwen geleden hetzelfde deden als zij. Toen antoon 
van Tuijl in 2001 op pad ging, verdiepte hij zich vooraf en onderweg in de geschiedenis van de jacobus-
route, het oudste langeafstandspad van Europa, dat eigenlijk geen vaste route kent maar een netwerk is 
van vele eeuwenoude wegen en paden. 

geslaagde inzamelingsactie voor 
paaspakketten lichtpunt

Op zaterdag 30 maart hield Licht-
punt weer een inzamelingsactie 
van levensmiddelen bij Jumbo 
in Heeswijk-Dinther.  Deze le-
vensmiddelen werden gebruikt 
voor het maken van paaspak-
ketten voor gezinnen in Hees-
wijk, Dinther en Loosbroek die 
wel een extra steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. Het resultaat 
was weer geweldig! Veel mensen 
doneerden één of meerdere arti-
kelen waardoor al snel een flinke 
lading dozen gevuld kon worden. 
Ook kregen we heel veel positieve 
reacties op deze actie! Daarnaast 
kregen we ook nog producten 
van enkele andere instellingen. 

Uiteindelijk hebben we weer heel 
veel goedgevulde paaspakketten 
kunnen samenstellen. Vlak voor 
Pasen zijn deze rondgebracht door 
de leden van de werkgroep Licht-
punt. Wij bedanken alle gulle ge-
vers en Jumbo Heeswijk-Dinther 
voor hun bijdrage aan deze op-
nieuw zeer geslaagde actie!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Lichtpunt is de hulpdienst van de geloofsgemeenschappen van Hees-
wijk, Dinther en Loosbroek van de parochie H. augustinus in samenwerking met de Protestantse gemeente.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze medewerker

Wiljan van der Rijdt 
Gedurende 12 jaar was hij voor ons bedrijf een 
gewaardeerde collega. Wij zullen hem missen.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Directie en personeel Brugmans Vloeren bv
en Total Project Service bv

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos

Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten nemen 
van onze lieve neef en vriend

Wiljan van der Rijdt 
✩ Volkel, 22 juni 1967       ✝ Uden, 19 april 2019

Ooms en tantes
Neven en nichten

Correspondentieadres:
Heuvelstraat 74, 5388 AD Nistelrode

Wiljan is thuis, op Weijen 3B te Nistelrode. U kunt hier afscheid 
van hem nemen op dinsdag 23 april en op woensdag 24 april van 
19.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 25 april om 
12.00 uur in de aula van crematorium Uden, Belgenlaan 11 te 
Uden.

Samenkomst in de ontvangstkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, 
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Voor een vrijblijvend advies: 
verkoop@bernhezemedia.com

www.bernhezemedia.com 

•  Advertentie
DeMooiBernhezeKrant

• Domeinnaam & e-mail

• Betrouwbare hosting

• Website met responsive design 
 & eenvoudig zelf te beheren

Ondernemers
laat je zien!
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Koningsdagviering in dinther

Dit jaar doen we dat weer in de 
St. Servatiuskerk in Dinther, sa-
men met dominee Pieter Mole-
naar en pastor Frank van Roer-
mund met medewerking van 
onder andere het St. Barbaragil-
de en het gildekoor. 

De viering begint om 9.30 uur. 
Jong en oud zijn hierbij van harte 
welkom. 
Dus ook de kinderen met hun 
ouders die na de viering willen 
meelopen in de optocht. 

Tot 27 april!

HEESWIJK-DINTHER - Om een jarenlange traditie niet verloren te laten gaan, willen we koningsdag 
ook dit jaar openen met een feestelijke viering in de kerk. Gewoon even stilstaan bij al het moois dat dit 
feest ons kan geven. Om even samen met elkaar te zingen en te bidden voor de koning en zijn gezin, 
voor elkaar als dorpsgenoten en de mensen om ons heen.

lustrum editie stichting Join4energy 
Challenge Mont Ventoux

“Ik ken de familie Van Erp al ja-
ren en het is altijd al wel eens de 
bedoeling geweest om mee te 
gaan naar Frankrijk en mij voor 
dit goede doel in te zetten. Een 
mooie sportieve uitdaging om 
die ‘Kale’ berg te bedwingen. 
Wij hebben er tenslotte de ener-
gie voor”, aldus Van der Doelen, 
hierboven op de foto te zien sa-
men van Bente van Erp en Marc 
van Uden.

Energie
Join4Energy is een stichting die 
zich inzet voor kinderen die lij-
den aan een energiestofwisse-
lings-ziekte. Er worden gemid-
deld 1-2 kinderen per week in 
Nederland geboren met deze 
ziekte. Hun batterij is half leeg, 
laadt niet op en loopt snel leeg. 
Bij de minste vorm van inspan-
ning hebben ze het gevoel dat 
ze een marathon hebben afge-

legd. Ze zijn totaal uitgeput. He-
laas hebben deze kinderen geen 
goed toekomstperspectief. 
50% Van deze kinderen wordt 
geen 10 jaar en zelfs 70% zal 
nooit de volwassen leeftijd ha-
len. Op dit moment is er nog 
geen medicijn, hoewel prof. 
Smeitink, verbonden aan het 
Radboud Universiteit te Nijme-
gen, zich met zijn team hier al 
jaren verdienstelijk voor inzet. 
De afgelopen jaren is het stofje 
KH176 wat mogelijk tot een me-
dicijn kan leiden getest op nor-
male gezonde volwassenen en 
op volwassenen die deze ziekte 
hebben. De testen zijn veelbelo-
vend en hopelijk kan er dit jaar 
nog met testen begonnen wor-
den bij zieke kinderen. Omdat 
de farmaceutische industrie niet 
wil investeren in dit medicijn,  
is prof. Smeitink mede afhanke-
lijk van het soort initiatieven als 

stichting Join4Energy.Team Bra-
bant4Energy zet zich hier al jaren 
voor in. Dit jaar is het de jubileu-
meditie, oftewel de tiende Chal-
lenge, en voor velen binnen het 
team zal het de laatste keer zijn. 
Een zestal personen van het to-
tale team van 27 fietsers en wan-
delaars, waaronder Mari Dob-
belsteen uit Heeswijk-Dinther, 
gaan de circa 1300 kilometers al 
fietsend naar Frankrijk afleggen. 
In tien dagen zullen ze ongeveer 
16.000 hoogtemeters overwin-
nen om vervolgens nog de Mont 
Ventoux te bedwingen.

Zoals gezegd is er geld nodig 
voor het onderzoek naar het 
medicijn. Heel veel geld. Daar-
om gaan we een geweldige  
Fout4Energy party houden op 
zaterdag 11 mei vanaf 20.00 
uur. En dat gaan we doen in een 
grote feesttent, die op het Prins 
Bernhardplein in Nuland komt te 
staan. Op de Fout4Energy party 
komen achtereenvolgens; Gebr 
Rossig, Mega Marinus, van Nu-
landse bodem de Meezingers en 
het Feestteam optreden. Joost 
Korsten van DJJS zal verder deze 
avond tot een onvergetelijk suc-
ces maken. En jij kunt er bij zijn. 
Kaarten, € 10,- per stuk, zijn te 
koop bij de Albert Heijn in Nu-
land of online via 
www.brabant4energy.nl. 

Het feest is voor jong, vanaf 16 
jaar, en oud. En de gehele op-
brengst gaat mee naar Frankrijk 
en komt geheel ten goede aan 
Join4Energy voor het onderzoek 
naar het medicijn.

We hopen jullie te treffen op 
deze avond en laten we er met 
z’n allen een onvergetelijk succes 
van maken. 

Zorg dat je voor 21.00 uur bin-
nen bent, wat dan maak je kans 
op een 43 inch led tv.

HEESCH - Team Brabant4Energy doet dit jaar voor de tiende keer mee aan de Challenge Mont Ventoux. 
Marc van Uden en Patrick van der Doelen, beiden lid van de Heesche wielerclub TWC De Voorsprong, gaan 
samen met familie van Erp en vriendengroep uit Nuland en Bernheze meedoen aan de Challenge Mont Ventoux, 
georganiseerd door de stichting Join4Energy.

Marc, Patrick en Bente

Een mooie 
sportieve 
uitdaging 
om die ‘kale’ 
berg te 
bedwingen

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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Doe jij waar je goed in bent, doen wij de rest

WET- EN REGELGEviNG
Als ondernemer dien je te voldoen aan veel wet-
ten en regels. Wij bieden ondersteuning bij het 
voldoen aan deze verplichtingen, zoals het sa-
menstellen of controleren van de jaarrekening en 
het verstrekken van controleverklaringen, onder 
andere bij subsidie-verantwoordingen. Wij doen 
ons werk graag en goed en bieden professionele 
dienstverlening in een laagdrempelige en infor-

mele sfeer. Dat vinden wij maar heel gewoon. 
Als accountantskantoor leveren wij een diversi-
teit aan diensten, maar je kunt ons ook alles in 
handen geven. In een totaalpakket regelen wij 
al jouw zaken. Gewoon onder één dak. Handig 
en overzichtelijk. Goed geregeld, voor zowel de 
korte als op de lange termijn. Kun jij rustig blijven 
ademhalen, nu én straks.

ONTZORGEN
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het 
nu gaat om die complete financiële administra-
tie, het samenstellen van de jaarstukken of het 
opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat 
jij er geen omkijken naar hebt. Bij ons krijg je dat 
stukje persoonlijke aandacht dat jij en je bedrijf 

verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf 
staat, staan wij achter het onze. We zijn er voor 
onze klant. 
Samen met onze partners hebben we alle exper-
tise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of 
gecompliceerde vraagstukken. Als specialist, als 
sparringpartner en coach, maar vooral als ac-
countantskantoor met een breed en compleet 
aanbod in professionele dienstverlening.

vRaGEN?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrij-
blijvende afspraak. Met een kop koffie erbij be-
kijken we graag wat we voor je kunnen beteke-
nen. Voel je welkom!

je hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Want jij bent die ondernemer die er vol voor gaat. bij het 
runnen van een onderneming komt nogal wat kijken. vooral ook aan die zakelijke kant. Dan is het 
fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en salarisadministratie met een gerust 
hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. van Soest & Partners is zo’n specialist. al 
ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je bedrijf graag de zakelijke puntjes 
op de i zet. Een geruststellende gedachte. Doe jij waar jij goed in bent, doen wij de rest.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

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

‘Samen met onze partners hebben we
alle expertise in huis’
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VaKanTiefilM: 
heT ongeloofliJKe
VeRhaal Van de Mega 
gRoTe PeeR
Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer wordt gekenmerkt 
door een levendige verbeeldingskracht en een flinke dosis humor.

In Solby, een klein en vredig 
Deens havenstadje, is het goed 
toeven voor de vrienden Sebasti-
an en Mitcho. Totdat de geliefde 
burgemeester die ze liefkozend JB 
noemen, van de ene op de ande-
re dag verdwijnt. Wanneer hij een 

jaar vermist wordt, vinden de vriendjes bij toeval een fles in zee met 
daarin een briefje met de mysterieuze tekst: ‘Aan wie deze bood-
schap ook vindt, ik ben gestrand op het mysterieuze eiland. Red me 
alsjeblieft!’ Sebastian en Mitcho zijn ervan overtuigd dat het briefje 
afkomstig is van JB en besluiten hem te gaan redden. Dat doen ze in 
een tot boot omgebouwde, mega grote peer. Ze krijgen in hun zoek-
tocht hulp van de gekke professor Glykose, Samen zetten ze koers 
naar het mysterieuze eiland waar de burgemeester te vinden zou zijn, 
een plek waar nog nooit iemand van is teruggekeerd. Al snel komen 
ze terecht in een bijzonder avontuur vol rare piraten, zeemonsters en 
gigantische peren.
Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van de Deense auteur Jakob Martin Strid. Deze 
vlot geanimeerde film vangt de rijke verbeeldingskracht en humor 
van het kinderboek.

Kaartjes à € 2,50 zijn verkrijgbaar voorafgaand aan de film.
De foyer is geopend om 14.30 uur. Er is geen pauze. 
Donderdag 25 april - aanvang 15.00 uur.
Voor meer informatie over deze en andere 
films zie www.nesterle.nl.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

natuurtheater Kersouwe draagt 
actief bij aan duurzaamheid 
Vanaf dit seizoen gebruiken ze herbruikbare plastic glazen 

Duurzaamheid is voor het the-
ater een belangrijk thema en 
komend seizoen wordt op een 
ontzettend mooie, nieuwe wijze 
vorm hieraan gegeven door het 
introduceren van herbruikbare 
plastic glazen bij activiteiten.

Ruim 65.000 plastic bekers. Dat 
is de hoeveelheid die bezoekers 
van De Kersouwe in 2018 ge-
bruikten bij de circa 40 voorstel-
lingen in de open lucht. Door de 
jaren heen is met het aantal be-
zoekers ook de afvalberg bij het 
theater gegroeid. 
De plastic bekers die na eenma-
lig gebruik werden weggegooid, 
en soms zelfs achteloos op de 
bosgrond werden achtergela-
ten, waren het bestuur van De 
Kersouwe al langer een doorn in 
het oog. 

Afgelopen jaar is daarom een 
werkgroep gestart die de moge-
lijkheid van recyclebare glazen 
grondig heeft onderzocht. Want 
naast de aanschaf van deze gla-
zen is het tevens belangrijk om 
uit te vinden welke impact dit 

heeft op de werkwijze achter de 
bar. Glazen moeten omgespoeld 
worden, dus een speciale spoel-
machine is een must. Daarnaast 
is het belangrijk dat er een goed 
waarborgsysteem wordt inge-
voerd zodat de glazen ook daad-
werkelijk teruggebracht worden. 

De Kersouwe heeft inmiddels 
voldoende herbruikbare glazen 
aangeschaft (mede dankzij een 
bijdrage van Vrienden van de 
Kersouwe) en zal komend sei-
zoen bij de meeste activiteiten 

gebruik gaan maken van deze 
nieuwe plastic glazen. Bij de in-
gang van het theater en via de 
diverse communicatiekanalen 
zal er uitleg gegeven worden 
over het waarborgsysteem, zo-
dat gasten weten waar ze aan 
toe zijn.
Het natuurtheater kijkt er naar 
uit om komend seizoen weer 
duizenden bezoekers te laten 
genieten van een heerlijke avond 
of middag uit, vergezeld van een 
herbruikbaar, gevuld Kersouwe 
glas in de hand.

HEESWIJK-DINTHER - De plastic afvalberg is wereldwijd gigantisch, en - gelukkig - worden er steeds 
meer maatregelen genomen om de spreekwoordelijke ‘plastic soep’ tegen te gaan. Ook Natuurtheater 
De kersouwe ziet het als haar taak om waar mogelijk haar steentje hieraan bij te dragen.

BERNHEZE - Er is weer een 
peuteruurtje in de bibliotheken 
van Heesch, Heeswijk-Dinther 
en Nistelrode op donderdag-
ochtend 25 april van 10.00 tot 
11.00 uur. 

Deze leuke en leerzame activi-
teit wordt speciaal voor peuters 
van 2 tot 4 jaar samen met hun 
mama, papa, oma of opa geor-
ganiseerd. Tijdens het Peuter-
uurtje genieten peuters van het 
voorlezen van een prentenboek 
en worden er liedjes gezongen 

of een spelletje gedaan. Daarna 
volgt een kleine creatieve acti-
viteit waarin het thema van het 
prentenboek centraal staat.

Het Peuteruurtje wordt elke 
laatste donderdagochtend van 
de maand gegeven in de drie 
bibliotheken van Bernheze. De 
toegang is gratis en aanmelden 
is niet nodig.

Peuteruurtje in
de bibliotheek

leuk en leerZaaM 
voor de peuters

Mark speelt ‘geen Viking’
in CC nesterlé

Een flipperkast van woordgrap-
pen die de zaal amper bij kan 
houden. Het gaat van hot naar 
her en hij stuitert van de ene 
grap in de andere. Het publiek 
krijgt nauwelijks kans om uit te 
lachen. Soms neemt hij demon-
stratief een pauze om zijn grap-
pen te laten landen. Hij lijkt ter 
plekke soms de grappen te be-
denken en het overkomt hem 
allemaal. Soms is het letterlijk zo 
omdat hij even op zijn papiertje 
moet kijken. Dat mag natuurlijk 
allemaal in een try out en dan 
zeker met deze grapdichtheid.

We zien Mark zoals we hem ge-
wend zijn met zijn slungelige lijf. 
En als hij dan ook nog eens met 
dat lijf gaat balletdansen is het 
einde helmaal zoek. Op het ein-
de van de voorstelling leren we 
een kant van hem kennen die 
nieuw is.

Hij zingt een lied en blijkt een 
goede stem te hebben. Het is 
een mooie afwisseling en hij zou 
dat meer moeten kunnen doen. 
Al is het alleen maar om het pu-
bliek een momentje rust te gun-
nen en daarna weer vol gas te 
geven.

Mooi dat zo’n getalenteerd ar-

tiest in Nistelrode woont, want 
voor deze gelegenheid hoort 
Slabroek natuurlijk gewoon bij 
Nistelrode. Zeker als hij elke 
week in ‘onze’ Versdriehoek 

boodschappen doet zoals hij zelf 
regelmatig memoreert.

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

NISTELRODE - Mark van de veerdonk blijkt een Slabroekse viking te zijn, of toch niet? is hij van viking 
komaf of heeft hij het zich allemaal verbeeld omdat hij zijn vrouw zo mist. Maar waar komt dan dat 
vliegtuig vandaan dat in zijn huiskamer geland is? kortom; chaos op het podium met Mark zoals we dat 
van hem gewend zijn. Een enorme grapdichtheid, onverwachte wendingen en vooral tweede termijn 
grappen uit volledig onverwachte hoek.

 Tekst: Hans van Uden Foto’s: Ad Ploegmakers
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PRaKTisChe infoRMaTie

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

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

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

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

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

23 mei 2019
Verkiezingen Europees 
parlement

agenda

geMeenTebeRiChTen

Perspectiefnota
2020-2023 is verschenen
De Perspectiefnota 2020-2023 is verschenen. Daarin stelt het col-
lege voor wat de gemeente de komende jaren gaat doen en wat 
het gaat kosten. Nu is de gemeenteraad aan zet. Lees er meer over 
op www.bernheze.org. 

Op dinsdag 23 april 2019 star-
ten we met groot onderhoud 
aan de Rietdijk in vorstenbosch. 

We plegen groot onderhoud 
aan de Rietdijk op het gedeelte 
tussen de Heuvel en de Bedaf-
seweg. We vervangen het as-
falt door een nieuwe toplaag en 
voorzien de bermbestrating van 
nieuwe betonnen straatstenen. 
Ook controleren en herstellen 
we de afwatering van de straat. 
Vooruitlopend aan onze werk-
zaamheden herstellen Brabant 
Water en Enexis de dienstleidin-
gen en huisaansluitingen. 

Planning
•	 23	april	t/m	26	april:	opbreken	

en afvoeren oude bestrating
•	 23	 april	 t/m	 31	 mei:	 werk-

zaamheden Enexis en Brabant 
Water

•	 3	 juni	t/m	12	 juli:	aanbrengen	
nieuwe bestrating

•	 15	juli	t/m	19	juli:	aanbrengen	
nieuwe asfalt toplaag

Omleidingen
Het doorgaande verkeer wordt 
gestremd, maar de aanliggen-
de woningen blijven bereikbaar. 
We kunnen de bereikbaarheid 
met een voertuig helaas niet 
altijd waarborgen. U kunt de 
omleiding zien op onze website, 
www.bernheze.org (zoekterm: 
wegwerkzaamheden). 
De planning van de werkzaam-
heden kan door verschillen-
de omstandigheden (zoals het 
weer) veranderen. Met eventu-
ele vragen kunt u contact op-
nemen met Bert Ceelen van de 
gemeente Bernheze, telefoon 14 
0412.

groot onderhoud Rietdijk 
Vorstenbosch
Werkzaamheden starten 23 april 2019

We bestrijden eikenprocessie-
rups niet overal, maar langs we-
gen en fietspaden zorgen we wel 
dat er zo min mogelijk eikenpro-
cessierups voorkomt.

bestrijden, hoe dan?
Bij het uitlopen van de eiken-
bomen, als de rupsen nog geen 
brandharen hebben, bespuiten 
we de bomen langs wegen en 
fietspaden waarvan we weten 
dat daar vorig jaar eikenproces-
sierupsen in zijn gevonden met 
XenTari WG. Deze stof bevat een 
bacterie die de rupsen doodt. 
Voor mensen en andere dieren is 
deze bacterie ongevaarlijk.

Het spuiten tegen eikenproces-
sierups willen we liefst doen als 
er weinig (fiets)verkeer onder-
weg is, omdat de bomen na het 
spuiten soms wat na kunnen 
druppen. Ook moet het voor een 
goede behandeling windstil zijn. 
Omdat dit vaak in de avonduren 
en vroeg in de ochtend het geval 
is, kan het zijn dat we buiten de 
normale werktijden langs komen 
rijden. 

Wegzuigen van de rupsen
Mochten er rupsen zijn die 
deze behandeling overleven, 
of mochten we locaties gemist 
hebben, dan worden nesten 
die later alsnog ontdekt worden 
weggezogen. 

Dit doen we alleen bij bomen die 
bij de gemeente in beheer zijn en 
langs wegen met veel verkeer. In 
bossen en aan zandwegen wor-
den eikenprocessierupsen dus 
niet verwijderd. 
Ook moeten nesten van eiken-
processierupsen bereikbaar zijn 
voor de zuigwagen. Nesten die 
te hoog hangen of te ver van de 
weg kunnen we niet verwijde-
ren.

Meer informatie over de rups en 
de gezondheidsrisico’s staat op 
www.oakie.info.

bestrijding eikenprocessierups
binnenkort komen de eikenprocessierupsen weer uit hun eitjes ge-
kropen. De dieren veroorzaken overlast en vormen een risico voor 
de gezondheid. Daarom gaat de gemeente tot bestrijding over. 

offiCiële beKendMaKingen

voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat 
de volgende persoon niet meer 
woont op het adres in de ge-
meente Bernheze waar hij vol-
gens de Wet basisregistratie 
personen staat ingeschreven. 
Het onderzoek van de afdeling 
Burgerzaken leverde geen resul-
taat op. Het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Bernheze is van plan 
het bijhouden van zijn persoons-
gegevens ambtshalve te beëin-

digen. Dit kan voor hem grote 
persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben. Het formele be-
sluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd op de gemeentepagina’s 
in deze krant.
- M. van Ham, 
 geboren 23-08-1982
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze persoon of 
heeft u vragen, neem dan con-
tact op met het de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze via 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org. 

besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om hun persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hen uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- D. Bucur, geboren 29-05-1983
- A. Pintea, geboren 21-04-

1994 
 Besluitdatum: 28-02-2019
- J. Sunit, geboren 15-12-1987
 Besluitdatum: 1 maart 2019
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 14 0412 of 
gemeente@bernheze.org.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Cultuur en Voorzie-

ningen voor het organiseren 
van Summerfest XXL op 22 
juni 2019 van 17.00 tot 01.00 
uur en op 23 juni 2019 van 
13.00 tot 24.00 uur op het Gil-
denterrein Bergakkers, Nistel-
rodesedijk 2, Vorstenbosch. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 23 april 2019.

- Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van de kermis in 
Heeswijk-Dinther van 25 t/m 
28 mei 2019 van 13.00 tot 
01.00 uur op Plein 1969, Hees-
wijk-Dinther. Plein 1969 (van-
af de Jonker Speelmanstraat) 
is vanaf 23 mei om 08.00 uur 
tot 29 mei, 20.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. Op 24 mei 2019 
van 06.00 tot 14.00 uur is de 
Jonker Speelmanstraat en Plein 
1969 (vanaf de kruising met 
de St. Servatiusstraat/Hoofd-

straat) afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers 
i.v.m. verplaatsing weekmarkt. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 23 april 2019.

- R.V. de Valianten voor het or-
ganiseren van ‘Concours Hip-
pique Bernheze’ op 24 mei van 
09.00 tot 01.00 uur, 25 mei 
van 08.00 tot 01.00 uur en 26 
mei 2019 van 08.00 tot 20.00 
uur op de locatie Heibloemse-
dijk 10b, Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 23 april 2019.

- Kingswood Horeca voor het 
organiseren van het Kings-
woodfest op 26 april van 19.00 
tot 01.00 uur, 27 april 2019 
van 10.00 tot 22.00 uur en 28 
april 2019 van 14.00 tot 23.00 
uur op de locatie Tipweg 8, 
Vorstenbosch. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 23 april 
2019.

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

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

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. 

Meer inforMatie
www.oakie.info
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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 zienswij-
ze indien 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.

bezwaar-/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.

geMeenTebeRiChTen

melding gedaan door:
- Mixed Hockeyclub H.D.L. voor 

het organiseren van een Hoc-
keykamp in de nacht van 30 
op 31 mei 2019 op de locatie 
Steen- en Stokstraat 1, Hees-
wijk-Dinther. De toestemming 
is verzonden op 23 april 2019.

- Wandelvereniging voor het or-
ganiseren van de Stan Meeu-
wensen tocht op 2 juni 2019 
waarbij de route over het 
grondgebied van Bernheze 
loopt. De toestemming is ver-
zonden op 16 april 2019.

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

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond 

van artikel 2:12 lid 1 onder a van 
de APV Bernheze 2018, voor het 
maken van een uitweg naar de Bin-
nenweg 14a, Heesch. De melding 
is op 18 april 2019 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 18 april 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerp bestemmingsplan 
Rietdijk 17 vorstenbosch
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de terinzagelegging bekend van 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Rietdijk 17 Vorstenbosch’
te raadplegen op www.ruimte-

lijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPRietdijk17-ow01).
inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de verplaatsing van be-
staande bouwvlakken mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing. 

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Weverstraat 18, 5388 PK
 Aanleg zwembad
 Datum ontvangst: 16-04-2019 
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Palmenweg 13
 Intrekking revisievergunning 

de datum 16 november 2005
 Verzenddatum: 15-04-2019
vorstenbosch
- Broekkant 1
 Uitbreiden woonhuis
 Verzenddatum: 18-04-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 

omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heesch
- Rembrandtstraat 12
 Brandveilig gebruik
 Verzenddatum: 18-04-2019
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

www.beRnheze.oRg

autismecafé 

VEGHEL - Elke laatste maandag 
van de maand opent het autis-
mecafé haar deuren. Het café 
is er voor én door mensen met 
autisme vanaf 18 jaar en hun 
naasten. 

Niet alleen uit Meierijstad, maar 
ook bezoekers uit Boekel, Lan-
derd, Uden en Bernheze zijn van 
harte welkom. En mensen die uit 
een andere gemeente komen, 
worden echt niet weggestuurd. 
Steeds is er ruimte voor mensen 
die graag in gesprek gaan met 
elkaar. 

Ook op maandag 29 april is er 
weer plek voor degenen die 
graag spelletjes willen doen. 
Ontmoeten, kunnen praten over 

autisme, maar ook even niet aan 
autisme hoeven denken; bij het 
Autismecafé kan het. 
Het café is in het PieterBrueghel-
Huis aan de Middegaal 25. Om 
19.30 uur gaan de deuren open. 
De toegang is gratis en je hoeft 
je van tevoren niet aan te mel-
den. 

Voor de bezoekers is er volop 
gelegenheid om met ideeën te 
komen voor leuke activiteiten en 
interessante thema’s. De orga-
nisatie zal zeker gebruik maken 
van goede ideeën. Wie dat wil, 
kan ook meehelpen om het café 
uit te laten groeien tot een plek 
waar nog meer mensen met au-
tisme hun draai vinden. 

Het is de bedoeling van de or-
ganisatoren dat mensen met au-
tisme zelf mee bepalen wat er in 
het café gebeurt.

wie dat wil, kan 
ook Meehelpen

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Heesch
0412–206006 

Hop-On-Hop-Off bus
Het verplaatsen van drie huisart-
senpraktijken naar het voorma-
lige Rabobank complex aan de 
Cereslaan was de oorzaak. 
De oorzaak van nadenken over 
de mogelijkheid voor ouderen 
om hier te komen. Met name 
mensen die moeilijk ter been zijn 
en geen mantelzorg beschikbaar 
hebben, konden rekenen op de 
SP. Het initiatief van Aangenaam 
Heesch sprak de SP Bernheze 
direct aan. Achter de schermen 

heeft de SP al het mogelijke ge-
daan om deze bus aan het rijden 
te krijgen. Vanuit de WMO pot 
waren er gelden beschikbaar om 

het initiatief door te zetten. Men-
sen kunnen straks op vaste tijden 
gratis gebruik maken van deze 
service. Een mooie manier van 

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) door Aan-
genaam Heesch. 
De samenleving kan niet meer 
zonder dergelijke betrokken or-
ganisaties. Immers, de neolibe-
rale regering in Den Haag wil 
steeds meer dat mensen ‘het zelf 
maar uitzoeken’. Eigen kracht en 
eigen broek ophouden is meer 
en meer de stelregel. De SP zal 
zich daartegen blijven verzetten. 
Mensen die hulp nodig hebben, 
geven we hulp.

hop-on-hop-off bus gaat rijden 
in heesch

Een initiatief van aangenaam Heesch krijgt gehoor van de gemeente bernhe-
ze. De organisatie wilde graag een Hop-On Hop-Off bus realiseren. Die gaat 
ieder uur een vaste route door Heesch rijden. Het plan is dat deze bus voor 
iedereen beschikbaar komt en bovendien zal het gratis zijn. De SP bernheze 
heeft dit initiatief mede ondersteund en aangejaagd. De gemeente gaf ge-
lukkig haar fiat. Een mooi initiatief dat naadloos aansluit bij een goed WMO 
beleid. iedereen moet immers mee kunnen doen. 

Peter Sleegers, SP Maatschappelijke Zaken

Toch vonden wij het als 
VVD-Bernheze noodzakelijk om 
tijdens de raadsvergadering van 
18 april een motie in te dienen 
omtrent de veiligheid. Al jaren 
stellen wij ons kritisch op ten 
aanzien van het beleid rond de 
Maashorst en de hier kunstmatig 
geplaatste dierlijke bewoners. De 
taurossen en wisenten horen hier 
naar onze mening niet thuis en 
vormen een gevaar voor mensen 
die gebruikmaken van dit stuk 

natuur. Dit is inmiddels helaas al 
een aantal malen gebleken. 
Wat moet er gebeuren voordat 
er actie wordt ondernomen? Bij 
de recente aanval was de schade 
‘slechts’ een gebroken enkel. Het 
had veel erger af kunnen lopen. 
Moeten we dus afwachten tot 
het volgende incident en, zoals 
de wethouder aangeeft, door-
gaan met de kuddes goed door 
professionals te laten monitoren 
op gedrag? Laten we wel wezen. 

We hebben het hier over grote 
wilde dieren en deze zijn onvoor-
spelbaar. Moeten er dan eerst 
doden vallen? Wie wil deze ver-
antwoordelijkheid dragen?
 
Wij snappen niet dat geen enke-
le partij ons steunde in de motie. 
Laten we de wisent en de tauros 
nu eens bij de horens pakken. 

Vragen, opmerkingen of tips? 
info@vvdbernheze.nl

bij de horens pakken

Er leven bij bezoekers van natuurgebied De Maashorst veel zorgen over de 
veiligheid en toegankelijkheid van dit prachtige gebied. Onlangs hebben we 
in de media kunnen lezen over een aanval door een tauros. in de verschil-
lende gemeenteraden van de ‘Maashorstgemeenten’ is vervolgens uitvoerig 
gesproken over dit voorval en zijn er vragen gesteld over de verantwoorde-
lijkheden. 

Alexander Bongers, burgerlid commissie Ruimtelijke Zaken, VVD-Bernheze

Ook in de gemeenteraad mer-
ken we dat. Steeds vaker zien we 
plannen verschijnen voor het rea-
liseren van locaties waar werkne-
mers uit andere Europese landen 
kunnen wonen voor zolang zij in 
Nederland werken. 

Als gemeenteraad en dorpsge-
meenschappen moeten we er 
samen voor zorgen dat we deze 
mensen als nieuwe inwoners in 
onze dorpen verwelkomen. Dat 
begint bij de gemeenteraad die 
ervoor moet waken dat deze 
mensen een fatsoenlijke woon-
plek krijgen en niet in the middle 
of nowhere ‘opgehokt’ worden 
door hun werkgever. Dat doen 
we immers ook niet met andere 
nieuwe Bernhezenaren. 

Vervolgens moeten we er met z’n 
allen voor zorgen dat groepen ar-

beiders niet afgezonderd worden 
van onze dorpsgemeenschappen, 
maar mee kunnen doen. Dat kan 
bijvoorbeeld betekenen dat we 
bedrijven die werknemers van 
buiten de landsgrenzen vragen 

hier te komen werken moeten 
verplichten om ook mee te wer-
ken aan de integratie van deze 
mensen. Een kleine taalcursus 
kan het verschil maken om écht 
mee te kunnen doen in onze dor-
pen en een gesprekje te kunnen 
voeren met de buren. Oh zo be-
langrijk voor de werknemers én 
het gevoel van sociale veiligheid 
en draagvlak in de buurt.

hulp op de 
werkvloer

Nu de economie weer op stoom is en de ar-
beidsmarkt in razend tempo krapper wordt 
verleggen veel bedrijven hun zoektocht 
naar werknemers naar buiten de lands-
grenzen. Soms voor een korte, maar vaak 
voor een langere periode. 

Jesse Jansen, gemeenteraadslid Progressief 
Bernheze 

‘een kleine 
taalcursus kan het 

verschil Maken’

Meepraten over herdenkingen?

Wil jij je mening geven over dit 
onderwerp? Meld je dan aan 
via www.tipmooibernheze.nl en 
ontvang deze week de vragen-
lijst. 

Bernheze Media en Top-Onder-
zoek willen de betrokkenheid 
van de inwoners van Bernheze 
vergroten. Via het panel Tip-
MooiBernheze.nl kunnen alle 

inwoners van Bernheze hun me-
ning kenbaar maken over onder-
werpen die leven in hun omge-
ving en de samenleving. Op dit 
moment zijn er al ruim 850 in-
woners die vijf tot zes keer per 
jaar een vragenlijst ontvangen.  

Dus meld je aan via
www.tipmooibernheze.nl 
en praat mee!

BERNHEZE - Dat Nederland bevrijd werd in Tweede Wereldoorlog is inmiddels bijna 74 jaar geleden. 
Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers van de oorlog. Hoe denk jij over herdenkingen? 
Landelijk dan wel lokaal. 

het initiatief van 
aangenaaM heesch
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infoRMaTie VooR de KeRnen

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Column Laaggeletterdheid
Bezig zijn met taal
Laaggeletterden; bij deze groep mensen hoor ik zelf ook. Voor mij 
is dit geen probleem. Om daar wat aan te doen ben ik veel met taal 
bezig. Dit is voor mij een soort van hobby geworden. Er zijn zoveel 
manieren om op een leuke manier bezig te zijn met taal. Ik zal wat 
voorbeelden geven: het opschrijven als je een dag leuke dingen 
heb meegemaakt, want de herinnering aan dat mooie moment daar 
alleen al word je vrolijk van. Of een dagboek bijhouden, ook een 
goed idee, iedere dag een stukje schrijven. In het begin maak je 
veel fouten maar dit wordt steeds beter. Dat zul je zien!

Ook is het leuk om puzzels op te lossen. Er zijn veel verschillende 
puzzels die met woorden te maken hebben. Bijvoorbeeld 
woordzoekers, kruiswoordpuzzels en ga zo maar door. Ik ga ze niet 
allemaal opnoemen, dit mag je zelf uitzoeken!Dan kun je kiezen 
wat je zelf graag wilt. Dus aan de slag dan maar! Succes ermee! 
Laat de computer en telefoon even met rust. Wij mensen zijn daar 
altijd zo mee bezig. Onze maatschappij kan niet meer zonder. Maar 
de tijd delen met de computer en zelf iets te ondernemen is alleen 
maar goed. Je eigen kunnen en creativiteit komt dan naar boven. 
Dit is mijn advies aan hen die het moeilijk hebben met taal. Het is 
het proberen waard. Zelf heb ik veel geleerd door met taal bezig te 
zijn. Maar een taalkundige zal ik nooit worden!

Zelf puzzel ik ook graag. Ben er vaak mee bezig. Mijn kinderen 
zagen dat. Als ze dan binnenkwamen en ik was toevallig weer 
aan het puzzelen, zeiden ze: “Nou mam, goed bezig, lukt het een 
beetje?” Dan zei ik: “Jawel, maar het is wel moeilijk!”
Mijn kinderen hebben me toen aangeraden om een 
puzzelencyclopedie te kopen. Dit advies heb ik opgevolgd. Dat was 
fantastisch; meer dan 1,5 miljoen puzzelwoorden ter beschikking! 
Nu kon ik mijn hartje ophalen. 
Dus puzzelen maar! Soms 
stuurde ik een puzzel in en won 
weleens een leuk prijsje. Ook 
controleerde ik daarna altijd of 
de puzzel goed was opgelost. 
Als dit dan gelukt was, dan was 
ik trots op mezelf! Op naar de 
volgende puzzel!

Annie Jacobs

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

 op naar een volledig asbestvrij 
bernheze: zeg maar Vab!

Het is een actueel onderwerp! 
Vorige week stond er ook nog 
een artikel in het Brabants Dag-
blad, waarin uit een onderzoek 
van Wageningen Environmental 
research voorspeld wordt dat in 
2030 ongeveer 25 procent van 
de stallen en schuren leeg staan. 
Dat is nogal wat!

Ook Bernheze gaat hierin de 
dans niet ontspringen. Daar zul-
len we dus iets mee moeten. Ge-
lukkig is gemeente Bernheze niet 
afwachtend geweest en heeft 
als een van de eerste gemeen-
ten de eerste versie van het VAB 
beleid vastgesteld. Het is een 
eerste versie wat CDA Bernheze 
betreft, een start, maar we zul-
len nog verder moeten gaan om 

echt beweging te krijgen.
Door te denken in kansen in 
plaats van bedreigingen is nu 
een aantal mogelijkheden vast-
gelegd. Vorige week was er eer-
ste aftrap van de asbestschakel, 
een van de projecten waarin 
de gemeente Bernheze voor op 
loopt. Het was een drukke bij-
eenkomst! Nu eerst voor bedrij-
ven, maar zometeen ook voor 

voor particulieren.
Ziet u ook meer kansen om de 
ontwikkelingen in het buitenge-
bied te versnellen of de oplossing 
voor de asbestproblematiek?
Dan gaan we graag met u in ge-
sprek!

CDA Bernheze: altijd in de buurt!

 

Dit is natuurlijk niet echt de werktitel van vab (voormalige agrarische bebouwing), maar beide hebben 
natuurlijk wel een raakvlak. Deze week stond het op de agenda: het vaststellen van het vab beleid en 
dan was er ook nog de bijeenkomst van de asbestschakel.

Erwin van Kessel en Edwin Daandels

cda.nl/bernheze

geMeente BernheZe 
is niet afwachtend 

geweest
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Tekst?

Koningsdag Zie oplossing pagina 27

wil Je een zoeKeRTJe PlaaTsen?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Te KooP

Tafel MeT 4 sToelen

diePVRies fRigoR 
Afmeting 88x73x68 cm.

ViTRineKasT
Hoogte 180cm.
Breedte 95cm.
Diepte onderstuk 56 cm.
Diepte bovenstuk 32 cm.

Bovenstaande ophalen in Geffen
Voor meer informatie 
bel naar 06-43684444.

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

KiPsalon beRnheze
De allerlekkerste kip. 
We hebben meer dan 
20 soorten kipproducten 
en snacks in ons assortiment. 
Elke woensdag geopend van
14.00-18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 
06-12033685/0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

Te huuR

oPslaguniTs in 
nisTelRode
Afmeting 24/40 of 48 m2

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

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

aangeboden

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

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

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

Tweedehands fieTsen
VooR ondeRhoud KeRK
loosbRoeK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

geVRaagd

KeRKeliJKe beelden, 
RozenKRansen en 
deVoTiePRenTJes enz.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343

bidPRenTJes
H. Leeijen, John F. 
Kennedystraat 90 Heesch. 
0412-451357. 
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal 
ze graag bij u thuis op.

ansiChTKaaRTen Van 
heeswiJK-dinTheR en 
loosbRoeK
Dick van de Leest 06-55325484.

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. 

ansiChTKaaRTen Van 
heeswiJK-dinTheR en 
loosbRoeK
Dick van de Leest 06-55325484.

diVeRse

KoffeRbaKVeRKooP 
gilde boeKel 
Zondag 28 april van 9.00 tot 
15.00 uur op evenementen-
terrein Waterval 3a. 
www.agathagilde.nl.

MOOIBERNHEZERTJES

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

Oplossing
vorige week:

Tim Wijnen uit 
Nistelrode

Winnaar:
Margo Fijneman

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

22-4-2019 woordzoekermaken.nl

www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=In en om de Tuin&w=12&h=12&p=T,J,S,O,H,N,F,G,N,Y,E,H,I,I,H,R,C,H,L,N,E,M,H,X,O,C,S,U,W,A,A,I,L,X… 1/1

In en om de Tuin
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BLOEMBED BLOEMBOLLEN BOOM
GRAS HONDENHOK KRUIDENTUIN
PATIO SCHUTTING SCHUUR
VIJVER

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: bLOEMbED, bLOEMbOLLEN, bOOM, GRaS, HONDENHOk, 
kRUiDENTUiN, PaTiO, ScHUTTiNG, ScHUUR, vijvER

wooRdzoeKeR: 

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

Vrijwilligerspunt Bernheze

Fietsinstructeur (m/v)
Wij zijn op zoek naar iemand die fietslessen wil 

geven aan vrouwen. Ook uitleg over de theorie en de 
verkeersregels in Nederland hoort hierbij. 

De frequentie en duur van de lessen kan in 
onderling overleg worden ingevuld.

Mocht dit je aanspreken dan nodigen we je uit om contact op 
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

Femke Prince: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow
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Daniëlle is doof geboren ten 
gevolge van het syndroom van 
Waardenburg. Daniëlle hoort 
nog wel geluiden, maar kan 
mensen niet verstaan en is dus 
aangewezen op liplezen en geba-

rentaal. Een ander kenmerk van 
deze zeldzame aandoening is een 
pigment tekort op de huid en in 
het haar. 
 
De doofheid mag dan een beper-

king zijn, Daniëlle is een intelli-
gente, sportieve vrouw die zich 
hierdoor niet laat hinderen. Zo is 
reizen haar grootste hobby; vorig 
jaar zelfs naar Bali. Sinds zes jaar 
is, na een lange sportieve carrière, 

het zaalvoetbal verruild voor de 
mentale uitdaging van pokeren. 
Hier lijkt de handicap van niet 
kunnen horen zelfs een voordeel 
te zijn: “Ik kan me zo heel goed 
focussen op de lichaamstaal van 
mijn tegenspelers”, verklaart Da-
niëlle met pretoogjes. 
 
Na de MAVO en een MBO-op-
leiding volgen met name admi-
nistratieve banen bij verschil-
lende werkgevers als gemeente 
Oss, het voormalig ziekenhuis 
Sint Anna en Rabobank Bernhe-
ze. Sinds vijf jaar is Kringloopbe-

drijven Maasland de werkgever 
van Daniëlle. “Ik mis soms wel 
het administratieve werk, maar 
ik heb nu veel meer afwisse-
ling. Op de kledingafdeling doe 
ik zo’n beetje alle voorkomende 
werkzaamheden, zelfs helpen in 
de winkel.” Naast die afwisse-
ling is de lagere werkdruk bij het 
kringloopbedrijf erg prettig. “We 
houden hier meer rekening met 
elkaar dan in een commercieel 
bedrijf. Dat zorgt voor minder 
stress en een prettige werksfeer.”
 
kringloopbedrijven Maasland
In de gemeenten Oss, Bernheze 

en Landerd zamelt het kringloop-
bedrijf gebruikte goederen en 
kleding in. Bruikbare spullen wor-
den gesorteerd en na eventuele 
reparatie te koop aangeboden in 
de winkels in Oss en Heesch. 

Het kringloopbedrijf heeft geen 
winstoogmerk; de opbrengsten 
worden gebruikt om mensen 
die om wat voor reden dan ook 
meer afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben, een baan, scholing of 
leer-/werktraject aan te bieden in 
een veilige omgeving. Op deze 
manier draagt Kringloopbedrij-

ven Maasland bij aan het soci-
ale klimaat in de deelnemende 
gemeenten en bovendien wordt 
door het stimuleren van herge-
bruik een substantiële bijdrage 
geleverd aan het milieu.
 

de mensen bij Kringloopbedrijven Maasland
‘We houden hier meer rekening met elkaar’

BERNHEZE - in een serie artikelen stellen we verschillende mensen aan u voor die op de een of andere 
manier zijn verbonden aan kringloopbedrijven Maasland. De ene keer als medewerker, de andere keer 
als stagiaire of als vaste bezoeker. Deze keer Daniëlle van Raamsdonk, die al vijf jaar werkzaam is bij het 
kringloopbedrijf. 

ZONNIGE 
ZATERDAG
ZATERDAG 6 JANUARI BEGINT HET JAAR GOED 
MET 50% KORTING OP ALLE KLEDING, BOEKEN, 
KASTEN, BANKEN, STOELEN, LAMPEN, CD’S, 
ELECTRA, CURIOSA, FIETSEN, SPEELGOED EN 
NOG VEEL MEER!

50%
KORTING
ZATERDAG 6 JAN.

Goederen zelf afleveren: Maaskade 32 Oss, Voorste Groes 1a Heesch
Goederen GRATIS laten ophalen: bel 0412 626111 of kijk op www.kringloopbedrijfoss.nl

GRATIS

OPHAALSERVICE 

IN OSS EN BERNHEZE. 

BEL 0412 626 111 

VOOR EEN AFSPRAAK 

OF KIJK OP DE 

SITE.

‘De doofheid mag dan een beperking zijn, 
Daniëlle is een intelligente, 

sportieve vrouw die zich hierdoor
niet laat hinderen’

Daniëlle van Raamsdonk 

Voor meer informatie zie 
www.kringloopbedrijfoss.nl 
of bel 0412-626111.
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nistelrode
9.45 uuR: onTVangsT RaadhuisPlein 
‘T PuMPKe
(burgemeester of wethouder, afvaardiging 
Stichting jeugdbelangen en Stichting viering 
koningsdag)
10.00 uuR: welKoMsTwooRd 
Stichting viering koningsdag Nistelrode. 
Opening burgemeester of Wethouder
Huishoudelijke mededelingen door Stichting 
jeugdbelangen. Fanfare speelt het Wilhelmus 
en tegelijkertijd worden de vlaggen gehesen 
door twee Gildeleden. Het Gilde brengt een 
vendelgroet en de fanfare speelt nog enkele 
nummers
10.30 ToT 13.00 uuR: sPelleTJes oP 
heT RaadhuisPlein
10.45 uuR: biJeenKoMsT Van alle 
oud- en nieuw gedeCoReeRden
Woonachtig in Nistelrode in Partycentrum 
‘t Maxend
13.00 uuR: VRiJMaRKT 
Op het Tramplein en Raadhuisplein
14.00 uuR: MuzieK oP heT 
RaadhuisPlein 
Met afwisselend een dj en live muziek.

nistelrode

Koningsdag in Bernheze!
Zaterdag
27 aprilLoosbroek

8.00 uuR: Vlaggen uiT! 
10.00 ToT 11.30 uuR: KindeRRoMMelMaRKT
Een gezellige rommelmarkt op het Dorpsplein waar kinderen hun 
spulletjes kunnen verkopen. volwassenen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom om te komen kijken én kopen! De markt duurt tot 
ongeveer 11.30 uur. 
10.30 ToT 11.30 uuR: Koningsbingo
De inmiddels traditionele en populaire bingo in cc De Wis wordt 
wederom gespeeld onder bezielende leiding van onderkoning jos 
de vries. 
11.00 uuR: gRaTis PannenKoeKen
Leden van het Oranjecomité bakken pannenkoeken en serveren 
deze gratis aan de jeugdige bezoekers/deelnemers van bingo en 
rommelmarkt. 
13.30 uuR: fieTsToChT
Ook dit jaar kun je weer meedoen met de traditionele en altijd 
gezellige familiefietstocht. De start is bij café kerkzicht van 
13.30 tot 14.00 uur. Tijdens deze rit zijn er twee rustpunten 
waar een hapje en drankje zal worden aangeboden. kinderen 
mogen deelnemen onder begeleiding van volwassenen. Ook bij 
afmelding wordt jou een traktatie aangeboden. 
13.30 uuR: CRazY88
Een spel voor de jeugd om op de leukste plekken, uitdagende en 
vooral erg grappige opdrachten uit te voeren. aanmelden bij café 
kerkzicht. 

Zorg je ervoor dat de vlaggen voor zonsondergang weer 
binnengehaald worden? 

Het Oranjecomité Loosbroek, dat bestaat uit: Miriam v.d. berg, 
chantal kanters, kitty v.d. Wijst, Erica v.d. Geld en Mathieu 
bosch, wenst je een prettige koningsdag!

Koningsdag op De Misse heesch
Wij nodigen alle inwoners van harte uit op het koningsfeest op De Misse. Wat kunnen jullie zoal verwachten:

10.30 uuR: oPening dooR buRgeMeesTeR MaRieKe MooRMan met Fanfare aurora en Scouting Heesch
11.00 uuR: KoningsConCeRT door jeugdorkest & con brio van Fanfare aurora
11.00 ToT 13.00 uuR: sPullenMaRKT VooR de Jeugd
11.00 ToT 17.00 uuR: MaRKT VooR Volwassenen
11.30 uuR: KoninKliJK dansen MeT MeeR sPoRTs
13.30 uuR: KoninKliJK dansen MeT MeeR sPoRTs
14.00 uuR: sPelleTJes MeT de bRandweeR
14.00 uuR: oPTReden band Qualawaai
15.30 uuR: oPTReden band KeRelz
17.00 uuR: oPTReden band Co-inCidenTal. 

voor de kleintjes is er een Green Screen van de bibliotheek, een poppenspel, drie luchtkussens voor verschillende 
leeftijden, een knutselhoek, spelletjes van Scouting Heesch en een spullenmarkt van 11.00 tot 13.00 uur waar je 
speelgoed en andere spullen kunt verkopen. 
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Zaterdag
27 april

Koningsdag heeswijk-dinther

versierde optocht
Koningsdag start 
om 10.00 uur met 

de versierde optocht 
vanaf beide kerkplei-

nen. Sluit met je mooi 
versierde fiets, step, bol-

derkar of skelter aan bij deze 
kleurrijke optocht. De optocht 
vanuit Dinther wordt voorafge-
gaan door het Sint Barbaragilde 
en muzikaal begeleid door mu-
ziekvereniging Servaes. Vanuit 
Heeswijk zijn het Sint Willebror-
dusgilde en Fanfare Sint Wil-
librord van de partij. Versier je 
fiets met de kleurplaat die te vin-
den is in het programmaboekje 
of op de website van het Oran-
jecomité! 

aubade
Om 10.30 uur vindt de aubade 
plaats op het geheel vernieuwde 
Plein 1969. Een afgevaardigde 
van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze zal, namens 
zijne Majesteit de Koning, de fe-
licitaties van alle aanwezigen in 
ontvangst nemen. 
De fanfare en muziekvereniging 
zullen een aantal marsen, waar-
onder het Wilhelmus, spelen. De 
gilden zullen een vendelgroet 
brengen, waarna de kinderen 
die hun fiets hebben versierd 

een klein cadeautje uit mogen 
zoeken. 

Middagprogramma
Waar je op zaterdagmiddag 27 
april naartoe moet is een overbo-
dige vraag want dan staat Plein 
1969 geheel in het teken van 
entertainment voor jong en oud! 
Het plein wordt tussen 13.30 en 
17.00 uur omgetoverd tot een 
waar Oranjeplein. Voor alle kin-
deren zijn er zoals vanouds leuke 
spelletjes en springkussens. Dit 
jaar hebben we de handen in-
eengeslagen met Stichting Ranja 
om ook de kinderen vanaf groep 
7 en 8 uit te dagen met onder 
andere een klimwand van tien 
meter hoog! 

kinder vrijmarkt
Basisschoolkinderen uit Hees-
wijk-Dinther kunnen speelgoed 
en spulletjes, waar ze zelf op 
uitgekeken zijn, verkopen op de 
kinder vrijmarkt tussen 13.30 en 
17.00 uur. Je mag vanaf 13.00 
uur een plaatsje uitzoeken en je 
hoeft je hiervoor niet aan te mel-
den. 

Fietstocht
Natuurlijk ontbreekt de fietstocht 
niet. Er is een fietstocht van on-
geveer dertig kilometer uitgezet. 

Onderweg is er een pauzeplek 
waar de fietsers voorzien wor-
den van een drankje. Start en 
inschrijving is tussen 13.30 en 
14.30 uur op Plein 1969 bij de 
inschrijfstand. 

cunera
Voor alle bewoners van Laver-
hof zal Desde el Alma een breed 
muziekrepertoire ten gehore 
brengen met zang, gitaar en ac-
cordeon. Dit programma begint 
om 14.30 uur in de Tuinzaal van 
Cunera. 

vrijwilligers
Dit alles kan natuurlijk niet ge-
organiseerd worden zonder 
vrijwilligers. Wil je tijdens het 
middagprogramma je steentje 
bijdragen? Laat dit dan weten 
via koningsdaghd@gmail.com. 

Het Oranjecomité Heeswijk-
Dinther wenst iedereen een 
fijne Koningsdag toe!

HEESWIJK-DINTHER - Of je nu houdt van bungelen boven Plein 1969, het versieren van 
je fiets of het ontdekken van de mooie omgeving per fiets; je komt aan je trekken tijdens 
koningsdag in Heeswijk-Dinther. Het Oranjecomité heeft weer een mooi programma voor 
je klaarstaan. 

www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl 

THEATERPREVIEW
SEIZOEN 2019-2020
AANVANG: 20.15 UUR
De Pas presenteert in seizoen 2019-2020 
een gevarieerd programma vol cabaret-, 
muziek-, toneel- en kindervoorstellin-
gen met een nadruk op het Brabantse 
aanbod. Tijdens de theaterpreview zal 

Rob Scheepers het programma op geheel eigen wijze met de 
bezoekers doorlopen. Daarnaast ziet u enkele voorproefjes 
van voorstellingen van komend seizoen. 
M.m.v. Fuad Hassen en de Expats Big Show Band. 
Toegang: € 2,50 per ticket, inclusief 1 consumptie. 
Bestel uw kaartjes via www.de-pas.nl.

PEAKY BLINDERS
ROCKCOVERS
AANVANG: 20.30 UUR

Vernoemd naar de hitserie Peaky Blinders (Netflix) staat deze 
coverband voor stevige rock en power ballads. Nummers 
van de Foo Fighters, The Offspring, Mötorhead, Muse, Blur en 
Volbeat vullen je avond als nooit tevoren. Eerder waren ze al 
te zien en te horen tijdens The Young Ones in de Pas. Wegens 
groot succes biedt de Pas deze band nu een eigen podium. Op 
vrijdag 26 april spelen ze wederom in het Café. Entree is gratis.

FILMHUIS | SUPERJUFFIE
AANVANG: 13.30 UUR 
Juf Josje is een heel gewone juf, maar als 
ze een mysterieus beeldje ontdekt, ver-
andert ze plotseling in Superjuffie. Josje 
probeert haar gave te verbergen voor de 
kinderen op haar nieuwe school, maar dat 
lukt niet lang. Gelukkig beloven ze niets 

te vertellen tegen de strenge directeur. Ondertussen gebeu-
ren er heel vreemde dingen in de Stadsdierentuin. Lukt het 
Superjuffie om de dierentuin van de ondergang te redden? 
Kaarten zijn à € 5,- verkrijgbaar bij de theaterkassa van De Pas. 

FILMHUIS | BANKIER VAN 
HET VERZET
AANVANG: 20.30 UUR
Als bankier Walraven van Hall (Barry 
Atsma) in de Tweede Wereldoorlog wordt 
gevraagd of hij zijn financiële contacten 
voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij 
niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van 

Hall (Jacob Derwig), bedenkt hij een riskante constructie om 
grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd 
kan worden. Als ook dat niet genoeg is bedenken de broers 
de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: 
tientallen miljoenen guldens worden onder het oog van de 
bezetters de Nederlandse Bank uit gesluisd. Kaarten zijn à € 4,- 
verkrijgbaar bij de theaterkassa van De Pas.

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

VRIJ. 26 APRIL

DI.  30 APRIL EN 
WO. 1 MEI

DO. 25 APRIL

ZA. 4 MEI

ACTIVITEITENAGENDA

voor de ouderen is er een streekmarkt 
van 11.00 tot 17.00 uur met 
zelfgemaakte artikelen of andere 
leuke spullen. Ook voor tweedehands 

spullen zijn er nog kramen te huur! 
Op het terras kun je genieten van een 

lekker kopje koffie of een drankje. 
 Ook zijn er kraampjes met frites, broodjes, 
 poffertjes, ijs en snoep. 

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt met medewerking van 
Meer Sports, Elektrozaak De Graauw uit Schaijk, brandweer Heesch, 
cc De Pas, kapsalon jos Wingens, Maas coating, Marvy’s 
Speelwereld, Erveza verfspeciaalzaak en klus- en Schilderwerk Henk 
van Nistelrooij. 

Wij hopen er samen met jullie een fantastische koningsdag van te 
maken. Tot 27 april op De Misse! 

Vorstenbosch
activiteiten voor de jeugd op het evenemententerrein aan de Tipweg
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

auto & motor nIeuws

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A1 1.2 Tfsi Admired wit two tone
  vol opties 66.000 km 2013
Opel Astra station, 1.0 turbo edition
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Corsa 1.4 Cosmo, 52.000 km, 
  xenon, zeer luxe 2015
Opel Corsa 1.0 turbo, 29.000 km, airco 2016
Opel Insignia 2.0, CDTi sports, tourer 2015
Opel Meriva 1.4 turbo, airco, 55.000 km 2014
Opel Mokka X 1.4, turbo black edition 
   navigatie, 6.000 km! 2018

Opel Zafira 1.8 Cosmo navigatie 2009
Peugeot 2008 1.2 allure, panoramadak,    
   navi, 33.000 km 2016
Renault Megane station, 1.4 Tce airco, 
  navigatie, 113.000 km 2011
Renault Megane 1.2 Tce, 23.000 km,
   bose uitvoering, vol leer 2016
Seat Ibiza 1.2 2011

Suzuki S-cross 1.0 jetboost, automaat, 
   vol opties, 8.000 km! 2018
Renault Kangoo 1.2 TCe, navi, clima,
   vol opties, 57.000 km 2014

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

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Fiat 500 cabrio   twin air 36.000 km 2015
Hyundai IX 20 automaat nav camera 38.000 km 2016
Mini cooper S navi ecc lmv 91.000 km 2009
Renault captur expression automaat benzine 15.000 km 2013
Skoda ocatavia 1.4 combi automaat 19.000 km 2016
Volkswagen golf 1.6 tsi  5drs airco 209.000 km 2005

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

open Toerrit MTC nisseroi: 
stop diabetes! 

Al het geld is meer dan welkom 
en nodig om dit doel te bereiken, 
want stel je eens voor; je trekt je 
motorjas aan en pakt je sleutels. 
Ondertussen vink je een denk-
beeldig lijstje af. Testsetje met 
naaldjes bij om bloed te prikken? 
Check! Dextro tabletjes en een 
flesje cola? Check! Want mocht 
je suikergehalte te laag zijn, dan 
wil je niet door een hypo van je 
motor afdonderen. Insulinepen 
bij? Yep! Appel of appelgebak 
tijdens de koffiestop, het maakt 
niet uit. Je zult insuline moeten 
spuiten, anders gaat ’t mis. Het 
klinkt allemaal vrij simpel waar 
je als diabetespatiënt aan moet 
denken, maar suikerziekte is 
meer dan prikken en spuiten. Di-
abetes heeft een enorme impact 
op je dagelijkse doen en laten. 
Meer dan iemand zich kan in-
denken.

Natuurlijk, als je suikergehalte 
netjes in de pas loopt, heb je 
een prima dag. Maar al doe je 
de volgende dag alles hetzelf-
de, dan kan je bloedwaarde toch 
ineens gigantisch de pan uit rij-
zen. Wat je ook doet, hij zakt 
niet. Of, om een onverklaarbare 
reden, dender je ineens richting 
een hypo. In een vingerknip is 
de mooie motortoertocht die je 
gepland had naar de knoppen, 
omdat je doodmoe en ziek op 
de bank neerploft en voor een 
aantal uren of langer bent uitge-
schakeld. 

Een zoon van een echtpaar uit 
onze motorclub heeft sinds zijn 
vijfde jaar diabetes, type 1. Hij is 
een leuke, spontane jongen van 
zestien, waar je aan de buiten-
kant niet veel aan merkt. Nee, 
hij bijt nog liever zijn tong af dan 
dat hij een klacht over zijn lippen 
laat gaan, als hij voor de zoveel-
ste keer in één week zijn suiker 
niet onder controle krijgt. Iedere 

suikerpiek is een klap voor zijn li-
chaam en regelmatig kan hij op 
zo’n momenten niet anders dan 
naar huis gaan. En geloof maar 
dat hij daar zo lang mogelijk mee 
wacht.

Dus wil je een prachtige motor-
tocht rijden en tegelijkertijd een 
ontzettend goed doel steunen? 
Kom dan 16 juni naar Nistelrode.

Het zou fijn zijn als je van tevo-
ren aangeeft of je komt, zodat 
wij ons enigszins kunnen voor-
bereiden op hoeveel motorrij-
ders er mee doen. Dat kan door 
je aan te melden op de actie-
pagina van het Diabetes Fonds 
www.diabeatit.nl/team/motor-
toerclub-mtc-nisseroi-stop-di-
abetes of via onze Facebook 
pagina www.facebook.com/

events/2316943751921993/ 
(Titel evenement is 16 juni 2019 
Open Motortoerrit ‘Stop Dia-
betes’). Je kunt ook een mailtje 
sturen naar hetisgoed@home.nl. 

Hieronder volgen de details van 
de open toerrit: 
Tocht: circa 200 kilometer
Start: Café ’t Tramstation, 
Nistelrode
Inschrijving: tussen 9.30 
en 11.00 uur
Inschrijfgeld: € 10,-
Inschrijfgeld duo-passagier: € 5,-

Ontvangst met een kop koffie 
en iets lekkers. De route is ter 
plekke beschikbaar op papier 
en GPS (Garmin en TomTom). 
Houd bovengenoemde actiepa-
gina’s sowieso in de gaten want 
daarop komt binnenkort de link 
te staan naar motorroutes.net, 
waar de route ook te downloa-
den zal zijn. 
Hopelijk mogen we je ontvan-
gen op zondag 16 juni!

NISTELRODE - voor Motortoerclub MTc Nisseroi was het meteen duidelijk. Net als vorig jaar heeft 
zij ook dit jaar weer een goed doel gekozen dat dichtbij haar leden ligt. in 2019 maken de leden van 
de club zich hard voor het Diabetes Fonds. Het complete inschrijfgeld van de open motortoerrit van 
zondag 16 juni doneren zij aan dit fonds. De ziekte is helaas nog niet te genezen, maar met de weten-
schappelijke ontwikkelingen die gaande zijn, is er goede hoop op een diabetesvrije toekomst. 

De leden maken zich in 2019 hard 
voor het diabetesfonds
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

16 juni MTC Nisseroi: voor het goede doel

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Citroen C1 1.0-12V 2007 €  2950,-

Citroen C4 2.0-16V VTS 2005 €  2950,-

Citroen C4 1.6 VTi Automaat 2009 €  3450.-

Citroen C4 Picasso panoramadak 2009 €  7950,-

Citroen C4 Grand Picasso 7 pers. 2010 €  6750,-

Fiat Panda 1.2 Emotion 2004 €  2750,-

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 2007 €  3250,-

Fiat Panda Plus 0,9 Turbo 2012 €  5450,-

Hyundai Accent 1.4i 2010 €  3750,-

Hyundai Atos Multi 2002 € 1850,-

Hyundai Atos 78 Dkm Airco 2006 €  2750,-

Kia Picanto 1.0 2007 € 2499,-

Mercedes A140 long Elegance 2005 €  3499,-

Nissan Note 1.4 81Dkm 2012 €  8950,-

Opel Meriva 1.6 Automaat 2005 €  4499,-

Renault Clio 1.2-16V 2009 €  3950,-

Renault Twingo 1.2 Air 2008 €  4499,-

Cabriolet 

BMW Z3 Widebody 6 Cyl.  €  6950,-

Ford Street Ka 2004 €  3750,-

Peugeot 206 CC 2.0-16V Zwart 2002 €  3450,-

Peugeot 206 CC 2.0-16V 2005 €  4950,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V Zwart 2004 €  5750,-

AUTO VAN DE WEEK:  
Fiat Panda 1.2 Airco van € 2750,-     NU € 2450,-

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

•	 Audi	A3 1.6 TDI Sportback Ambition 
 Plus, PDC, navi clima, xenon, 2013
•	 Audi	SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara, 

zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.!  2014

•	 BMW	320i	High EXE: leder, sportstoelen, 
 el. zonnedak  Navi, PDC, trekhaak, 2008

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

•	 Mini	Cooper	1.6i , Airco, Panoramadak, 17 Inch, 
Half leer, El. Ramen, Centrale

 vergrendeling op afstand  2002
•	 Nissan	Qashqai	2.0 i, Acenta, 140pk, navi, 

panormadak, camera, 74.000 km, 2010

•	 Nissan	Qashqai	2.0 tekna, 140pk, navi, 
panormadak, camera, 103.000 km, 2011

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

•	 Peugeot	208 1.2i PureTech. Aut. 
 Navi PDC Leder bekleding, 
 Stoelverwarming enz. 2016

•	 Renault	Captur	0.9 Tce Leder, Camera, 
 PDC V + A , Stoelverw., enz. 2015

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

•	 VW	Beetle	1.2 TSI, airco, centr. vergr, wit, Navi, 
99.000 km 2012

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

•	 VW	Tiguan	2.0	TDI 177 PK 4-Motion  Aut. Navi, 
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013

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

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

nieuw	binnen

verkocht komt	binnen

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Fietsendragers onder de loep genomen
Een gebruiksimpressie van ANWB-experts

Elektrische fietsen zijn zwaarder dan gewone fietsen. Zo zwaar zelfs dat er speciale fietsendragers 
voor e-bikes op de markt zijn. aNWb-experts hebben zeven van die speciale fietsendragers voor 
(elektrische) fietsen onder de loep genomen. Op welke vervoer jij straks je fiets?

Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van een elektrische 
fiets. Niet alleen voor dagelijks gebruik, maar ook voor recreatieve 
fietstochten in de natuur. Wil je eens een fietstocht in een andere 
regio maken, dan wil je je fiets natuurlijk wel goed vervoeren op je 
auto. Met een fietsdrager die geschikt is voor e-bikes kun je makke-
lijk één of twee (elektrische) fietsen vervoeren. De fietsspecialisten 
van ANWB hebben zeven fietsendragers voor op een trekhaak ge-
test, die speciaal gemaakt zijn om zowel elektrische als niet-elektri-
sche fietsen te kunnen dragen. Lees snel verder voor hun gebruiks-
impressie.

aandachtspunten experts
Om een goede impressie te krijgen van de fietsdragers hebben de ANWB-experts gelet op de volgende 
punten:
- algehele constructie van de fietsendrager;
- bevestiging van de fietsendrager op de kogel;
- bevestiging goed genoeg om het gewicht van twee (elektrische) fietsen te dragen;
- plaatsingsproces van fietsen op de fietsdrager (goten lang genoeg, bevestiging met klemmen op het 

frame, stabiliteit);
- anti-diefstalbeveiliging en vergrendeling frameklemmen.

Bron: www.anwb.nl 

Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van een elektrische 
fiets. Niet alleen voor dagelijks gebruik, maar ook voor recreatieve 
fietstochten in de natuur. Wil je eens een fietstocht in een andere 
regio maken, dan wil je je fiets natuurlijk wel goed vervoeren op je 
auto. Met een fietsdrager die geschikt is voor e-bikes kun je makke-
lijk één of twee (elektrische) fietsen vervoeren. De fietsspecialisten 
van ANWB hebben zeven fietsendragers voor op een trekhaak ge-
test, die speciaal gemaakt zijn om zowel elektrische als niet-elektri-
sche fietsen te kunnen dragen. Lees snel verder voor hun gebruiks-
impressie.
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BeRnHeZe BOUWT

www.humstijl.nl

Klustips:
Daken 

controleer de dakpannen
Dakpannen die weggewaaid, 
gebroken zijn of scheef liggen 
kunnen voor lekkage zorgen. 
Dit hoeft niet zichtbaar te zijn 
aan de binnenzijde, maar het 
kan houtrot veroorzaken in 
het dakbeschot en de panlat-
ten.  

veeg het platte dak schoon
Vuil hoopt zich vaak op rond-
om afvoeren en plekken waar 
het dak een beetje doorhangt. 
Verwijder het vuil om verstop-
pingen te voorkomen. Aange-
koekt vuil beschadigt de dak-
bedekking. Daarnaast kunnen 
wortels van planten schade aan 
het platte dak veroorzaken. 

Leeg de dakgoten
Vuil versnelt het veroude-
ringsproces van dakgoten. Bo-
vendien raken afvoeren door 
vuil verstopt, waardoor de 
goten bij een flinke regenbui 
overstromen. Bij een dakraam 
kan het water de woning bin-
nenlopen. 
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zoRg & gezondheid

HEESCH - De jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting van 7 
tot en met 13 april heeft dit jaar 
bijna € 1.800,- opgeleverd. 

De Hartstichting bedankt de col-
lectanten en inwoners van har-
te voor de bijdrage. Dankzij de 
giften werkt de Hartstichting 
aan concrete oplossingen om ie-
ders hart zo gezond mogelijk te 
houden. Want een gezond hart 
is niet vanzelfsprekend. 
We hebben in 55 jaar al veel be-
reikt, maar we zijn er nog niet. 
Met het oog op het groeiend 
aantal hart- en vaatpatiënten is 
het noodzakelijk dat wij hart- 
en vaatziekten vroeger kunnen 
herkennen en opsporen én be-
ter kunnen behandelen. Want 
iedereen heeft recht op een ge-
zond hart. Een hart waarmee je 
alles uit het leven haalt, dat je 
kracht geeft om te groeien, te 
leven en lief te hebben. 

Oplossingen
De Hartstichting werkt aan drie 
doelen: voorkomen van hart-
problemen, snellere hulp in een 
noodsituatie en betere behande-
lingen. Binnen deze doelen wer-
ken we aan verschillende oplos-
singen. 

Zo werken wij bijvoorbeeld aan 
een eenvoudige bloedtest waar-
mee je erfelijke factoren kunt 
achterhalen en hartproblemen 
kunt voorkomen. En we onder-
zoeken welke signalen er vooraf 
gaan aan hart- of herseninfarc-
ten zodat infarcten op tijd ont-
dekt of zelfs voorkomen kunnen 
worden. Lees meer over onze 
doelen en oplossingen op 
www.hartstichting.nl.

Collecte hartstichting 
brengt mooi bedrag op 

Nieuw in Heesch - Huidtherapie 
Gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum

aan de Gildestraat.
• Ook voor het aanmeten van steunkousen
• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode: 
 De Beekgraaf 58a, 5388 CV, Nistelrode 
• Mogelijk vergoed door uw zorgverkeraar
• Gratis intake op beide locaties

073-7113193
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

Specialist
in acne, 

laseren en
oedeem

Locatie in Heesch, Oss & Berghem | T 0412-72 49 20

kinder manueel therapie
Wanneer:
- 0-18 jarigen
- Hoog Cervicale Functie Stoornis (KISS)
- Asymmetrische motorische ontwikkeling
- Nekpijn, hoofdpijn of rugpijn
- Houdingssoliose
Meer info:

www.kinderfysiomaasland.nl

ColuMn

De behandeling van deze klachten kennen we allemaal; 
puffers en ontstekingsremmers zoals antibiotica en 
Prednison. Het zijn medicijnen die de symptomen 
bestrijden.

kun je dan nog iets anders doen?
Er zijn hele programma’s die mensen leren om te gaan 
met deze aandoening. Vooral bewegen en zorgen dat de 
bloedsomloop zuurstof kan transporteren in het lichaam. 
Als je op een stoel blijft zitten gebeurt er niets. En er is een 
aantal factoren die je moet vermijden, roken en meeroken 
natuurlijk.
Longemfyseem is in een groot aantal gevallen het gevolg 
van roken. Bij longaandoeningen moet je het drinken 
van melk weglaten. Alle zoete melkproducten geven 
slijmvorming en dat is het laatste dat je wilt.

Weet u nog? In de volksmond wordt ook wel eens gezegd 
‘een astmapatiënt moet je geen melk geven, dat geeft 
slijm’.
Te weinig zuurstof in je bloed geeft een verzuring, vlees 
eten geeft ook een verzuring, dus...eet eens wat minder 
vlees en dan bedoel ik niet minder per keer maar af en toe 
een dag geen vlees!

Verzuring is een kweekbodem voor virussen en bacteriën, 
dat geeft weer ontstekingen. Het immuunsysteem wordt 
in je darmen aangemaakt, dus zijn ook je darmen erg 
belangrijk voor je longen. Kun je goed naar het toilet, 
iedere dag? 

Zo zie je maar weer dat er meerdere wegen zijn die naar 
Rome leiden.
We gaan verschillende longaandoeningen en onze kijk op 
de behandelingen toelichten in een gratis lezing op 11 mei 
van 11.00 tot 12.30 uur achter op het terrein van High 
Care 3000, aan de Loonsestraat 17 in Neerloon.

Er is ook een gratis spreekuur, iedere maandag van 13.00 
tot 14.00 uur. In beide gevallen graag even aanmelden 
via info@highcare.nl of 0486-416530.

cOPD staat voor chronische 
Obstructieve longziekte. cOPD is 
een longziekte waarbij de longen zijn 
beschadigd. ademen is moeilijker 
en je hebt minder energie. Dit komt 
omdat je minder zuurstof in je 
bloed hebt. Lichamelijke activiteiten 
worden moeilijker en op den duur 
helemaal onmogelijk. 

COPD is een verzamelnaam voor: 
Chronische bronchitis: steeds 
ontstoken luchtwegen met 
slijmvorming wat ademhalen 
lastiger maakt. Long-emfyseem: de 
longblaasjes gaan langzaam verloren, 
waardoor je het benauwd kunt 
krijgen. Andere voorbeelden van 
longaandoeningen zijn:
- Astma
- Chronische benauwdheid na Q 

koorts
- Decompensatie van het hart, vocht 

achter de longen
- Longontsteking
- Allergieën wat zeer extreme vormen 

kan aannemen
- Cystic Fibrosis
- Longfibrose 

High  Ca re
3000 BV

High care 3000 bv
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

CoPd
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Met een sterk (Olympisch) 
deelnemersveld bij de jongens/
heren (waaronder Niek van der 

Velden) waren podiumplaatsen 
voor Flow van den Berg uit Nis-
telrode, Bart Tomassen, Ziggy 
Triou en Elco van Kapel helaas 

niet haalbaar. Bij de meisjes/da-
mes waren er wel podiumplaat-
sen voor Demi van Griensven, 
Kiki van Kapel, Isa van Berkel, 
Loreley Pigmans uit Heesch en 
Nederlands kampioen Daniek 
van Griensven.
Tijdens een super zonnige, spor-
tieve en gezellige week zijn de 
kinderen een hele ervaring rijker. 
Snowboardteam FOGS heeft 
een geweldige prestatie neerge-
zet. Op naar Laax NK 2020!

nK & bK 
freestyle in laax – zwisterland

BERNHEZE - van 15 tot en met 19 april zijn meer dan 75 ski-en 
snowboardtalenten uit Nederland en belgië de strijd aangegaan tij-
dens het Nk & bk Freestyle in Laax – Zwitserland. Ook uit deze re-
gio deden negen jeugdleden van snowboardteam FOGS mee met de 
onderdelen Slopestyle, big air, Half Pipe en de Fun (boarder)cross.

V.l.n.r.: Loreley Pigmans, Kiki van Kapel, Casper Linders (trainer), 
Demi van Griensven, Daniek van Griensven, Quincy van den Boom 
(trainer/cameraman), Flow van den Berg, Bart Tomassen en Ziggy Triou). 
Niet op de foto Elco van Kapel Foto: Rob van Berkel

freestyle

‘ Een ervaring rijker met 
een geweldige prestatie’

HEESCH - Evenals voorgaande 
jaren werd ook dit jaar in het 
kader van De Goede Week voor 
Pasen, op de basisscholen in 
Heesch een fruitinzamelingsac-
tie georganiseerd. 

Op Witte Donderdag werd het 
door de kinderen ingezamelde 
fruit naar de Petrus’ Banden Kerk 
gebracht. Daar werd het verza-
melde fruit, zowel vers fruit als in 
blik en potten, en pakjes drinken 
door een aantal vrijwilligers van 
Ziekenvereniging Horizon Hee-
sch verpakt. 
Ook de mooie tekeningen die 
gemaakt zijn werden verdeeld 

over de 228 fruitdozen. Op 
Paaszaterdag werden deze do-
zen door leden van Scouting 
Heesch weggebracht naar zieke 
mensen en mensen met een be-
perking woonachtig in Heesch. 

De mensen in Heesch die een 
partner hebben die in een van de 
verpleeghuizen in de regio ver-
blijft, zijn door vrijwilligers van 
De Horizon met een paasatten-
tie verblijd. Al deze mensen zijn 
elk jaar weer heel dankbaar dat 
er in deze tijd aan hen wordt ge-
dacht. Ziekenvereniging Horizon 
Heesch dankt Scouting Heesch 
dat zij ook een steentje wil bij-

dragen aan deze paasactiviteit.
De Horizon organiseert jaarlijks 
vele evenementen, maar kan 
dat niet zonder donateurs. Ook 
dit jaar zal door een aantal vrij-
willigers in een deel van Heesch 
langs de deuren worden gegaan 
om donateurs te werven. Ze zul-
len op dinsdag 30 april huis aan 
huis flyers met informatie ver-
spreiden. 
Op vrijdag 3 mei zullen onze 
wervers weer langskomen voor 
het ophalen van de enveloppen. 
Dit jaar komen we langs in de 
omgeving Strausslaan/Lehar-
straat. We hopen op een grote 
deelname.

activiteiten horizon

Voor een vrijblijvend advies: verkoop@bernhezemedia.com - www.bernhezemedia.com 

•  Advertentie DeMooiBernhezeKrant
•  Domeinnaam & e-mail
•  Betrouwbare hosting
•  Website met responsive design 
 & eenvoudig zelf te beheren

Ondernemers
laat je zien!
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de oPlossing

Omdat we nog steeds geen 
team compleet hebben speel-
den we in een samengesteld 
team. Waar je in het begin écht 

kon merken dat we elkaar niet 
kenden en de eerste wedstrijd 
verloren, raakten we de tweede 

wedstrijd steeds meer vertrouwd 
met elkaar. 
Zó vertrouwd dat we de laatste 
wedstrijd bijna gewonnen zou-
den hebben omdat Ad zo goed 
keepte en onze aanval en verde-
diging langzaam beter werden. 
Een mooie ervaring die ons al-
leen nog maar meer een dri-
ve geeft om heerlijk verder te 
trainen, zodat we een volgend 
toernooi misschien wel met een 
winnende wedstrijd af kunnen 
sluiten!

eerste 
wedstrijd rolstoelhandbal

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - Een jaar na ons eigen eerste rol-
stoelhandbaltoernooi bij Zephyr in Schijndel en de opnames voor 
‘Op de stip’ (een item van het tv programma ‘koffietijd’) om het 
rolstoelhandbal te promoten, hebben we zondag 14 april ons eerste 
uittoernooi gespeeld in boxtel.

Oefentraningen: zaterdag 4 mei van 14.30 tot 16.00 uur. Zaterdag 18 mei van 14.30 tot 16.00 uur. 
Zaterdag 15 juni van 14.30 tot 16.00 uur. Leeftijd: jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar. 
Rooiseheide 14, 5481 SG Schijndel. Gratis toegang tot de oefentrainingen. 
Interesse? Meld je snel aan door een mail te sturen naar g-korfbal@kvs17.nl.

start g-korfbal bij KVs’17 
Bij KVS’17 is écht iedereen welkom

SCHIJNDEL/BERNHEZE - ben jij een gezellige, enthousiaste en sportieve jongen of meid en heb jij een 
verstandelijke beperking waardoor sporten vaak wat lastig is? Dan zijn wij op zoek naar jou! Er worden 
drie oefentrainingen georganiseerd met medewerking van spelers, G-korfbal consulent kNkv en het 
G-korfbal team van DvO uit bennekom. 

Cor is lid van Verdienste bij Prinses irene

Cor is een oudgediende binnen 
de club. Naast dat hij natuurlijk 
enthousiast supporter was van 
zijn zoons, oud-selectiespelers 

Cees en Teun, heeft hij veel ver-
schillende functies bekleed bin-
nen de club. Hij is al meer dan 25 
jaar vrijwilliger bij de vereniging, 

destijds begonnen als jeugdlei-
der en toen vrijwel meteen toe-
getreden tot de jeugdcommissie. 
Later is hij ook bij de senioren als 
leider actief geweest. Vele jaren 
heeft hij ook in de technische 
commissie bij de jeugd gezeten. 

Tijdens de nieuwbouw maakte 
Cor deel uit van de bouwcom-
missie waar hij onder andere de 
taak van inkoop van de bouw-
materialen voor zijn rekening 
nam. Daarnaast is Cor jarenlang 
voorzitter geweest van de spon-
sorcommissie en in deze com-
missie is hij nog steeds actief. Een 
indrukwekkend ‘Prinses Irene 
cv’, waar hij nu de titel Lid van 
Verdienste aan toe mag voegen. 
Prinses Irene feliciteert Cor van 
harte met deze uitverkiezing.

NISTELRODE - Traditiegetrouw is op de vrijwilligersavond van Prinses irene op 12 april het Lid van 
verdienste bekendgemaakt. Dit jaar is cor hiertoe uitverkoren dankzij zijn waardevolle toevoegingen 
aan de club voor vele jaren. 

Cor en Jeanne Foto: Teun Bevers

wedstrijd op altiorkamp
HEESWIJK-DINTHER - De wed-
strijd altior c1 tegen Swift c1 
werd afgelopen zaterdag 20 
april gespeeld in vorstenbosch 
bij De Leijgraaf waar altior het 
paasweekend op kamp was. 

Omdat alle speelsters daar waren 
werd aan Swift gevraagd of ze 
dat geen probleem vonden om 
de wedstrijd op het gras te spe-
len. Het werd goedgekeurd dus 
de meiden van Swift kwamen 
ook op het Altiorkamp. Het werd 
mede door het mooie weer een 
leuke wedstrijd die helaas werd 
verloren door Altior met 3-4. Het 
was een leuke oplossing, ook 
voor Swift en de scheidsrechter 

die zo een wedstrijd nog nooit 
hadden meegemaakt. Het kamp 
was ondanks deze kleine tegen-
slag wederom geslaagd.
BMC MW1 - Altior MW1: 13-7

Altior A1 - De Peelkorf: 5-5
Altior B1 - DAKOS B1: 3-9
Corridor B1 - Altior B2: 7-8
Be Quick C3 - Altior C3: 2-4
Altior E2 - Be Quick E2: 20-2.

‘Zo vertrouwd dat we de 
laatste wedstrijd bijna 
gewonnen hadden’

handbal

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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dondeRdag 25 aPRil
Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze
Pagina 12

studiegroep nagarjuna - 
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

film: het ongelooflijke ver-
haal van de mega grote peer
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 12

avondopenstelling
Financieel Centrum Heesch

eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

VRiJdag 26 aPRil
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch
Pagina 7

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 6

zaTeRdag 27 aPRil
Koningsdag
Pagina 20 en 21

alpacafarm open - 
alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

workshop drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

zondag 28 aPRil
alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

handwerkverkoop 
ziekenvereniging horizon
Petrus Bandenkerk Heesch

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

heemschuur geopend
Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 6

Van Tilburg Mode & sport 
geopend
Laar 8 Nistelrode

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

autismecafé
Pieter BrueghelHuis Veghel
Pagina 15

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinsdag 30 aPRil
Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: superjuffie
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Presentatie santiago de 
Compostella
Petrus’ bandenkerk Heesch
Pagina 8

woensdag 1 Mei
Reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

film: superjuffie
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

dondeRdag 2 Mei
eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRiJdag 3 Mei
stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Keez-toernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

aspergeproeverij avond
Restaurant PIT Heeswijk-Dinther
Pagina 2

zaTeRdag 4 Mei
dodenherdenking

fanfare aurora: oud ijzer
Heesch

alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

wereldlabyrintdag
Centrum MAIA Nistelrode

film: bankier van het Verzet
Filmhuis De Pas Heesch

zondag 5 Mei
alpacafarm open - 
alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Rommelmarkt
Buurtvereniging De Drie Dreven 
Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 6 Mei
afscheidsreceptie 
gemeentesecretaris
Gemeentehuis Heesch

start cursus: op weg naar de 
brugklas
Klasse-RT Nistelrode

Poedja-bardo ondericht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinsdag 7 Mei
Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Repair Café
Checkpoint Heesch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

woensdag 8 Mei
nisserois golfkampioenschap
The Duke Nistelrode

alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Voorinschrijving 
wandel3daagse
Nistelrode

gerrit Jansen, numerologie
Centrum MAIA Nistelrode

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dondeRdag 9 Mei
alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

informatieavond: dementie-
Vriendelijk bernheze
De Stuik Vorstenbosch

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRiJdag 10 Mei
workshop amitabha
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Reiki 3a
Centrum MAIA Nistelrode

Praktijk zonnebloem: 
interactieve Merkaba lezing
Palmenweg 5 Nistelrode

Jigsaw (ierse folkmuziek)
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

zaTeRdag 11 Mei
alpacafarm open - 
alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

op sterk water
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

zondag 12 Mei
alpacafarm open & 
alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

60-jarig jubileumfeest 
Kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 13 Mei
Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

dinsdag 14 Mei
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

workshop werken met de 
biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

informatiebijeenkomst 
deelnemers oerfestival
D’n Oven Zeeland

Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-DintherEv
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Fotograaf: 
jo van de berg
De groene specht


