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Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

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

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

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

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

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

BEDRIJVENTERREIN ‘T RETSEL
Bernheze

FOLDER DEZE WEEK

Vier dagen zwieren en zwaaien
IN LOOSBROEK
Iedereen is welkom! 

De achtkoppige kermiswerk-
groep uit Loosbroek is eerlijk. 
De jaarlijkse kermis was tot vo-
rig jaar op sterven na dood. Met 
de nadruk op wás, want door de 
handen inéén te slaan, met el-
kaar in actie te komen, met me-
dewerking van Theo van Bakel
van de gemeente Bernheze én 
de kermisexploitanten, belooft 
het dit jaar een bruisend en ge-
zellig feest te worden voor jong 
en oud. Niet midden in de zo-
mervakantie, maar het eerste 
weekend van april, waarmee het 
dorp gelijk de primeur heeft van 
de eerste kermis in de regio. 

Naast de gebruikelijke attracties 
zoals autoscooters, gokkraam, 
schiettent, touwtje trekken en 
een snoep-, vis- en oliebollen-
kraam, is er een uitbreiding van 
mini- naar grote draaimolen, 
een boksbal én een nostalgische 
rups. Waar de kleine gemeen-

schap sterk in is blijkt ook in 
deze, want in samenwerking met 
meerderen is gezorgd voor aan-
vullende activiteiten te beginnen 
bij de opening. “Met muzikale 
omlijsting, van een blaaskapel en 
alle schooljeugd van basisschool 
Sint Albertus, nodigen we ieder-
een uit Loosbroek en omgeving 
uit voor de officiële opening op 
vrijdag om 14.30 uur door bur-
gemeester Moorman en ker-
misinzegening door pastoraal 
werker Isabel van Baal. Voor de 
kinderen ligt er een kermismunt 

klaar en iedereen wordt getrak-
teerd op een oliebol”, zegt de 
werkgroep enthousiast. 

ACTIES DAgWINKEL
Genoemde kermismunten kun-
nen ingeleverd worden bij alle 
attracties en zijn voor de inwo-
ners waarschijnlijk niet de eer-
ste die ze in het bezit krijgen. In 
aanloop naar de kermis werden 
er bij besteding van een bepaald 
bedrag ook uitgegeven door de 
dagwinkel. Het is niet het enige. 
“Daar verkregen kassabonnen 
mogen met naam en adres in 
een emmer gedeponeerd wor-

den. Zondagmiddag is clown 
Sassie op de kermis. Hij gaat 
uiteindelijk drie bonnen uit de 
emmer halen en de gelukkigen 
ontvangen een boodschappen-
pakket”, zo wordt verteld. Ook 
plaatselijke senioren worden niet 

vergeten. Zij zijn maandag wel-
kom op een kermisetentje bij het 
kermisterrein. 

VOOR IEDEREEN
Een leuke kermis voor iedereen 
in het dorp is volgens de werk-
groep belangrijk. “Het verhoogt 
de leefbaarheid en saamhorig-
heid, want het zorgt voor ont-
moetingen en sociale contac-
ten”, zo stellen ze om direct toe 
te voegen: “Maar we nodigen 
tevens iedereen uit de omgeving 
uit om hier kermis te vieren. Er is 
ook alle dagen muziek in de ho-
recagelegenheden.” 
Uiteraard zijn er nog wensen: 
“We hopen in de toekomst op 
een uitbreiding van de attracties. 
Een lunapark zou heel welkom 
zijn.”

TEkST EN FOTO: WENDy VAN LIJSSEL

LOOSBROEk – Met de komst van de lente en de dagen die langer worden kriebelt het bij velen om achter de geraniums vandaan te komen 
en er eens lekker op uit te gaan. Waar naartoe is het weekend van vrijdag 5 tot en met maandag 8 april een overbodige vraag, want dan is 
het kermis in Loosbroek! De eerste in de regio! Iedereen is welkom bij de officiële opening op vrijdag om 14.30 uur op het kermisterrein in 
het centrum, waarbij er eerst getrakteerd wordt en iedereen aansluitend vier dagen kan zwieren en zwaaien. 

SAMEN
Het Oranjecomité, Lichtpunt, geloofsgemeenschap Loosbroek, 
Boerenbond Loosbroek, Stichting Pallet, Kerncommissie, 
Loosbroeks Ondernemers Belang, plaatselijke horeca en de Sint 
Albertusschool hebben de krachten gebundeld om de plaatselijke 
kermis op de kaart te zetten en er voor iedereen een feest van te 
maken.

V.l.n.r. Kitty van der Wijst, Mark de Mol, Miriam van den Berg, Toos van Boxmeer, Chantal Kanters, Ria Verwijst 
en Mathieu Bosch

Primeur van 
de eerste 
kermis in 
de regio

‘Leuke kermis zorgt 
voor ontmoetingen en 
sociale contacten’

Kijk voor de kortingsbonnen op pagina 14
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel; activiteiten en organisatie
De kloosterkapel organiseert uit-
eenlopende activiteiten. Naast 
terugkerend yoga op de maan-
dag- en dinsdagavonden en 
maandelijks de Familieopstellin-
gen, ook steeds nieuwe initiatie-
ven.

Zo staan op de agenda:
- zaterdag 13 april: een dag Fa-

milieopstellingen (van 10.00 
tot 17.30 uur). Opgave en info 
bij Margareth Bloemen, 

 tel. 0413-351075 of 
 margarethbloemen@home.nl

- vrijdag 10 mei: optreden van 
Jigsaw, een avond vol gezellige 
Ierse folkmuziek. 

 Aanvang 20.00 uur. kaarten, 
in de voorverkoop € 5,-, te be-
stellen via www.jigsawmuziek.
nl/kaartjes en aan de kassa 

 € 7,50.

- donderdag 15 mei: een pre-
sentatie over de houding- en 
bewegingsleer Ismakogie door 
Jeanne Albers, gevolgd door 
een workshop die, gezeten 
op een stoel, iedereen volgen 

kan. Entree € 10,- (contant te 
voldoen).

Ondersteuning
Voor het organiseren, begelei-
den en uitvoeren van deze ac-
tiviteiten kunnen wij jouw hulp 
gebruiken. Graag zien wij ons 
team uitgebreid met jouw kennis 
en ervaring. 
Denk je betekenisvol te kunnen 
zijn? Schroom dan niet contact 
op te nemen met Sjan Geenen, 
0413-350917 of 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
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drie tips voor een leuke 
lente workshop
Workshop natuurfotografi e

Lente! Als de natuur zich 
vult met frisse 
voorjaarskleuren, is het 
tĳ d om je fotografi e ook 
eens op te frissen. Ben 
je een beginnend of 
semi-gevorderd 
fotograaf met een 

compact-, systeem- of spiegelrefl excamera? Dan is deze 
cursusdag in de natuur met fotograaf Karin de Jonge iets 
voor jou.

Zaterdag 11 mei | 9.30 tot 16.00 uur | € 67,50.

Schilderen op muziek
Dit is een workshop 
waarin muziek de 
inspiratiebron is om op 
een intuïtieve manier je 
eigenheid in het 
schilderen te ervaren. 
Zonder vooropgezet 
plan ga je schilderen, 

gaandeweg kom je tot een vorm. Het wordt een beleving 
van gewaarzĳ n van jezelf.

Heesch | Zaterdag 16 mei | 10.00 tot 16.00 uur | € 45,-.

Beers & Bites
Een inspirerende 
culinaire avond. Een 
proeverĳ  van bieren en 
bĳ passende gerechtjes. 
Het uitgebreide 
smakenpallet van bier 
biedt volop mogelĳ k-

heden voor een mooie combinatie met eten. Samen met 
top-kok Dorien Langenhuizen gaat biersommelier Joris van 
Esch op zoek naar mooie bier & spĳ s combinaties. Jĳ  hoeft 
alleen maar aan te schuiven en te genieten.

Heesch | vrĳ dag 17 mei | 19.00 tot 22.00 uur | € 45,-.

www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759

& bij de Bakkers Lamers 
Schaepmanlaan 103 in Oss

CULINAIR CADEAU
Wist u dat de Cadeaustammetjes van

Het Bomenpark ook verkrijgbaar zijn bij Bon 
Fromage Kaasspeciaalzaken in Heesch én Oss?

 Ideaal om uw cadeau culinair 

uit te breiden met heerlijke kaas, 

noten, bonbons, wijn 

en/of chocolade...

DE ZOEKTOCHT 
NAAR EEN PAASEI 

Het is druk bij ChocoLamers, één 
ei is geen ei! Een paasei is een 
versierd ei of chocolade-ei, dat 
met Pasen wordt verstopt. 
Het verstoppen stamt uit de 
Germaanse traditie om eieren, 
als symbool van vruchtbaarheid, 
in akkers te begraven zodat 

deze akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden. Onze 
chocolatiers zijn de komende dagen bezig met het bereiden van 
onze chocolade paaseieren. Maar wat maakt nu het verschil?

Harm en ik zijn in november 
naar Ivoorkust afgereisd naar 
de cacaoplantages op zoek naar 
de beste chocolade. Geen idée 
hadden we ervan dat er slechts 
zo weinig vruchten per seizoen 
van een boom komen, slechts 
één kilo. De plantage bij het 

dorpje had zo’n 25 bomen. Een kleine optelsom is zo gemaakt...
We waren zeer onder de indruk hoe boeren de vruchten met een 
grote machete handmatig van de bomen haalden. 
We mochten ervan proeven, het smaakte een beetje zurig, maar 
toch fris. Het was glibberig, het kwam in de buurt van litchi. 
Vervolgens liepen de vrouwen terug naar het dorpje, een kilometer 
met de vruchten in de manden op hun hoofden. De bonen werden 
te drogen gelegd in de zon, het fermenteer proces. Cacaobonen 
zijn de broodwinning van duizenden mensen in Ivoorkust. Hun 
vakmanschap ligt aan de basis van de unieke Callebaut smaak, 
de chocolade waar wij mee werken. Elke dag opnieuw worden 
deze mensen geconfronteerd met armoede, kinderarbeid, een 
gebrek aan zuiver water en veilige voeding. Een gedeelte van de 
opbrengst wordt opnieuw geïnvesteerd in de cacaoboeren en 
hun gemeenschappen. Door de samenwerking van Callebaut met 
de Cocoa Horizons Foundation, die direct samenwerkt met deze 
boeren en hun gemeenschap, ondersteunen we trainingen en 
dragen we bij aan de ontwikkeling van onder meer vrouwen en 
jonge boeren. En onderwijs aan de kinderen.
Het mag duidelijk zijn waarom wij voor deze Callebaut chocolade 
gekozen hebben. Wij kiezen voor duurzaam en daarnaast de beste 
en lekkerste chocolade.
Onze banketbakkers, chocolatiers maken met veel plezier de 
chocolade paaseieren, een arbeidsintensief werk. De hippe kippen 
beschilderen zij met de hand. Naast onze grote paaseieren, 
hippe kippen, hazen en paasei flikken maken we ook graag voor 
bedrijven paaseieren met logo of een passende tekst. In onze 
winkels staan de pronkstukken in luxe dozen verpakt. U kunt ze 
ook online bestellen.

Wees welkom en proef het verschil!
Ilse Lamers-Dekkers, de bakkers Lamers

BAKKERIJ
colUmn

je een beginnend of 
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Uit eten....
Samen aan tafel
een bord vol eten
wat we eigenlijk 
niet willen eten
omdat we 
eigenlijk alleen maar
elkaar 
omdat je ogen stralen
omdat je mond praat
en ik niets hoor
ergens boven tafel
ontmoeten we elkaar
in een ander dimensie
met een andere intentie
dan zoals we nu zitten:
tegenover elkaar.

Column Hieke Stek gemeentedichterMiryanne Ruijs
van fioretti College beste 
gastvrouw van Nederland

De koks kregen de opdracht om 
ter plekke een amuse te verzin-
nen en als voorgerecht een sala-
de Niçoise met tonijn te maken. 
Het hoofgerecht bestond uit ge-
bakken maïskipfilet, gevuld met 
een duxelles van paddenstoelen, 
geserveerd met rode wijnsaus 

en ratatouille. Het dessert waren 
quenelles van chocolademousse. 

De sterren werden van de hemel 
gekookt. Twaalf keer vier gas-
ten kregen een heerlijk viergan-
genmenu voorgeschoteld en de 
gastheren/gastvrouwen maak-
ten het hun gasten optimaal 
naar de zin. Daarnaast kregen 
de deelnemers ook nog andere 
opdrachten, zoals een kennis-
quiz, productherkenning, een al-
coholvrije cocktail maken en een 
bijzondere koffie bereiden. 

Bij het bekendmaken van de 
eerste prijs gingen de leerlin-
gen, ouders en docenten van 
het Fioretti College uit hun dak: 
Miryanne Ruijs werd Nederlands 
kampioen serveren. Vorig jaar 
werd ze als jongste deelnemer 

ooit al tweede. De koks van het 
Fioretti College vielen dit jaar he-
laas niet in de prijzen. Maar alle 
kandidaten gingen naar huis met 
een groot pakket aan cadeaus, 
zoals een medaille, kookboeken 
en een kruidenpakket. Miryanne 
kreeg nóg een medaille, de enor-
me Cees van der Ende Trofee en 
een schildje voor de school. 

Het was een paar weken hard 
werken voor de begeleidende 
docenten Maurice Bissels en Will 
Hanegraaf, maar met fantas-
tische resultaten. Twee weken 
geleden de tweede plaats tijdens 
Skills Talents in Amsterdam en 
vorige week dus de eerste prijs 
bij het onderdeel serveren tijdens 
het nationale VSHO-kampioen-
schap in Voorhout. Apetrots zijn 
ze op hun kanjers!

VOORHOUT/HEESWIJk-DINTHER - De Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding (VSHO) 
organiseerde woensdag 27 maart voor de twintigste keer het Nederlands kampioenschap. twaalf pro-
vinciale teams, elk bestaande uit twee koks en één gastheer/gastvrouw, streden om de hoogst haalbare 
eer die een horeca-leerling op het vmbo kan behalen: Nederlands kampioen worden. De koks Luuk 
Voets en thomas Vlieger en gastvrouw Miryanne Ruijs van het Fioretti College in Veghel gingen ervoor.

Miryanne Ruijs en Will Hanegraaf

De hoogst haal-
bare eer die 
een horeca-
leerling op het 
vmbo kan 
behalen

pasen 2019
In de week van 17 tot en met 22 april serveren wij een 

speciaal 4-gangen Paasmenu 
inclusief een heerlijke paascocktail als aperitief!

De kosten bedragen € 44,50 per persoon.

Vanaf 17 april serveren wij asperges.

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

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

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

Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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HEESWIJk-DINTHER - Onlangs 
overhandigden Paul Roos en 
Jeroen Geurts namens de Lions-
club De Meierij-Den Dungen 
een mooie cheque aan de Stich-
ting MiMakkers. 

Hiermee kan deze bijzondere or-
ganisatie zich inzetten voor haar 
bewonderenswaardige doel: 
contact leggen met mensen met 
dementie of een verstandelijke 

beperking. Dit door middel van 
een clowneske benadering. Paul 
Roos: “De Lions zetten zich in 
voor goede doelen. Jaarlijks wor-
den deze door de leden vastge-
steld. Afgelopen jaar hebben we 
er voor gekozen om dementie 
een steuntje in de rug te geven. 
Daarvoor hebben we afgelopen 

december een goed bezochte 
matinee gehouden op de Ru-
wenberg om fondsen te werven. 
Daar is een mooi bedrag opge-
haald, wat geschonken werd aan 
de MiMakkers en aan de Tover-
tafel.”

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

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

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
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NIStELRODE / VORStENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.
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Linkensweg 1, 5341 CA Oss  - 06-13302928 of 06-44564294
info@decompleteverandering.nl

www.decompleteverandering.nl

10% korting 
op 1 maand sporten of 

voedingstraject van tien weken

Mensen die via
DeMooiBernheze-

Krant komen krijgen

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

De Hartstichting heeft in 55 jaar 
al veel bereikt, maar we zijn er 
nog niet. Met het oog op het 
groeiend aantal hart- en vaat-
patiënten is het noodzakelijk dat 
wij hart- en vaatziekten vroeger 
kunnen herkennen, opsporen én 
beter 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 hart-
stichting.nl. 

Collecteweek: 
alternatief kleingeld
De QR-code is een goed alterna-
tief voor mensen die geen klein-
geld in huis hebben. De gever 

kan heel eenvoudig eenmalig 
geld overmaken met de smart-
phone door de Tikkie of iDEAL 
QR-code op het collectebuslabel 
te scannen. 

Collecteweek: méér dan 
huis-aan-huis-collecte
Het is ook mogelijk om te done-
ren op hartstichting.nl én in de 
Hartstichting online collectebus. 
Daarnaast kan iedereen een on-
line collecte starten op hartstich-
ting.nl/collecteeronline en zijn of 
haar familie en vrienden om een 
gift vragen. In de online collecte-
bus is zichtbaar hoeveel de col-
lectant al heeft ingezameld.

Jaarlijkse collecteweek van 
de hartstichting van start
Dertig collectanten in Heesch halen geld op voor oplos-
singen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden

HEESCH - Van 7 tot en met 13 april vindt de jaarlijkse collecteweek 
van de Hartstichting plaats. Ruim dertig collectanten gaan deze 
week langs de deuren in Heesch om geld op te halen voor concrete 
oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Want 
een gezond hart is niet vanzelfsprekend. De volgende goede doelen doen 

mee: Stichting Nationaal Fonds 
kinderhulp, Hartstichting, Nier-
stichting Nederland, Nationaal 
MS Fonds, Maag Lever Darm 
Stichting, Diabetes Fonds Ne-
derland, Handicap NL (voorheen 
Fonds Verstandelijk Gehandi-
capten), Rode kruis, kWF kan-
ker Bestrijding, Hersenstichting 
Nederland, Reuma Nederland 
(voorheen Stichting Nationaal 
Reumafonds), de Nederlandse 
Brandwondenstichting, Neder-
landse Stichting voor het Gehan-
dicapte kind, Natuurmonumen-
ten en Amnesty International. 

Je krijgt deze week van de col-
lectanten een envelop, met 
daarin een informatiebrief en 
een invullijst. Op deze lijst kun 
je noteren welke goede doelen 
jij wilt steunen en met welk be-
drag. Je kunt het totaalbedrag, 

contant, samen met de invullijst 
in de retourenvelop doen.

Van 8 tot en met 11 april komen 
de collectanten deze envelop 
weer bij je ophalen. Mogelijk 
mogen alle goede doelen op 
jouw steun rekenen en wordt 
deze week een groot succes. 

Na afloop van de collecte wordt 
de opbrengst van de Goede 
Doelen Week gepubliceerd in 
DeMooiBernhezekrant. 

Ook kun je hen volgen op Face-
book en Instagram.

goede Doelen Week in 
heeswijk-Dinther
HEESWIJk-DINTHER - Vanwege het grote succes in de afgelopen 
jaren wordt er dit jaar voor de derde keer weer een Goede Doelen 
Week georganiseerd. Deze Goede Doelen Week staat gepland in 
week 15, van maandag 8 tot en met donderdag 11 april. Er wordt 
weer in één keer, voor vijftien nationale collectes tegelijkertijd, ge-
collecteerd.

Heeswijk-Dinther

Paul Roos, President van de 
Lionsclub De Meierij – Den 
Dungen overhandigt cheque aan 
Karina Rensink, Manager Zorg en 
Dienstverlening van Cello.

Dementie in het zonnetje

Contact leggen met mensen 
met dementie of een 
verstandelijke beperking

Voorkomen van hartproblemen, sneller hulp
in een noodsituatie en beter behandelingen
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In het Autisme Café kan en mag je jezelf zijn
‘We zijn gewoon anders bedraad’

Op initiatief van Herman Vissers, 
werkzaam bij MEE Den Bosch, 
en Marjon van Herpen uit Hees-
wijk-Dinther, die werkt bij ONS 
welzijn in Veghel, is sinds enke-
le maanden een bijzonder café 
geopend in Veghel. Het Autis-
me Café is opgezet speciaal voor 
mensen met een vorm van autis-
me. Zij krijgen er de gelegenheid 
om elkaar in een ontspannen 
sfeer te ontmoeten, het glas te 
heffen, een bordspel te spelen, 
te kaarten, muziek te maken of 
vul het maar in, want: “Je kunt 
er gewoon de dingen doen die 
je in een willekeurig café doet. 
Het is bedoeld om mensen die 
in hetzelfde schuitje zitten met 
elkaar in contact te brengen. Ze 
kunnen er hun ervaringen delen, 
maar dat hoeft natuurlijk niet”, 
vertelt Marjon. Ze benadrukt 
dat het geen bijeenkomsten zijn 
waar met een leger aan profes-
sionals aan de hand van thema’s 
het onderwerp van alle kanten 
belicht wordt gezeteld als in een 
vergadering, maar dat het écht 
bedoeld is als laagdrempelige 
ontmoetingsplek. 

Marjon wordt bijgestaan door 

Frank Loermans. Hij geldt als er-
varingsdeskundige want: “Ik ben 
een autist”, meldt hij opgewekt 
om toe te voegen: “Dat is anders 
dan ik héb autisme. Ik zie het niet 

als een aandoening. We zijn ge-
woon anders ‘bedraad.’ Er zijn al-
lerlei vormen van autisme, waar-
bij vooral het maken van sociale 
contacten en deze te hebben en 
te houden, als moeilijk wordt 
ervaren. Frank is een vaste be-
zoeker van het Autisme Café en 

helpt er intussen een handje mee. 
“Ik vind het heel prettig om met 
gelijkgestemden samen te ko-
men, een beetje te kletsen en er-
varingen uit te wisselen”, meldt 

hij en legt uit: “Iemand met au-
tisme heeft vaak bepaalde trucjes 
om mee te draaien in het gewo-
ne leven. Die heb je niet nodig 
in het Autisme Café. Daar heb je 
een stukje her- en erkenning en 
mag je gewoon jezelf zijn. Dat is 
bijzonder prettig.” 

Het Autisme Café is elke laatste 
maandag van de maand geo-
pend en iedereen uit de regio 
vanaf 18 jaar is welkom. Ook 
naaste familieleden of vrienden. 
Marjon: “Intussen hebben we 
tientallen ‘stamgasten’ in allerlei 
leeftijden, maar nieuwe ‘klanten’ 
zijn altijd welkom. 
Wie het lastig vindt om alleen 
over de drempel te stappen, mag 
gewoon iemand meebrengen. 
Mensen die wel voor de eerste 
keer alleen binnenstappen wor-
den door ons opgevangen waar-
bij we zorgen dat er kennis ge-
maakt wordt met anderen.” Voor 
vragen mail naar 
marjon.vanherpen@ons-welzijn.nl 
of h.vissers@meedenbosch.nl.

TEkST EN FOTO: WENDy VAN LIJSSEL

BERNHEZE/VEGHEL – Eind oktober 2018 werd in het 
Pieter Breughelhuis aan de Middegaal 25 in Veghel het 
Autisme Café geopend. Een plek waar mensen vanaf 18 
jaar met een vorm van autisme, maar ook hun naasten, 
gezellig een drankje kunnen doen, kunnen kletsen, 
vriendschappen sluiten, een spelletje spelen en er her- en 
erkenning vinden. Het ‘café’ is elke laatste maandag van 
de maand geopend van 19.30 tot 22.00 uur. Maandag 
29 april is iedereen uit de regio weer welkom voor een 
stukje gezelligheid. De toegang is uiteraard gratis. 

Frank en Marjon

Frank:

Heel prettig 
om met 
gelijk-
gestemden
samen te 
komen

‘Een stukje her- en erkenning 
en je mag gewoon jezelf zijn’
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KBO Vorsten-
bosch Kwist
VORSTENBOSCH - De twaalf-
de editie van de jaarlijkse KBO 
quizavond is goed verlopen. Dat 
was na afloop uit de positieve 
reacties op te maken. 

De ontspanningscommissie 
bracht in zes ronden zes ver-
schillende themavragen. De op-
drachten bestonden dit jaar uit 
Puzzelen met Cijfers, Topografie 
Vorstenbosch, Gezondheid en 
Organen, Plekken in Vorsten-
bosch (foto’s), Puzzelen met 
Woorden en Wie van Drie-vra-
gen.

Door loting waren vooraf de 
teams willekeurig ingedeeld. 
Gezamenlijk moesten zij de vra-
gen op zien te lossen. Tijdens de 
avond werd er gezorgd voor een 
drankje en een hapje. De win-
nende groep kreeg na afloop een 
klein prijsje overhandigd. Ook de 
loterij ‘Op de koffie gaan’ lever-
de weer een mooie bezoekcom-
binatie op. Het bestuur bedankt 
de ontspanningsgroep voor de 
organisatie voor deze gezellige 
avond.

Excursie met 
KBO Kring naar 
MRK in Uden

BERNHEZE - KBO Kring Bern-
heze organiseert woensdag 17 
april voor KBO-leden een excur-
sie naar het Museum voor Reli-
gieuze Kunst in Uden. 

Het museum aan de Veghelsedijk 
25 is geheel vernieuwd en aan-
zienlijk uitgebreid. De ontvangst 
met koffie is om 14.00 uur. De 
rondleiding begint om 14.30 uur. 
De koffie en de rondleiding wor-
den betaald door de kring. De 
entree is € 6,50 en deze is voor 
eigen rekening. Ben je in het be-
zit van een Museumjaarkaart? 
Dan heb je gratis toegang. Het 
vervoer is op eigen gelegenheid. 
Aanmelding tot 10 april bij Lenny 
Timmers-Verbaken uit Heesch via 
lennytimmersverbaken@yahoo.com 
of via 06-44728101.

Liederentafel KBO 
Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Bij de KBO 
wordt op donderdag 10 april een 
liederentafel gehouden. Deze 
avond wordt muzikaal verzorgd 
door ‘Ut Bont Gezelschap’. De 
aanvang van deze avond is om 
19.30 en duurt tot ongeveer 
22.00 uur. 

Dit alles speelt zich af in de kBO 
ruimte de Rogge van gemeen-
schapshuis De Stuik aan de 
Schoolstraat 14. De entree is € 2,- 
inclusief koffie/thee. Deze avond 
is voor iedereen toegankelijk. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd!

Wim Nijs wint 
KBO-brigde ladder

HEESCH – Afgelopen woensdag 
werd de uitkomst bekend gemaakt 
van de 25ste bridge-ladder. 

Iedereen kreeg bij binnenkomst 
een consumptiebon en er was 
deze middag uiteraard iets lek-
kers bij de koffie. Natuurlijk, de 
winnaar zit in een groep die ge-

regeld deze competitie wint. De 
prijs bestond uit een fles drank 
voor de mannen en een mooie 
bos bloemen voor de vrouwen. 
Slechts eenmaal per jaar wordt 
deze prijs aan dezelfde persoon 
uitgereikt.                    
Wim Nijs is nummer één gewor-
den met een gemiddelde van 
62.72%. Gedeeld twee en drie 
werden Mies Spierings en Ma-
ricus de Vries met 61.81%. Van 
twaalf middagen worden de acht 
beste scores geteld en het ge-
middelde uitgerekend. Voor de-
gene die de 50.00% het dichtst 
benadert, is er ook een attentie. 
Toos van Nistelrooy was de ge-
lukkige met 49.895%. Ook voor 
de laatst geplaatste was er een 
verrassing. Zo’n zestig bridgers 
waren aanwezig en het was fijn 
dat Ellen deze middag voor de 
koffie en de drankjes zorgde.

ALV KBO-Dinther 
op hoofdlijnen

HEESWIJk-DINTHER - Enkele 
weken geleden vond de algeme-
ne ledenvergadering van KBO-
Dinther plaats. Voorzitter Willy 
van der Steijn verwelkomde 135 

leden en memoreerde de mooie 
eucharistieviering, waarin speci-
aal 34 overleden leden van het 
afgelopen verenigingsjaar her-
dacht werden. 

Secretaris kees kuijpers deed 
verslag over ledenaangelegen-
heden, vrijwilligers, vergaderin-
gen en heel veel activiteiten die 
in 2018 hebben plaatsgevonden. 
Toevoeging van het onderdeel 
‘Lief en leed’ aan het huishou-
delijk reglement is akkoord. Het 
feestprogramma 60 jaar kBO-
Dinther voor 5, 11 en 12 mei 
werd ook doorgenomen. Het is 
een feest voor het hele dorp.
Van de 41 jubilarissen kregen de 
20 aanwezige leden een huldi-
ging met een boeket bloemen en 
een oorkonde. De niet aanwezige 
leden kregen dit daags erna op 
het huisadres. Nieuwe VOA (vrij-
willige ouderenadviseur) is Rian 
kuijpers. Noud van der Cam-
men heeft een nieuwe levendige 
en informatieve website www.
kbo-dinther.nl opgezet. Daarop 
komen binnenkort onder andere 
het jaarverslag over 2018, een 
compleet verslag van de ALV, het 
huishoudelijk reglement met het 
onderdeel ‘Lief en leed’ en het 
uitgebreide feestprogramma.

KBO Bernheze

KBO KRINg BERNhEzE
Excursie museum voor religieuze kunst

Deze firma levert al ruim vijftien 
jaar schoenen en pantoffels, zo-
wel voor dames als heren, in veel 
verschillende lengte- en wijd-
tematen. De ideale oplossing 
voor mensen met gevoelige of 
opgezwollen voeten of enkels, 
steunkousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, hallux valgus (knob-
bels), likdoorns, eksterogen, ha-
mertenen, diabetes en reumati-
sche aandoeningen. 

Nieuw is een speciale collectie 
stretch-schoenen die in zijn ge-
heel bestaan uit zacht elastisch 
materiaal, speciaal bedoeld voor 
mensen met (erg) gevoelige voe-
ten. Men heeft zich toegelegd op 

brede en zelfs extra brede schoe-
nen en pantoffels voor mensen 
met brede of opgezwollen voe-
ten, maar daarnaast levert men 
ook de meer courante wijdte-
maten. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. 
De toegang is gratis. Pinnen is 
mogelijk.            

Moeilijke voeten?
HEESCH - In Heelwijk zal op vrijdag 5 april een bijeenkomst worden 
gehouden speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. In 
de centrale hal van Heelwijk zal op die dag van 10.00 tot 12.00 uur 
een verkoopmorgen worden gehouden. De bijeenkomst zal worden 
verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel VOF uit Wadenoijen.

Drukbezochte verkeersdag senioren

Om 8.45 uur openden wethouder 
Rien Wijdeven van de gemeente 
Bernheze en Joop van Orsouw 
van de gemeente Oss de dag.

Wethouder Wijdeven: “Veilig 
weggebruik is voor iedereen be-
langrijk en dus ook voor oudere 
verkeersdeelnemers. Het is goed 
dat dit aandacht krijgt en VVN 
er ook speciaal de aandacht op 
richt.” De dag bestond uit een 
theoretisch- en een praktisch 
gedeelte. In een theorieles werd 
je op de hoogte gebracht van 
de veranderde verkeers- en ge-
dragsregels. Naast deze theorie-
lessen was er gelegenheid om 
met een rijinstructeur een uur in 
een lesauto te rijden en de ken-
nis in praktijk te brengen.
Verder kon je in een rijsimulator 
je reactiesnelheid laten meten. 

Je kon een parcours afleggen 
op een e-bike om verschillende 
soorten elektrische fietsen te tes-
ten. Er werd informatie verschaft 
over geneesmiddelen en alcohol 
bij ouderen in het verkeer en een 
gespecialiseerd fysiotherapeut 
gaf voorlichting over vitaal ou-

der worden. En als laatste waren 
er een opticien en een audicien 
aanwezig om de ogen en oren 
te testen en zo nodig advies te 
geven.

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

BERNHEZE - Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) organiseerde woensdag 27 maart 
voor de tweede keer de verkeersdag voor senioren uit de gemeenten Oss en Bernheze die in het be-
zit zijn van een rijbewijs. Door de grote belangstelling voor deze opfriscursus, die oktober vorig jaar 
plaatsvond, ontstond al meteen een wachtlijst. VVN Maasland is dan ook van plan om deze verkeers-
dag periodiek te organiseren.

 Foto’s: Marcel van der Steen

www.museumvoorreligieuzekunst.nl
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
4 t/m 10 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

500 gram H.O.H.
500 gram Verse Worst

Runderschnitsel

Grillworst

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

PITLOZE WITTE DRUIVEN
   bakje 500 gram € 1.50
OOSTERSE WOKGROENTE
   500 gram € 1.95
NAVELSINAASAPPELS 10+2 GRATIS

ASPERGES GESCHILD/ONGESCHILD

€ 1,20100 gr. € 7,50Samen

€ 1,85100 gr.

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

Saucijzenbroodje
                                  nu

Weekendknaller!
Roomboter
croissants nu

3+1 gratis
Alleen geldig op  
vrijdag en zaterdag 

Paasbrood
nu 

6,50

1,25

Jubilarissen EhBO St. Lucas

VORSTENBOSCH - Vorige week 
woensdag hield EHBO vereniging 
St. Lucas uit Vorstenbosch haar 
jaarlijkse jaarvergadering. Dit jaar 
waren er twee jubilarissen.

Pieter van de Velden uit Vorsten-
bosch werd gehuldigd omdat hij 
al 15 jaar lid is van de EHBO ver-

eniging. Pieter is geslaagd in het 
seizoen 2003/2004. 

Pieter is vanaf dag eén altijd zeer 
actief geweest tijdens evene-
menten. Of het nu motorcross 
was of de winterwandeltocht, 
Pieter staat altijd klaar om te hel-
pen. Frans Vogels uit Vorsten-

bosch werd gehuldigd omdat 
hij al 45 jaar lid is van St. Lucas. 
Frans is geslaagd in het seizoen 
1973/1974. Frans zit al vele ja-
ren in het bestuur. Het voorzit-
terschap heeft Frans overgeno-
men van Piet Verstraten op 26 
februari 2003. 

Op 9 maart 2016 heeft Frans 
het voorzitterschap overgedra-
gen aan de huidige voorzitter en 
vanaf dat moment heeft Frans 
de functie van coördinator eve-
nementen en begeleider AED 
herhalingslessen. Frans is nog 
steeds zeer actief tijdens evene-
menten en zal geen EHBO her-
halingsles overslaan. Frans geeft 
tenslotte ook al jaren samen met 
Piet Verstraten EHBO les op de 
basisschool in Vorstenbosch. 

Het bestuur van EHBO vereni-
ging St. Lucas bedankt deze 
twee jubilarissen voor hun inzet 
voor de samenleving van Bern-
heze.

Pieter en Frans

Harrie is koning geweest in 1982 
en 1996 en Christ is koning ge-
weest in 1992. De grote wens 
van Jan is om dit ook nog een 
keer mee te mogen maken, maar 
dit is helaas tot op heden nog niet 
gelukt. Momenteel zorgt Christ 
er nog steeds voor dat elke eer-
ste vrijdag van de maand, na het 
oud papier ophalen, de hongeri-
ge magen goed gevuld worden 
en draagt Jan nog regelmatig het 
grote vaandel. 

Alle drie hebben al enige tijd ge-
leden een kringonderscheiding 
in zilver mogen ontvangen en 
op deze speciale avond werd er 
door de Hoofdman een nieuw, 

speciaal ontworpen, schildje 
overhandigd.
koen van kaathoven en Piet 
van Zutphen zijn de twee jubi-
larissen die 25 jaar lid zijn. koen 
als vendelier en later ook kruis-
boogschutter en valt af en toe in 
als waarnemend vaandrig. Hij is 
twee maal jeugdkoning geweest 
en zit nog in diverse commissies. 
Piet is diverse jaren tamboer ge-
weest, heeft ook in diverse com-
missies gezeten en is koning ge-
weest in 2010. Beiden ontvingen 
een zilveren speldje.

Als verrassing werd door de vice 
hoofdman John van de Berg 
naar voren geroepen. John heeft 

al drie keer de competitie kruis/
geweer gewonnen en kreeg 
hiervoor een herinneringskruis 
omgehangen.

Na de huldiging nam Jo van 
Hemmen de microfoon over en 
begon de strijd om de ‘Janus 
Evers prijs’. Dit jaar waren er 
maar twee deelnemende teams. 
Voor de pauze Jan van Gerwen 
en Ad Verhagen, na de pau-
ze koen van kaathoven, Bob 
en Sem Verhoeven en Gijs van 
Eertwegh. Deze laatste gingen 
er met de prijs vandoor. Er kan 
weer teruggekeken worden op 
een zeer geslaagde en gezellige 
avond.

25 en 60 jaar gildebroeder

HEESWIJk-DINTHER - Afgelopen zaterdag was er weer de jaarlijkse contactavond bij het Gilde St. 
Barbara Dinther. De avond werd geopend door de vice hoofdman Ferdy Verhoeven met de mededeling 
dat er die avond vijf jubilarissen waren. Drie jubilarissen, Harrie van Lankveld, Christ Manders en Jan 
vd Broek, zijn al 60 jaar trouwe gildebroeder. Zowel Harrie als Jan zijn in 1959 begonnen als vendelier, 
terwijl Christ de voorkeur gaf om als tamboer letterlijk en figuurlijk aan de slag te gaan. 

De jubilarissen
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BernhezefamilieBerichten

‘Everybody Happy!’
klinkt niet meer uit zijn mond...

Wij moeten afscheid nemen van een van de grondleggers van 
carnavalsstichting De Wevers en zijn hem dankbaar wat hij voor 
carnaval in ons Weversrijk heeft betekend.

Wim van den Brand
Ere-President van CS De Wevers

Wij wensen zijn vrouw Paula, de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Carnavalsstichting De Wevers Nistelrode

Voor u, naast u, met u

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

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

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

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling,
lieve woorden, kaarten en berichtjes die wij hebben
   mogen ontvangen na het overlijden van ons mam

 Sientje van den Bogaart-Gijsbers
Dit heeft ons erg gesteund.

               
Familie van den Bogaart

 Nistelrode

Vastenactie
voor India

HEESWIJk-DINTHER/LOOS-
BROEk - Ook dit jaar onder-
steunt de Augustinusparochie 
samen met andere Norbertij-
ner parochies in het kader van 
de Vastenactie een project van 
de Stichting Solidair met India.
Het betreft een project om de 
economische omstandigheden 
voor de bewoners van de om-
liggende dorpjes van Jabalpur 
te ondersteunen. De uitvoering 
gebeurt door frater Antoni Samy 
o.praem. van de Norbertijnen 
van Jamtara.

De bewoners van de dorpen Pa-
raswara, Jamtara en Saliwada 
nabij Jabalpur beschikken over 
onvoldoende financiële middelen 
ter verbetering van hun leefom-
standigheden. 

Hun inkomsten uit seizoensar-
beid en als dagloner zijn mini-
maal. Ze kunnen er nauwelijks 
van rondkomen. Ook is er veel 
analfabetisme zodat men alleen 
maar de laagst betaalde banen 
krijgt. 

Giften worden door Vastenactie 
met 50% verhoogd. Mocht jij de 
Vastenactie willen ondersteunen 
dan kan dit op rekeningnummer 
NL 18 RABO 0120110660 van 
Stichting Solidair met India on-
der vermelding van Vastenactie, 
door contant geld via het vas-
tenzakje in de kerken of via de 
eenmalige machtiging aan het 
vastenzakje met vermelding pro-
jectnummer 401225.

Samen riepen we ‘Everybody Happy!’
Samen treuren we.

Ex-Prins van het Weversrijk

Prins Wim d’n Twidde
(1974)

We zullen je missen.

Paula, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie 
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Ex-Prinsen C.S. de Wevers

 Nistelrode 29 maart 2019

Communieviering
NISTELRODE - In onze paro-
chie ontvangen 26 kinderen 
zondag 7 april om 11.30 uur de 
Eerste Heilige Communie. 

De afgelopen periode hebben 
zij verschillende bijeenkomsten 
gevolgd zoals ‘Geroepen bij je 
naam’, ‘Wij zijn gedoopt’ en 
‘Delen met elkaar’. Ook was 
er een interessante rondleiding 
door de kerk. We wensen alle 
kinderen en ook hun familie veel 
plezier op deze bijzondere dag.
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Truus van den hogen-
van den heuvel 100 jaar

Truus is op 31 maart 1919 in Vol-
kel geboren, als een na oudste in 
een gezin met zes kinderen. Ze 
werkte bij verschillende families 
in de huishouding. Haar vriendin 
Nellie kreeg verkering met Ties 
uit Nistelrode, die met zijn vriend 
Dorus van den Hogen naar Vol-
kel fietste. Die verkering ging uit, 
maar Dorus bleef komen... 

Op 18 april 1950 trouwden Truus 
en Dorus; ze trokken in Dorus’ 
ouderlijk huis op de hoek van 
Donzel (nu Weijen). Ze kregen 
zeven kinderen, dochters Nelly, 
Dori en Johanna en zonen Mar-
tien, Ad, Tonnie en Jos. Tonnie 
stierf helaas na twee maanden. 
Johanna overleed twee jaar gele-
den, op 60-jarige leeftijd. Inmid-
dels zijn er ook tien kleinkinderen 
en twaalf achterkleinkinderen. 

Dorus werkte eerst als melkven-
ter voor de melkfabriek (van het 
bekende ‘Sprookjesijs’), daarna 
bij textielfabriek De Zwaluw in 
Oss, tot zijn pensionering. Hij 
was vrijwilliger van het eerste uur 
voor groepsaccommodatie De 
Nistel. Ondertussen deed Truus 
het huishouden, de kinderen en 
de moestuin, ‘d’n hof’. Ze teelde 
eigen groenten, maakte peren in 
en breide wollen sokken.

Ze maakten uitstapjes op de fiets 
naar de speeltuin in Velp en naar 
familie. Eén keer per jaar gin-
gen ze naar het klooster in Sint 
Agatha, waar Johan, een broer 
van Truus, broeder en kok was. 

Ze gingen dan samen met de 
familie Pennings, achterin hun 
vrachtwagen; veertien kinderen 
en vier volwassenen! Truus: “We 
kregen heerlijk eten en het was 
fijn wandelen in de kloostertuin 
en langs de Maas.”  

Truus woonde ook na de dood 
van Dorus in 1992 nog zelf-
standig. Tot oktober 2013, toen 
ze viel en een heup brak. Na de 
operatie werd de rollator, die ze 
eerst niet zag zitten, haar ‘beste 
vriend’.

Via een omweggetje langs Cu-
nera en Heelwijk, belandde Truus 

in 2014 in Laarstede. “Ik heb het 
heel goed naar m’n zin.” Ze doet 
nog veel zelf, zoals thee zetten, 
de tafel dekken, afwassen en het 
bed opschudden. Ze beschrijft 
alles gedetailleerd in een agen-
da. Zoon Jos, die het syndroom 
van Down heeft, woont vlakbij 
op ’t Maxend. Hij gaat met haar 
mee naar de kerkmis in Laarstede 
en elke donderdagmiddag mee 
sjoelen. Elke zondag komt hij op 
bezoek. 

Afgelopen zondag kregen alle 
bewoners ’s morgens koffie met 
iets lekkers erbij en om 11.00 uur 
kwam de burgemeester Truus fe-
liciteren. Na de middag werd in 
de zaal feest gevierd met kinde-
ren, kleinkinderen, achterklein-
kinderen en neven en nichten. 
“Bij elkaar zo’n zeventig man!”  

NISTELRODE - Ze is de eerste bewoner die haar 100ste verjaardag op Laarstede viert. Zondag 31 maart was het zover voor truus van den 
Hogen-van den Heuvel. Haar geheim? “Gewoon adem blijven halen en alles op uur en tijd.” truus is nog ‘gruts’ en ziet er graag goed uit. 

Burgemeester Marieke Moorman kwam Truus feliciteren Tekst: Henriëtte Maas   Foto: Marcel van der Steen

Felicitaties van bewoners en personeel van Laarstede

Gewoon 
adem
blijven halen 
en alles
op uur
en tijd

Burgemeester Marieke Moorman kwam Truus feliciteren Tekst: Henriëtte Maas   Foto: Marcel van der Steen

Truus en Dorus deden alles op de fi ets
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Organiseer met jouw buurt een 
leuke middag voor kinderen!
Het kan nog tot 8 april

Op woensdag 12 juni is het weer zover: de landelijke Buitenspeel-
dag! De gemeente Bernheze doet elk jaar mee, want buitenspelen is 
gezond. Stimuleer je kinderen om lekker de frisse lucht in te gaan en 
sluit je als straatcomité of buurtvereniging aan. Heb je geen straat-
comité? Geen nood, steek gewoon wat koppen bij elkaar, maak een 
paar afspraken en je hebt een straatcomité. Zo makkelijk is dat!

Wat is er leuker dan in jouw straat of buurt een leuke Buitenspeel-
dag organiseren! Heb je er zin in, maar weet je niet precies hoe het 
werkt? Mail dan naar nol.braks@ons-welzijn.nl. Vorig jaar hebben 
vijftien straten meegedaan. We willen proberen er dit jaar meer mee 
te laten doen.

Buitenspelen is zeker in deze tijd van computerspelletjes belangrijk 
voor kinderen. Ze kunnen vrij bewegen en met de andere kinderen 
uit de buurt gezellig bezig zijn. Een keer weg van de tablet, compu-
ter of tv en gezellig samen spelen, buiten op straat. Verstoppertje, 
stoepkrijten, kliederen met water of lekker springen op een trampo-
line. Van buitenspelen worden kinderen vrolijk. En de Buitenspeel-
dag is veilig, want de gemeente zorgt ervoor dat er dranghekken 
komen om de straat voor het autoverkeer af te sluiten.
En buitenspelende kinderen is ook een leuk gezicht voor de volwas-
senen in de straat. Ga net als de kinderen naar buiten en maak een 
praatje met de buren of iemand verderop in de straat die je alleen 
van elkaar groeten kent.

Bij aanmelding krijg je een vergunningaanvraag opgestuurd. Deze 
moet vóór 8 april bij de gemeente worden ingediend. 
De gemeente Bernheze stelt wederom € 75,- per deelnemende or-
ganisatie (dus ook jouw vereniging of comité) beschikbaar.

Je kunt je aanmelden bij ONS welzijn door een mailtje te sturen naar 
bernadette.vanlent@ons-welzijn.nl.

088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Sociaal Team
Basis Team Jeugd en gezin
Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4
5384 BZ Heesch
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl

J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Ingrid Engelbart
06-57098584

ONS TALENT
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
Nol Braks
06-38333264
Ank Meertens
06-14342803

Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428

Tijdens deze avond wordt ver-
teld hoe de normale zindelijk-
heidsontwikkeling verloopt en 
hoe deze verstoord kan raken. 
En wat je als ouder, pedagogisch 
medewerker van een kinderdag-
verblijf of leerkracht kunt bete-
kenen om dit zindelijkheidspro-
ces te ondersteunen. 

Ook wordt er aandacht besteed 
aan poep- en plasproblemen bij 
kinderen. Problemen met de ont-
lasting kunnen zich voordoen op 
het moment van zindelijk wor-
den, maar ook verstopping kan 
bijvoorbeeld tot broekpoepen 
of angst bij de stoelgang leiden. 

Daarnaast kunnen kinderen met 
een ontwikkelingsstoornis, zoals 
autisme, problemen hebben met 
het herkennen van de aandrang 
en soms kunnen ze daardoor 
niet goed zindelijk worden. Het 
kan ook zijn dat er geen duidelijk 
aanwijsbare oorzaak te vinden is 
voor de poep- en plasproblemen 
bij kinderen. 

kinderarts Marja Louwers, ver-
pleegkundig specialist Dianne 
Beijers en kinderpsycholoog Mo-
nique Lutt, allen werkzaam in 
ziekenhuis Bernhoven, hebben 
uitgebreide ervaring met deze 
kinderen en zullen deze avond 

de presentatie verzorgen.
Na afloop zijn ook de pedago-
gisch medewerkers Anja Ermers 
en Rian Jacobs aanwezig om 
jouw vragen te beantwoorden.

Ben je als ouder geïnteresseerd in 
deze problematiek of heb je als 
leid(st)er op een kinderdagver-
blijf of als leerkracht beroepshal-
ve met dit onderwerp te maken? 
Je bent dan van harte welkom. 

Voor meer informatie kun je 
bellen met Mieke Driessen 
0412-453177, karien van Hoek 
0412-451577 of Harrie Otjens 
0412-455349.

Informatieavond zindelijkheid
HEESCH - Stichting Gezondheidsvoorlichting Heesch houdt op donderdag 11 april een informatieavond 
over zindelijkheid en problemen met poepen en plassen bij kinderen. De avond is in CC De Pas en be-
gint om 19.30 uur. 

Ook diverse
streek-

produkten.

Geopend van maandag tot en met zaterdag 
van 8.00 tot 18.00  uur. Ook in onze automaat.

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

Ze zijn er weer 
onze hollandse asperges 

en aardbeien.

Dagelijks vers 

en ook geschild 

en/of verpakt 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 

asperges

Er zijn veel streekproducten zoals 
vlees, lokaal bier, wijn en boer-
derij-ijs. Er zijn granen, muesli’s 
en kruidenplantjes. In de grote 
puntvormige Aa-land promotie-
tent word je verwend met hap-
jes, die ter plaatse bereid zijn.

Dankzij de grote diversiteit aan 
deelnemende bedrijven valt er 
op het terrein veel te beleven. 
Volwassenen kunnen zichzelf 
trakteren op een lekker drankje 
op het terras of je trakteert de 
kinderen op een tocht op het 

blotenvoetenpad. Door diverse 
optredens is er de hele dag ‘le-
vende’ muziek te beluisteren.
Er is ook een prijsvraag, waar-
aan iedereen kan deelnemen. De 
antwoorden op de vragen zijn te 
vinden bij de kraampjes. De win-
naar krijgt een mooie prijs over-
handigd. Van harte welkom op 
deze Aa-landdag voor jong én 
oud op zondag 7 april van 11.00 
tot 17.00 uur.

De toegang is gratis en je wordt 
vorstelijk onthaald.

Aa-land ondernemers 
luiden het voorjaar in

HEESWIJk-DINTHER - De Aa-landers organiseren zondag 7 april van 
11.00 tot 17.00 uur hun twee-jaarlijkse Aa-land lentedag. Langs de 
rivier de Aa tussen Veghel en Den Bosch is veel te beleven. Iedereen 
is welkom bij Landwinkel Valenkamp aan de Kruisstraat 58 in Kruis-
straat, bij Rosmalen.

Bernhezer solistenconcours

De vier fanfares en een harmo-
nie uit Bernheze vaardigen solis-
ten af voor blaasmuziek en slag-
werk. Met het concours bieden 
de verenigingen de veelal jonge 
muzikanten een extra podium 
om hun talenten te laten horen 
aan het publiek.

Het idee van het Bernhezer solis-
tenconcours is geboren in over-
leg met voorzitters van de vijf 
muziekverenigingen, te weten 
De Notenkrakers uit Vorsten-
bosch, Sint Willibrord uit Hees-

wijk-Dinther, Aurora uit Heesch, 
Sint Servaes uit Heeswijk-Dinther 
en Sint Lambertus uit Nistelrode. 

Voor behoud en versterking van 
de muziekcultuur in de gemeen-
te Bernheze wisselen de vereni-
gingen kennis en ervaring uit en 
zoeken ze samenwerking in ge-
meenschappelijke doelstellingen.
Deelnemers aan het solistencon-
cours laten vanaf 11.00 uur ach-
tereenvolgend hun muziekstuk-
ken horen. Een jury beoordeelt 
de muziekwerken. Rond 13.00 

uur is de prijsuitreiking. Voor ie-
dere deelnemer is er naast het 
juryrapport een oorkonde en 
een tastbare herinnering.

Dit jaar nemen vanuit Fanfare 
St. Lambertus Nistelrode Laura 
en Amy deel. Zij zullen een duet 
spelen op hoorn, Ise speelt trom-
pet en Rik, Luke, Tije en Thomas 
zullen als kwartet een slagwerk-
stuk spelen.

Iedereen is van harte welkom in 
CC Nesterlé. De entree is gratis.

BERNHEZE - De gezamenlijke Bernhezer muziekverenigingen organiseren op zondag 7 april het jaar-
lijkse Bernhezer solistenconcours. Dit jaar is de organisatie in handen van Fanfare St. Lambertus uit 
Nistelrode. De aanvang is om 11.00 uur in CC Nesterlé.
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www.zorgboerderijhuismans.nl
Nulandsestraat 6 Nuland - 06-12800443 - info@zorgboerderijhuismans.nl

Op zoek naar een 
zinvolle dagbesteding?

Van dorpswinkel naar de grootste,
mooiste en beste van Nederland

Die begint al in 1880. (Jo)hannes 
van Tilburg zet dan in Schaijk een 
bedrijfje in maatkleding op. Met 
naald, draad en naaimachine gaat 
hij de boer op om kleding te ver-
kopen of te (ver)maken. Niet zel-
den wordt hij betaald met boter, 
spek en eieren. In 1919 nemen 
zijn zoon Grad en zijn kinderen 
de kleermakerij in Schaijk over. 
Het wordt steeds drukker en vol-
ler thuis. Jan begint daarom voor 
zichzelf. Op 16 mei 1950 trouwt 
hij met Bets Wingens uit Schaijk. 
De dag erna opent hij aan Weijen 
in Nistelrode een kleine winkel in 
textiel en maatkleding. Bets is 

coupeuse en werkt in de win-
kel. Jan maakt de kleding. Ook 
hij fietst de klanten af, soms wel 
tien op een avond. De verkoop 
loopt boven verwachting. Twaalf 
in oktober ingekochte overjas-
sen zijn al voor kerstmis aan de 
man gebracht. Er worden een 
kleermaker en een winkelmeisje 
in dienst genomen. En er wordt 
een autootje aangeschaft. Ge-
leidelijk neemt fabrieksmatige 
confectie de plaats in van maat-
kleding. Naast de herenkleding 
wordt er ook met kinderkleding 
en damesmode begonnen. En 
zit de aangeschafte kleding niet 

als gegoten, dan wordt die gratis 
vermaakt. Toen al. 

Het bedrijf groeit als kool
Het winkeltje aan Weijen wordt 
te klein. Op aanraden van bur-
gemeester De Wit koopt Jan de 
wei naast Janus van den Hoogen 
aan het Laar. Daar bouwt hij een 
splinternieuw pand. Dat wordt in 
1961 geopend door de burge-
meester en ingezegend door de 
pastoor. Het is al gauw een win-
kel met twintig medewerkers. 
Maar dat worden er veel meer 
want het bedrijf groeit als kool.
“We lopen net iets harder dan 
een ander”, vertelt Jan later. En 
hij heeft natuurlijk de tijd mee 
want vanaf de jaren zeventig krij-
gen de mensen meer te besteden 
De zaak is vier etages hoog ge-
worden en beslaat heel het mid-
denstuk van de kom. Een hele 
reeks panden werd daarvoor 
opgekocht en gesloopt. Achter-
eenvolgens waren dat winkel-
centrum ’t Poezennest, wagen-
makerij Van Sleeuwen, juwelier 
van der Heijden, Geurts meng-
voeders, woninginrichting Jacobs 
& Jacobs, zaal de Harmonie, de 
voormalige Jumbo supermarkt, 

boerderij van den Hoogen, kap-
perszaak Roel Poort en Marya 
schoenen. Het pand van de 
outlet wordt gehuurd. Door al 
dat bouwen en breken had er 
een grote opruiming plaats in 
de kom, maar ook twee min of 
meer historische panden legden 
het loodje. De monumentale 
boerderij naast de hoofdingang 
bleef gelukkig behouden en is bij 
het bedrijf getrokken. Ook dat is 
mooi van Van Tilburg. 

Landelijke bekendheid 
Ondertussen werden er diverse 
mijlpalen gevierd. Bij het 40-jarig 
jubileum in 1990 kreeg Jan een 
koninklijke onderscheiding. 
En voor zijn bedrijf werd hij le-
vensgroot uitgebeeld in kleer-
makerszit. ‘Concordia res par-
vae crescunt’ (Eendracht maakt 
macht) staat op de sokkel van het 
beeld. Bij het 50-jarig jubileum in 
2000 werd er een grootse mode- 
en theatershow gegeven op het 
Tramplein. Wel 1.000 man kwam 
daar op af. Landelijk kwam het 
bedrijf in beeld toen het in 2002 
en 2006 de Telegraaf-publieks-
prijs won en in 2010 de ING re-
tailprijs.

NISTELRODE - Van tilburg Mode en Sport wordt weer uitgebreid. Nog dit jaar zit het bedrijf in een nóg grotere jas, misschien wel de 
grootste ooit. Mooi voor Van tilburg. En mooi voor Nistelrode. Een mooi moment ook om even de geschiedenis in te duiken. 

Vakmanschap

en kwaliteit

Eind dit jaar is de winkel 
22.500 m² groot (2¼ hec-
tare) en werken er ruim 500 
personeelsleden. Het assorti-
ment omvat dan het grootst 
denkbare aanbod aan heren-, 
dames-, kinder- en sportkle-
ding, lingerie en schoenen. 
Op aparte afdelingen en in 
alle stijlen en prijsklassen kan 
al dat moois worden bekeken, 
gevoeld en gepast. “Inder-
daad veel meer dan vroeger”, 
geeft Peter toe met een lach. 
“Maar wat is gebleven zijn 
ons vakmanschap, onze kwa-
liteit en vooral onze persoon-
lijke benadering en unieke 
service.”

Winkel aan Weijen

Jan en Peter van Tilburg Tekst: Peter van den Hurk Bron foto’s: Heemkundekring Nistelvorst, Peter van Tilburg en Peter van den Hurk
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De Swingers

heitje voor karweitje
NISTELRODE - Zaterdag 6 april 
houdt Scouting Mira Ceti haar 
jaarlijkse actie ‘Heitje voor Kar-
weitje’. 

Van de opbrengsten van deze 
actie wordt een gedeelte van de 
zomerkampen bekostigd. Deze 

dag komen de welpen en scouts 
in de ochtend en middag langs 
om kleine klusjes op te knappen 
tegen een vergoeding. De scou-
tingleden zullen herkenbaar zijn 
aan het scoutinguniform dat ze 
dragen. Een vrije gift is uiteraard 
ook mogelijk!

Ruim 1.100 jongeren en vrijwil-
ligers zijn lid of actief geweest 
vanaf 1969. Dat zijn een hele-
boel mensen om te bereiken. 
Helaas lukt het ons niet om al 
deze personen te benaderen 
voor een persoonlijke uitnodi-
ging, vandaar deze oproep om 
je als oud-staflid op de hoogte 
te stellen. Indien je geen uitno-
diging hebt mogen ontvangen, 
dan graag dit bericht als uitno-

diging beschouwen! Meld je aan 
via het onderstaande mailadres. 
Scouting Mira Ceti wil jou graag 
van harte uitnodigen voor de re-
ceptie op zaterdag 13 april van 
16.00 tot 19.00 uur op Scout-
centrum Achter de Berg. 

Vanwege de inventarisatie en 
inkoop graag aanmelden via 
50jaar@miraceti.nl. 
Graag tot 13 april!

Uitnodiging oud-staf-
leden 50 jaar 
Scouting Mira Ceti

Tachtig jaar basisschool Op Weg

VORSTENBOSCH - Vorige week 
dinsdag 26 maart heeft basis-
school Op Weg haar tachtigja-
rige bestaan gevierd. 

De dag begon met een woord-
je van de directeur en de ont-
hulling van de letters ‘Op Weg’ 
op de gevel van het schoolge-
bouw. Deze letters waren van 
het schoolgebouw verdwenen, 
maar zijn door sponsoren opge-
knapt en teruggeplaatst. Daarna 
openden de oudste en jongste 
leerling van de school officieel 
de dag met het doorknippen 
van een lint en kon de feestelij-
ke dag beginnen. Gedurende de 

dag hebben de leerlingen van 
Op Weg deelgenomen aan di-
verse workshops waarbij zij aan 
de slag konden met zang, dans, 
toneel, kunst, spelletjes en nog 
veel meer. De feestelijke dag 
werd afgesloten in een prop-
vol gemeenschapshuis De Stuik 
waar leerlingen, leerkrachten, 

ouders, opa’s en oma’s uitgeno-
digd waren om naar een optre-
den te komen kijken van de leer-
lingen. Het was een intensieve 
dag waar iedereen enorm van 
heeft genoten.

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

Jongste en oudste leerling openden de dag Foto’s: Edwin Hendriks

De Swingers winnen
Vorstenbosch ‘kwist

Op zaterdag 16 maart deden 
36 Vorstenbossche teams mee 
aan de dorpsquiz. Zes uur lang 
moesten er tientallen vragen, 
puzzels en raadsels opgelost 
worden. Ook zat de quiz vol met 
doe-opdrachten. Spectaculair 
waren de zogenaamde geheime 
opdrachten met als climax een 
modeshow van 36 dorpsgeno-
ten die als dragqueen verkleed 
waren.

Afgelopen zaterdag verzamel-
den alle quizdeelnemers zich 
in gemeenschapshuis De Stuik, 
waar tijdens een feestavond de 
prijsuitreiking plaatsvond. Het 
team ‘De Swingers 5.0’ met 
teamcaptain Roel Geenen wist 
met een verschil van slechts acht 
punten het winnende team van 
de afgelopen twee jaar, ‘De gro-
te broer’ van teamcaptain Ro-
nald Bijl voor te blijven. De derde 
plaats ging naar ‘Brainstorm’ van 
teamcaptain Linda knippen.

Het is voor De Swingers de eer-
ste keer dat zij Vorstenbosch 
‘kwist winnen. De afgelopen 
jaren lieten ze al van zich horen 
met respectievelijk een achtste 
en een vijfde plek. 
Uit handen van de organisatie 
ontvingen zij de wisselbeker en 
€ 250,- prijzengeld. Een van de 
onderdelen in de quiz was ook 
het schrijven van een overwin-
ningsspeech. Het was aan prins 
carnaval, Arno van de Burgt, om 
deze speech uit te spreken. Hij is 
één van de leden van het win-
nende team.

Op de uitslagavond werd tevens 
afscheid genomen van twee le-
den van de organisatie, namelijk 
Max van de Berg en Doortje van 
der Heijden. Beiden zijn vanaf 
het allereerste begin lid van de 
commissie. Onder de opzwe-
pende live-klanken van The Vel-
vet Roses werd er in gemeen-
schapshuis De Stuik nog lang 
gefeest en uiteraard nagepraat 
over de uitslag.

De volledige uitslag en alle ant-
woorden zijn te vinden op 
www.vorstenboschkwist.nl

VORSTENBOSCH - Het team ‘De Swingers 5.0’ heeft de vierde editie van Vorstenbosch ‘kwist gewon-
nen. Dat werd afgelopen zaterdagavond duidelijk tijdens de uitslagavond in gemeenschapshuis De Stuik.

overwinningsspeech 
door prins carnaval 
arno van de burgt

NISTELRODE - Op 1 februari 1969 werd in Nistelrode een nieu-
we Scoutinggroep opgericht, onder de naam ‘Katholieke Verkenner 
Mira Ceti groep’. Op 1 februari 2019 bestond deze groep dus 50 
jaar! Een mooie reden om dit samen met vele oud staf- en bestuurs-
leden te vieren. 
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

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

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

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

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

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

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

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

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

heesch verwelkomt huidgericht

Hoewel het tweetal nieuw is in 
Heesch, hoeven klanten niet 
bang te zijn behandeld te worden 
door onervaren therapeuten. 
Al zo’n vier jaar houden Ilona en 
Irene een praktijk in Den Bosch 
draaiende en sinds september 

2017 ook een in Nistelrode. 
Met succes. Inmiddels wordt het 
tijd voor een derde vestiging. “Ik 
denk dat het echt een gemis is dat 
er in Heesch nog geen huidthera-
peut zit”, meent Irene. Gelukkig 
dus voor Heesch dat Huidgericht 

hier werd uitgenodigd. In het-
zelfde pand als huisarts Hiemstra 
hopen de therapeuten veel te 
kunnen samenwerken met ver-
schillende zorginstanties. Maar 
ook de samenwerking met el-
kaar zorgt voor betere resultaten. 

“We werken wel apart, maar 
onze kracht is dat we samen zijn 
in het bedrijf. Als we er een keer 
even niet uitkomen, dan kunnen 
we overleggen. Daarnaast kun-
nen we ons zo breed specificeren 
en hebben we op deze manier 
dubbel zoveel tijd om naar con-
gressen en scholingen te gaan. 
Dat is belangrijk om ons te blijven 
ontwikkelen.”

Maar wat doet een huidtherapeut 
precies? Het is in ieder geval niet 
hetzelfde als een schoonheids-
specialist of dermatoloog; het 
zit ertussenin. Huidgericht heeft 
drie specialisaties: huidtherapie, 
oedeemtherapie en laserthera-
pie. Huidbehandelingen kunnen 
gaan over acne, littekens of an-
ti-aging behandelingen. Onder 
oedeemtherapie valt manuele 
lymfedrainage, het aanmeten 
van steunkousen, zwachtelen en 
wondzorg. En met lasertherapie 
kunnen ten slotte zonnevlekken, 
steelwratjes, couperose of ver-
velende lichaamsharen worden 
verwijderd. Overigens gebeurt 
dit echt met een laser en niet met 

een IPL die wat minder krachtig 
is.

Een reden waarom Huidgericht in 
Den Bosch en Nistelrode zo groot 
is geworden is de flexibiliteit van 
Ilona en Irene. Ook in avonden 
zetten ze zich in voor het bedrijf. 
Niet zo gek dus dat flexibel sa-
men met gericht en eerlijk de drie 
kernpunten zijn van Huidgericht. 
“We zijn altijd eerlijk over wat 
je kunt verwachten van een be-
handeling en van de prijs”, legt 
Ilona uit. “Bovendien werken we 
heel gericht. Als jij acne hebt, be-
handelen we die en geven we je 
niet daarnaast nog een gezichts-
massage. Het is zeker niet fijn 
om naar een huidtherapeut te 
komen, maar wel heel effectief!” 
En dat is dan weer erg eerlijk.

Een intake is altijd gratis en mo-
gelijk worden behandelingen ver-
goed door de zorgverzekeraar. 
Vanaf 5 april kunnen alle Hee-
schenaren met huidproblemen 
geholpen worden bij Huidge-
richt. Dit kan op eigen initiatief 
of via de huisarts.

TEkST: VALERIE VAN VLIET FOTO: MARCEL VAN DER STEEN

HEESCH – Goed nieuws voor Heeschenaren met acne, overtollige beharing en oedeemproble-
men: Huidgericht komt jullie kant op! Vanaf 5 april kan iedereen aan de Gildestraat terecht voor 
allerlei medisch noodzakelijke en cosmetische behandelingen. Huidtherapeuten Ilona en Irene 
zijn er al helemaal klaar voor.

Gildestraat 1F Heesch - 073-7113193 - info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

IRENE EN ILONA
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Omdat ik alle nieuwste ontwikkelingen 
kan aanbieden kun je dus ook voor echt 
alles bij mij terecht. Ik knip dames, he-
ren en kinderen en ik zet extensions en 
weet alles van de nieuwste kleur- en per-

manenttechniek. Door goed te luisteren 
naar wat de klant wil kan ik alle moge-
lijkheden bespreken en van daaruit kom 
ik samen met de klant tot een mooi re-
sultaat. 
Ik werk met het topmerk Goldwell, waar-
onder ook de exclusieve lijn kerasilk. ke-
rasilk control en Defrizz behandelingen 
kunnen bij mij ook geboekt worden. De 

extensions die ik aanbied zijn van het 
merk Socap. Ik houd ervan om mensen 
blij en mooi te maken, dus kom gerust 
langs voor een vrijblijvend advies of een 
afspraak. 
Tot snel!

Groetjes, Moniek

hairstudio Mo
VORSTENBOSCH – Ik ben Moniek van Osch en ik ben geboren en getogen in Vor-
stenbosch. Ik ben inmiddels alweer 27 jaar werkzaam als kapster en mijn salon 
bestaat zeven jaar. Bij mij staan kwaliteit en persoonlijke aandacht bovenaan de 
agenda! Vanzelfsprekend blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in 
de kappersbranche. 

kerkstraat 28a Vorstenbosch
06-12427932

25 jaar Bernheze

Het wordt een dag vol activitei-
ten en festiviteiten, in de prach-
tige bosrijke omgeving van De 
kersouwe. Daarvoor alleen al 
zou je ernaartoe willen. Om de 
dag optimaal in te vullen voor 
álle inwoners, zijn de drie werk-
groepen Sport, Muziek en kunst 
in het leven geroepen, en alle 

drie de werkgroepen zijn op hun 
eigen gebied mooie initiatieven 
aan het ontwikkelen. Want ach-
ter de schermen wordt al heel 
lang toegewerkt naar deze dag. 
Vandaag een tipje van de sluier 
over de werkgroep Sport en wat 
we die dag mogen verwachten 
op sportief gebied. 

HARDLOPEN
Ze hebben er zin in, de sportieve 
leden van de werkgroep Sport. 
Jozette van de Helm, Femke 
van Bakel en Gijs van der Lin-
den houden van hardlopen, liefst 
flinke afstanden. Ook Rudo Ro-
mijnders stapt graag in de loop-
schoenen, maar in een iets ander 

tempo: Rudo is fervent wande-
laar. Met al die lopers is het 

niet zo vreemd wat het is 
geworden voor de feest-
dag: hardloopwedstrijden 
voor iedereen die wel 
van een beetje uitdaging 
houdt.

HALVE MARAtHON
Als je voor het echte werk gaat 

dan loop je de halve marathon. 
Maar ook voor wat minder zijn 
er volop mogelijkheden. De run 
is voor iedereen: voor getrainde 
lopers, voor gewone sportieve-
lingen, voor volwassen én voor 
kinderen. Ren je liever met een 
groepje ieder een gedeelte van 
de halve marathon? Ook dat 
kan. Maak die dag gewoon joúw 
dag! Zoek je nog een uitdaging 
als extra oefening voor bijvoor-
beeld de Break Out Run? Grijp 
dan deze kans!

KIDSRUN
Voor kinderen zijn er twee af-
standen. Wordt die medaille voor 
jou? Zet je beste beentje voor! 
Start 750 meter : 11.30 uur. Start 
1.500 meter: 12.00 uur.

VOLWASSENEN
Volwassenen kunnen kiezen uit 
drie afstanden: 5 kilometer, 10 
kilometer of de halve marathon 
van 21,1 kilometer. Start: 12.30 
uur.

INSCHRIJVEN
Ga jij de uitdaging aan? Schrijf je 
gratis in op www.inschrijven.nl 
op zoekwoord Bernheze.

FEESt!
Na afloop vieren we natuurlijk 
feest. Vanaf 16.00 uur zal de 
band Baby Blue in De kersouwe 
een spetterend optreden verzor-
gen en kunnen de voetjes van de 
vloer. Graag tot ziens op 19 mei! 

Werkgroep Sport

BERNHEZE – Hou je van sport? Van muziek? Of juist van kunst? Waar je voorkeur ook naar uitgaat, je 
komt aan je trekken op de feestelijke jubileumdag van onze gemeente. Want die bestaat 25 jaar. Dus 
vieren we feest, met z’n allen. Noteer alvast in je agenda: zondag 19 mei. Mis het niet! 

V.l.n.r.: Rudo Romijnders, Jozette van de Helm, Gijs van der Linden en Femke de Baan 
 Tekst: Anita van de Bogaart Foto: Marcel van der Steen

Voor iedereen 
die van 
een beetje 
uitdaging 
houdt

Moniek van Osch

‘vanzelfsprekend blijf ik
op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen’

Het pand van Hairstudio Mo
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Bij inlevering van deze bon bij 
RUPS • VERMOLEN

10 ritten voor € 10,-

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

7 EENDJES voor € 5,-6 LIJNTJES voor € 5,-

Kermis
loosbroek

5 t/m
8 april

5 tot en 
met

8 april

KNIP
UIT...

14 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 5,-
30 SPEELMUNTJES t.w.v. à € 0,50 voor € 10,-

Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bij inlevering van deze bon bij 
LUCKY CRANES • VOf C. OVERKAMP EN zOON

Bij inlevering van deze bon bij 
SChIETSALON • ARJAANS

TANDEN SChIETEN 24 schoten voor de prijs van 12
Alleen voor kinderen, niet in combinatie met andere acties
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Arcadia nam het publiek in een 
nagenoeg uitverkocht CC De 
Pas mee naar het wel en vooral 
wee van enkele cliënten van de 
klaassens kliniek, een rustoord 
voor mensen met allerlei psy-
chische problemen waar direc-
trice karien de scepter zwaait. 
We komen er al snel achter dat 
zij het niet zo nauw neemt. Niet 

alleen het interieur van de kli-
niek wordt verkocht, maar ook 
de bezittingen van de cliënten 
worden onder hun neuzen van-
daan geroofd! En die cliënten? 
Die waren er in alle mogelijke 
gradaties…  
Arcadia weet hoe zij het publiek 
kan blijven boeien door iedere 
keer een voortreffelijk samenspel 

tussen de spelers te laten zien en 
met decors en kleding die elk 
jaar weer beter lijken te worden. 
Ook niet onvermeld mag het 
grote scherm blijven waarop 
vooraf opgenomen filmpjes 
werden getoond die betrekking 
hadden op het toneelstuk. Ont-
zettend origineel, knap in elkaar 
gezet en zeer gewaardeerd door 
het publiek, zo was duidelijk te 
merken! ‘Over de flos in het 
sprookjesbos’ werd geschreven 
door Rob van Vliet. De regie 
was in handen van Aranka Ven-
rooij en de regieassistentie kwam 
voor rekening voor Elles keiren 
en Adrie Hendriks. 
De aanstekelijke muziek werd 
verzorgd door Harmonie  
Ge band er be uit Heesch.

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

NISTELRODE - Stichting Vrien-
den Van Onze Missionaris-
sen haalt zaterdag 6 april 
weer (oude) kleding, textiel en 
schoeisel huis aan huis op, in 
heel Nistelrode, zowel in het 
dorp als in het buitengebied. 

Wil je de spullen vanaf 9.00 uur, 
goed verpakt, aan de weg zet-
ten? De ingezamelde kleding 
wordt via de kringloopwinkel 
Bernheze/Oss gesorteerd en de 
opbrengst hiervan komt weer 

ten goede aan de projecten van 
onze missionaris Toon van kes-
sel in Zambia, welzijnswerkers, 
Jolanda van den Broek in kame-
roen en Stichting Freekenia in 
kenia. 
De kleding en dergelijke kun je 
trouwens altijd kwijt in de kle-
dingcontainers op het Tramplein. 
Wil je dat wij de spullen bij jou 
binnen of achterom ophalen? 
Geef dat dan even op tijd door 
aan Peter van den Heuvel, 
06-54914592.

Kledinginzameling

HEESCH - Op vrijdagavond 5 
april is Sterrenwacht Halley 
voor publiek geopend. Het pro-
gramma begint om 21.00 uur en 
duurt tot ongeveer 23.00 uur. 
Het is leuk en interessant voor 
alle leeftijden.

De telescopen worden op de 
rode planeet Mars gericht en op 
verre nevels en sterrenhopen.
Voorts bekijken we verscheide-
ne bekende en minder bekende 
sterren en sterrenbeelden, bij-
voorbeeld Leeuw, Orion, Cas-
siopeia, Grote en kleine Beer,  

Regulus en de Poolster. Het 
moet wel onbewolkt zijn om de 
sterrenhemel te kunnen zien.
In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel.

Entree op de publieksavond:  
€ 5,- (kinderen tot en met 12 
jaar: € 3,-). 

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412 - 45 49 99. 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij halley

Tussen de regels: Het woord 
aan de schrijver/iedereen heeft 
een verhaal. Een auteur heeft de 
mogelijkheid om het op papier 
te zetten. Maar het verhaal wat 
jij leest is niet alles. Er is meer te 
vertellen. Het woord aan de 
schrijver geeft jou de kans meer 
van een auteur te horen. Laat je 
inspireren door jouw favoriete 
grote naam uit de huidige Ne-
derlandse literatuur.

Over Marieke Lucas Rijneveld
Marieke Lucas Rijneveld geldt als 
een van de grootste nieuwe ta-
lenten van de Nederlandse lette-
ren. In 2015 debuteerde ze met 
de dichtbundel ‘kalfsvlies’, die 
werd bekroond met de C. Bud-
dingh-prijs voor het beste poë-
ziedebuut. In 2018 verscheen 
haar eerste roman, ‘De avond is 
ongemak’. Het boek beschrijft 

het schrijnende verhaal van een 
gereformeerd boerengezin dat 
wordt getroffen door de dood 
van een kind. ‘Fantoommerrie’, 
haar nieuwe dichtbundel, kwam 
in januari uit.

Marieke Lucas Rijneveld wordt 
geïnterviewd over haar werk en 
zal hieruit voorlezen. Boekhan-
del Berne uit Heeswijk-Dinther 
is deze avond aanwezig en de 
auteur zal haar boeken signeren.

Kaartverkoop
kaarten voor deze literaire lezing 
kosten € 5,- in de voorverkoop 
voor NOBB-leden en € 7,- voor 
niet-leden. Op de avond zelf 
kosten de kaarten voor iedereen 
€ 7,-.
kaarten zijn online te koop én 
in alle vestigingen van de Noord 
Oost Brabantse Bibliotheken.

Lezing Marieke Lucas 
Rijneveld
HEESWIJk-DINTHER - Marieke Lucas Rijneveld is op donderdag-
avond 11 april te gast in bibliotheek Heeswijk-Dinther in het kader 
van de literaire lezingenserie ‘tussen de regels’. De lezing begint 
om 20.00 uur.

Nistelrode in de Romeinse Tijd
NISTELRODE - HKK Nistelvorst 
organiseert woensdag 10 april 
een lezing die gegeven zal wor-
den door Dirk Bekkers uit Nis-
telrode, tweedejaars student 
geschiedenis in Nijmegen.

Ons mooie stukje Brabant wordt 
al meer dan 2.000 jaar bewoond. 
Waar nu de nieuwbouwwijken 
staan, stonden vroeger hoeves 
omringd met land dat al sinds 
jaar en dag liefdevol bewerkt is. 
Het is dan ook niet gek dat Nis-
telrode en omgeving een bijzon-
der rijke geschiedenis heeft. Voor 
bewijs van die rijke geschiedenis 
hoeven we slechts naar de grond 
te kijken. De opgravingen op de 
Zwarte Molen van 2004, 2012 
en 2017 lieten sporen zien van 
een nederzetting, bestaande uit 
tientallen boerderijen en schu-
ren, die vanaf de IJzertijd tot de 
Middeleeuwen bestaan heeft. 
Dan is er ook nog die prachtige 
bronsschat van Nistelrode, ge-
vonden in 2004, waarbij meer 
dan dertig bronzen borden, 
schalen, kandelaars en andere 
fantastische objecten gevonden 
zijn.

Wat misschien nog wel het 
meest tot de verbeelding spreekt 
is de Romeinse tijd, waarbij het 
gebied dat we nu Noord-Bra-
bant noemen opeens deel uit 
ging maken van een gigantisch 
Rijk dat bijna geheel Europa en 
het Middellandse Zeegebied 
omvatte. 

Hoe gingen de lokale inwoners 
daarmee om? Wat hebben de 
Romeinen met zich meegebracht 
en wat hebben ze weer mee te-
ruggenomen? Hoe zag het leven 

in oostelijk Noord-Brabant eruit 
in de tijd van de Romeinen? En 
wat is er uiteindelijk met die Ro-
meinen gebeurd? Bij de lezing 
‘Nistelrode in de Romeinse tijd’ 
zal Dirk wat vertellen over deze 
bewogen geschiedenis.

Ook niet-leden zijn op deze 
avond van harte welkom, zij be-
talen € 3,- inclusief een kop kof-
fie/thee. De avond vindt plaats 
in de heemkamer van Hkk de 
Nistelvorst, Maxend 3. De lezing 
begint om 20.00 uur.

De kans om meer van 
een auteur te horen

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

Over de flos met toneel-
vereniging Arcadia
Doldwaze klucht zet CC De Pas op z’n kop

HEESCH- Het is elke keer weer spannend. Jaar na jaar zet Arcadia een komedie op de planken die, aan 
de reacties van het publiek te zien, gigantisch in de smaak valt. Dan kan het zomaar een keer gebeuren 
dat de Heesche vereniging niet aan die inmiddels hoge verwachtingen voldoet. Was dat het afgelopen 
weekend aan de orde? Welnee! Arcadia knalde als nooit tevoren met ‘Over de flos in het sprookjesbos’.
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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

t/m 13 april 2019 
Gratis compost bij onze groendepots

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

23 mei 2019
Verkiezingen Europees parlement

AgENDA

gEMEENTEBERIChTEN

Aangepaste 
openingstijden 
Het gemeentehuis is op de 
volgende dagen gesloten

22 april 2019 
Tweede paasdag

6 mei vanaf 15.30 uur
Afscheidsreceptie 
gemeentesecretaris

30 mei 2019 
Hemelvaartsdag

31 mei 2019
Collectieve vrije dag

10 juni 2019
Tweede pinksterdag

De gemeente Bernheze stelt 
budget beschikbaar voor orga-
nisaties die investeren in inter-
nationale samenwerkingspro-
jecten. 

Subsidie aanvragen
Wilt u subsidie aanvragen? Stuur 
dan een e-mail naar gemeente@

bernheze.org. We sturen u dan 
een aanvraagformulier. U kunt 
maximaal € 4.000,- aanvragen 
voor projecten die een bijdrage 
leveren aan de verbetering van 
de gezondheid en kwaliteit van 
leven van de mensen in het pro-
ject. U kunt in 2019 subsidie krij-
gen voor:
•	activiteiten	voor	jeugd
•	onderwijs	 en	 educatie,	 voor-

lichting en bewustwording
•	duurzaamheid	 en	 een	 duur-

zaam leefmilieu
•	eerlijke	handel	en	Fairtrade

Aanvragen voor 15 mei
We ontvangen de subsidieaan-
vraag graag voor 15 mei 2019. 
Uiterlijk 1 juli 2019 laten we we-
ten of u subsidie krijgt.

Subsidie internationale
samenwerking Deze week zijn we begonnen 

met het vervangen van de ver-
lichting in de gemeente. Alle 
verlichtingsarmaturen krijgen 
led-verlichting. Dat is een grote 
klus die tot 2021 duurt. 

Duurzaamheid en veiligheid
De gemeente Bernheze wil in 
2030 energieneutraal zijn. Dat 
is een ambitieuze doelstelling, 
waar de energiebesparing door 
led-verlichting een bijdrage aan 
kan leveren. Daarnaast willen we 
graag blijven investeren in een 

goede, betrouwbare verlichting 
van de openbare ruimte, zodat u 
zich veilig kunt voelen. 

Planning
We hebben een planning ge-
maakt voor de werkzaamheden. 
De lampen die het meeste ener-
gie verbruiken, komen het eerst 
aan de beurt. 

Heeft u vragen? Neem dan con-
tact op met ons Publiekscen-
trum, telefoon 14 0412, of mail 
naar gemeente@bernheze.org. 

Nieuwe verlichting

OffICIëLE BEKENDMAKINgEN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende persoon niet meer op 
het adres in de gemeente Bern-
heze woont waar hij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Het onder-
zoek van de afdeling Burgerza-
ken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van zijn persoonsgegevens 

ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor hem grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.
- L. Piekut, geboren 04-07-1994
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. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Drank- en horecawet
De burgemeester is voornemens 
aan vereniging Ons Genoegen 
een vergunning te verlenen voor 
het uitoefenen van de paracom-
merciële instelling Handboog-
schutterij Ons Genoegen, Zwarte 
Molenweg 9a, Nistelrode.
Procedure 1a en 3a van toepas-
sing.

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. 

Decennium werd in 2003 voor 
de gemeente Bernheze gecom-
poneerd toen we 10 jaar be-
stonden. Het werk beschrijft de 
geschiedenis van onze Brabantse 
gemeente en beleefde in 2003 
een feestelijke première met een 
orkest van 250 muzikanten (vier 
fanfares en één harmonie) onder 
leiding van de componist.

Deze keer leidt Adri Verhoeven 
het speciaal voor de gelegenheid 
gevormde Bernhezer muziek-
korps. Het concert is op 19 mei 

van 12.30 tot 13.15 uur in Na-
tuurtheater de kersouwe. Naast 
Decennium speelt het speciale 
muziekkorps ook andere stukken 
samen. 

Programma
Alle info over het programma 
van het feest op 19 mei is te vin-
den op 
www.bernheze.org/25jaar. 
Wilt u op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws? Volg dan 
onze Facebookpagina (Gemeen-
te Bernheze). 

Muziekkorpsen spelen voor 25 jaar Bernheze
Op 19 mei laten de muziekkorpsen van Bernheze zich opnieuw ge-
zamenlijk horen met het werk Decennium van Eric Swiggers. Ze de-
den dit al eerder in 2003 toen het werk in première ging. 
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Incidentele festiviteiten
Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148 in 
Heesch, heeft een kennisgeving 
gedaan van een incidentele festi-
viteit op 21 april 2019. Van deze 
mogelijkheid kan maximaal 6 
keer per jaar gebruik worden ge-
maakt. Tijdens de festiviteit gel-
den ruimere geluidsnormen dan 
normaal. Voor de exacte normen 
verwijzen wij u naar artikel 4:3 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Bedrijventerrein ’t Retsel voor 

het organiseren van de Open 
Dag ’t Retsel op 14 april 2019 
van 11.00 tot 17.00 uur op ’t 
Retsel, Heeswijk-Dinther. De 
Retselseweg, De Morgenstond 
en De Dageraad in Hees-
wijk-Dinther zijn van 11.00 uur 
tot 17.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer behalve voetgan-
gers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 1 april 2019.

- Paardensportvereniging Ruiters 
van Pater dan den Elsen voor 
het organiseren van Jumping 
Heeswijk op 12 juni van 12.00 
tot 22.00 uur, 13 juni van 09.00 
tot 22.00 uur, 14 en 15 juni 
van 09.00 tot 01.00 uur en 16 
juni 2019 van 09.00 tot 24.00 
uur op de locatie Heibloemse-
dijk 7, Heeswijk-Dinther. De 
Heibloemsedijk (van huisnum-
mer 9 t/m huisnummer 7a) is 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
1 april 2019.

- VC Tornado Nistelrode voor 
het organiseren van ‘Tornado 
Beach 2019’ op 15 juni 2019 
van 10.00 tot 18.00 uur en 16 
juni 2019 van 08.30 tot 20.00 
uur op het Raadhuisplein en 
Tramplein, Nistelrode. Het 
Raadhuisplein en Tramplein 

zijn vanaf 14 juni 2019, 14.00 
uur tot 16 juni 2019, 22.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
1 april 2019.

- HRVN voor het organiseren 
van kasteel Heeswijk Bevrijd! 
op 27 en 28 april 2019 van 
10.00 tot 17.00 uur op en 
rondom kasteel Heeswijk, kas-
teel 4, Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 1 april 2019.

- HRVN voor het organiseren 
van Chateau Heeswijk d’Li-
beré II op 5 en 6 oktober 2019 
van 10.00 tot 17.00 uur op en 
rondom kasteel Heeswijk, kas-
teel 4, Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 1 april 2019.

- Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van de kermis in 
Loosbroek van 5 t/m 8 april 
2019 van 13.00 tot 01.00 uur 
op het plein aan Molenhoe-
ven 45, Loosbroek. De Mo-
lenhoeven is afgesloten vanaf 
Schaapsdijk tot Molenhoeven 
37 in Loosbroek. De beschik-
kingen zijn verzonden op 1 
april 2019.

- Ferrion Markten voor het orga-
niseren van de jaarmarkt tijdens 
de kermis Heeswijk-Dinther op 
26 mei 2019 van 10.00 tot 
17.00 uur op de locatie Hoofd-
straat en Plein 1969. Op 26 mei 
2019 is vanaf 05.00 tot 20.00 
uur de Hoofdstraat (vanaf de 
Abdijstraat tot Plein 1969) en 
de St. Servatiusstraat (vanaf de 
Hoofdstraat tot aan de Door-
gang) afgesloten voor alle ver-
keer behalve voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 1 april 2019.

- Fietsclub De kachelders en St. 
Actief Burgerschap HD voor 
het organiseren van een Stree-
trace op 25 mei van 17.00 tot 
21.00 uur op de locatie Ridder 
Robertstraat, Zijlstraat, Abt 

Moorsstraat, Abdijstraat, Pas-
toor Maasstraat, Graaf Wer-
nerstraat, Heeswijk-Dinther. 
Deze wegen zijn gedurende 
het evenement geheel of ge-
deeltelijk afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 1 april 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
maakt op grond van artikel 6.24 
lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat het op 22 maart 
2019 een overeenkomst heeft 
gesloten waarin een onderdeel 
over grondexploitatie is opge-
nomen in het kader van de ont-
wikkeling van bestemmingsplan 
Brouwershoeve e.o. De over-
eenkomst heeft betrekking op 
de percelen kadastraal bekend 
gemeente Nistelrode, sectie F, 
de nummers 2231, 2232, 2233, 
2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 
2239, 2240 en 2240. plaatselijk 
bekend Brouwershoeve in Nistel-
rode.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening vanaf donderdag na 
publicatie gedurende zes weken 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6, Heesch. 

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Loosbroek
- Dorpsstraat 86
 Oprichten woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Datum ontvangst: 21-03-2019
Heesch
- Maasstraat 33
 Oprichten woning
 Datum ontvangst: 21-03-2019
- De Gerst 11 en 13
 Vernieuwen nokken
 Datum ontvangst: 28-03-2019
- Bosschebaan 35
 Oprichten loods
 Datum ontvangst: 27-03-2019
- Meursstraat 9a
 Oprichten schuur
 Datum ontvangst: 25-03-2019
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg kavel kG02
 Oprichten vrijstaande woning 

met buitenberging
 Datum ontvangst: 21-03-2019
- Schoolstraat 38
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. 
huisvesten migranten

 Datum ontvangst: 21-03-2019
- Eikenhoek 52
 Verbouw woonhuis
 Datum ontvangst: 23-03-2019
- Zandstraat 7
 Herbouw garage en slopen be-

staande garage
 Datum ontvangst: 25-03-2019
- Meerstraat 30
 Plaatsen van 5 chalets
 Datum ontvangst: 21-03-2019
- kameren 3
 Herbouw boerderij, voorma-

lige stal wordt kas en schuur 
wordt omgebouwd tot berging 
en kan tijdelijk als woonruimte 
gebruikt worden

 Datum ontvangst: 27-03-2019
- Torenstraat 12
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en plaat-
sen tuinkas en verplaatsen op-
slagruimte

 Datum ontvangst: 25-03-2019
- Hommelsedijk ong. kavel kJ06
 Oprichten woonhuis
 Datum ontvangst: 22-03-2019
Nistelrode
- Achterstraat 44

 Aanbouw overdekt terras
 Datum ontvangst: 25-03-2019
- kantje 42
 Plaatsen nishut/romneyloods
 Datum ontvangst: 25-03-2019
- korenstraat 5
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 26-03-2019
Vorstenbosch
- Broekkant 1
 Uitbreiden woning
 Datum ontvangst: 25-03-2019
Procedure 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.

Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 69
 Realisatie hygienesluis, kanti-

ne/kantoor en opslagruimte
 Verzenddatum: 25-03-2019
- Gouverneursweg 6a
 Oprichten woning
 Verzenddatum: 28-03-2019
- kleijne Hove kavel kA01
 Oprichten woning met bijgebouw
 Verzenddatum: 28-03-2019
Heesch
- kampstraat 9
 Bouw vrijstaand bijgebouw 

met salon en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 26-03-2019
- Binnenweg 1
 Plaatsen van een 20ft contai-

ner voor de duur van 2 jaar en 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 28-03-2019
- Vleutloop 26
 Plaatsen overkapping/erfaf-

scheiding
 Verzenddatum: 28-03-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

WWW.BERNhEzE.ORg

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.
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Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Zo mopperen veel mensen over 
de zorg, terwijl ons zorgsysteem 
met kop en schouders uitsteekt 
boven de andere Europese lan-
den. We zijn het op vier na ge-
lukkigste land ter wereld. De 
werkloosheid is gedaald tot het 
laagste niveau sinds 2003. Men-
sen schelden op zakkenvullers, 
maar Nederland heeft de eerlijk-
ste inkomensverdeling in Europa. 
We snappen dat we iets moeten 
doen aan milieu en klimaat, maar 
zodra iemand schreeuwt dat ‘die 

gekkigheid’ ons € 1.000 miljard 
kost, moet het klimaatakkoord 
de prullenbak in. Ondanks de 
puinhoop rond Brexit, willen de 
proteststemmers graag het refe-
rendum terug. 
Vorige week heeft 27,5% van 
de kiesgerechtigden op een pro-
testpartij gestemd. Ondanks de 
diversiteit binnen deze groep, is 
FvD erin geslaagd ruim de helft 
hiervan aan zich te binden. Dat 
is knap en tegelijkertijd ook wel 
een beetje eng. Het is de op-

dracht voor alle constructieve 
partijen om het vertrouwen van 
de proteststemmers terug te 
winnen. En hoewel het veelal om 
landelijke en internationale the-
ma’s gaat, ligt die opdracht ook 
bij ons lokaal. 

De VVD-Bernheze neemt deze 
opdracht aan en kiest voor 
DOEN. 

Reageren kan via 
info@vvdbernheze.nl

Protest!

“Nederland is boos”, schreven we vorige week, net als iedereen geschrokken 
door de enorme overwinning van Forum voor Democratie. We zouden met 
die proteststemmers in gesprek moeten gaan. Maar wie zijn die proteststem-
mers en waarom zijn zij boos? Duidelijk is vooral dat de groep zeer divers 
is en dat ze over van alles en nog wat boos zijn; en lang niet altijd op basis 
van feiten. 

Paul Kremers, burgerlid Commissie Ruimtelijke Zaken, VVD-Bernheze 

Vrouwen in de politiek!
De gemeenteraad van Bernheze 
telt maar drie vrouwen en bur-
gemeester Marieke Moorman 
liet dan ook terecht weten in de 
aanval te gaan. Het begint na-
tuurlijk bij de politieke partijen. 
Zij moeten vrouwen op de kan-
didatenlijst zetten. Aan D66 zal 
het niet liggen. Landelijk geven 
we het goede voorbeeld met vi-
cepremier kajsa Ollongren en de 
ministers Sigrid kaag en Ingrid 
van Engelshoven. Anne-Marie 
Spierings, geboren en getogen 
in Heesch, is voorzitter van het 
Landelijk Bestuur van D66 en 
Gedeputeerde in Noord-Bra-
bant. 

Annemieke Boellaard is sinds 
jaar en dag fractievoorzitter van 
D66 Bernheze en naast moeder 
en arts de steun en toeverlaat 
van de club. Daarnaast hebben 
we actieve, ambitieuze én uiterst 
vaardige vrouwen in elke com-

missie en steunfractie. Er komt, 
speciaal voor vrouwen, een cur-
sus ‘politiek actief’ in het najaar, 
meld je aan! 

Tot die tijd kun je vrijblijvend 
met ons meedenken over wat 
goed is of beter kan voor jouw 
woonplaats. Bezoek eens een 

fractievergadering of spreek een 
van onze vrouwen aan. Ze zijn 
te vinden op onze website, maar 
ook gewoon in de kernen. Ove-
rigens blijven mannen ook nog 
gewoon welkom bij D66.

Bestuur D66 Bernheze
www.bernheze.d66.nl

Gevaarlijke situaties voor de 
aanwonenden. Dat kon zo niet 
langer. De SP Bernheze was het 
eens met de inwoners na een 
werkbezoek aan de buurt. Hier 
moet wat gebeuren. Inmiddels 
is het zover. De werkzaamheden 
aan de Graafsebaan zijn van start 
gegaan. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking tussen inwoners 
en politiek. 

Graafsebaan herinrichten
Na een gedegen voorbereidings-
periode zijn nu dus de werk-
zaamheden gestart. De SP pakte 
gelijk de handschoen op toen 
de bewoners aan de bel trokken 
omtrent de onveilige situatie. 
Samen met de buurt trok de SP 
Bernheze op. Zo kwam het tot 
een voorstel, dat aangenomen 
werd door een meerderheid in 

de gemeenteraad. Er kwam geld 
beschikbaar voor het veiliger ma-
ken van de Graafsebaan. Uiter-
aard werd er eerst goed naar de 
aanwonenden geluisterd. Welke 
ideeën hadden de mensen zelf? 
En waren die ideeën ook uitvoer-
baar? Daarover zijn verschillende 
bijeenkomsten geweest. Samen 
is men tot een gedragen plan ge-
komen. Precies zoals dat ook in 
de Componistenwijk in Heesch 
ging. 
Zorg dat de mensen die het aan-
gaat erbij betrokken zijn. Deze 
mensen moeten er tenslotte 
dagelijks mee omgaan. De SP 
Bernheze vindt dit een voorbeeld 
van een project dat door en voor 
de mensen is. Draagvlag is de 
steunpilaar voor vertrouwen in 
de politiek. Doe wat je zegt en 
zeg wat je doet. 

Werkzaamheden 
veiligere graafsebaan

In het verleden kwam de SP Bernheze 
de bewoners van de Graafsebaan in 
Heesch te hulp. Hoge snelheden in een 
50 kilometer straat. Auto’s die over het 
fietspad scheurden. 

Jan Raaimakers, fractievoorzitter SP

Een prima ontwikkeling, maar het 
betekent ook te weinig omzet 
voor de wereldwinkel. Persoonlijk 
vind ik het jammer. In de wereld-
winkel kun je altijd een leuk en 
persoonlijk kadootje vinden. En 
tegen een eerlijke prijs. Dat ge-
dachtegoed is en blijft belangrijk.

Eerlijke handel vinden we, als ge-
meente, belangrijk. Daarom zijn 
we ook fairtrade gemeente. Ten-
minste dat staat op de borden 
aan de rand van de gemeente. 
Voor de rest merk je daar niet zo 
veel van. Dat kan ook anders.

We kunnen er namelijk ook voor 
kiezen om de gedachte van eer-
lijke handel uit te dragen bij alles 
wat je doet als gemeente. 
Bij de inkoop van producten en 
diensten, maar belangrijker is 
nog om het uit te dragen naar 
alle partners waar we mee samen 

werken. Een goede manier om 
dat te doen is door aan te slui-
ten bij de ‘Global Goals gemeen-
ten’. Hierbij worden zeventien 
duurzame ontwikkelingsdoelen 

uitgewerkt naar concrete acties 
en maatregelen. Je kunt als ge-
meente zelf kijken wat goed bij 
je past of waar je als gemeen-
te goed in bent. Het zou toch 
prachtig zijn als het idee van eer-
lijk en duurzaam handelen, zoals 
het meer dan 25 jaar geleden 
door onze eigen wereldwinkel in 
gang is gezet, door gaat in onze 
gemeente als Global Goal ge-
meente.

Ik ben voor! U ook?
reactie@progressiefbernheze.nl

het gaat door...

De wereldwinkel in Heesch gaat stoppen. 
Het gaat niet zo goed met de wereldwin-
kels in Nederland. Veel producten, die 
voorheen alleen in de wereldwinkel te ver-
krijgen waren, kun je nu gewoon in de su-
permarkt kopen.

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief 
Bernheze 

aansluiten bij ‘global 
goals’ gemeenten

Bernheze: ‘Speciaal voor vrouwen een cursus
‘Politiek actief’

www.mooibernheze.nl

INfORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek
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INfORMATIE VOOR DE KERNEN

Uw administratie automatiseren? 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Asbest eraf! – 
zonnepanelen erop?

Agrarische bedrijfslocaties 
Veel vragen
Op oude(re) stallen en gebouwen liggen vaak asbestdaken. Vol-
gens nieuwe wetgeving moeten alle asbestdaken voor 1 januari 
2025 zijn verwijderd en/of vervangen. De eigenaren van een agra-
risch bedrijf of gebouw met een groot asbestdak staan daarmee 
voor hoge kosten. Het is raadzaam om van tevoren goed na te 
denken over wat ze precies willen en eerst een aantal vragen te 
beantwoorden. Zoals: Ga ik er een nieuw dak opleggen of ga ik de 
stal of het gebouw slopen en bouw ik er een moderner gebouw 
voor terug? Ga ik dan door met waar ik nu mee bezig ben, of ga ik 
het gebouw gebruiken voor iets anders? Zou het voor mij gunstig 
zijn om zonnepanelen op het dak te leggen? Of juist: Zal ik de stal 
of het gebouw helemaal niet vervangen, maar alleen slopen, want 
‘opgeruimd staat netjes’? 

Ondersteuning bij keuzes
Het aanpakken van een asbestdak is hét uitgelezen moment voor 
agrariërs en andere ondernemers om na te denken over of en hoe 
ze verder willen gaan met hun bedrijf. De gemeente en de provin-
cie willen ondernemers helpen bij deze besluitvorming.

De provincie heeft daarvoor een regeling in het leven geroepen, 
VAB impuls (Vrijgekomen of Vrijkomende Agrarische Bedrijfsloca-
ties). Via deze regeling krijgt de agrarisch ondernemer die over-
weegt om iets anders te gaan doen met zijn bedrijf de kans om 
met onafhankelijke deskundigen om de tafel te gaan zitten. Zij 
hebben expertise en kunnen samen met de ondernemer kijken 
naar wat mogelijk is en wat voor hem het beste zou kunnen zijn. 
De ondernemer neemt daar later zelf een beslissing over. Daarna 
komt hij wellicht bij de gemeente terecht om na te gaan wat er van 
zijn plannen uitgevoerd kan worden en om daar afspraken over te 
maken. 

Informatiebijeenkomst
Op 17 april om 19.30 uur vindt in CC de Pas in Heesch een in-
formatiebijeenkomst plaats over asbestverwijdering voor agrariërs, 
voormalige agrariërs en alle andere ondernemers van Bernheze. 
Zij krijgen dan algemene informatie en informatie over persoonlij-
ke ondersteuning, onder andere via VAB Impuls. Peer Verkuijlen, 
oud-wethouder van Bernheze, heeft van de provincie de opdracht 
om het VAB-verhaal te coördineren.

Column

Informatiebijeenkomst op 
17 april om 19.30 uur

Veilige gemeente?

Bernheze is een veilige gemeen-
te. Volgens de misdaadmeter van 
2019 zelfs de 60ste veiligste ge-
meente van het land. Een prima 
score. Wat die misdaadmonitor 
echter vergeet, is de ondermij-
nende criminaliteit. Ondermij-
nende criminaliteit betekent dat 
de onder- en bovenwereld met 
elkaar verweven zijn. Crimine-
len beschikken over illegaal ver-
mogen, waardoor economische 
machtsposities ontstaan. Dit on-
dermijnt de samenleving. Want, 
zie als elektromonteur maar eens 
nee te zeggen tegen een flinke 
som geld om wat te knutselen 

in iemands meterkast. De enige 
manier om ondermijnende crimi-
naliteit tegen te gaan is door sa-
men te werken. Gemeenten, po-
litie, brandweer, belastingdienst, 
energiebedrijven, het Openbaar 
Ministerie, woningcorporaties, 
makelaars, banken en agrariërs 
werken samen om deze crimi-
naliteit op te sporen en om er 
maatregelen tegen te nemen. 

Maar ook jij kunt hierbij helpen! 
Heb je een ‘niet pluis gevoel’ of 
zie je verdachte zaken? Meld dit 
dan anoniem bij Meld Misdaad 
Anoniem. 

Zo werken we allemaal mee aan 
een nog veiligere gemeente! 

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

Op 25 maart was er een bijeenkomst op het gemeentehuis over on-
dermijnende criminaliteit. De politie leerde ons over de wereld van 
hennepteelt en synthetische drugs. We bezochten de hennepcon-
tainer van Enexis. Én we ontdekten hoe de wet Bibob ons helpt om 
verdachte vergunningaanvragen te toetsen. Wat een inspirerende 
en leerzame avond! 

Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze 

cda.nl/bernheze

Right to challenge, Right to bid; een 
kans waar we op zitten te wachten?
Als democratische vernieuwing in Bernheze wil Lokaal verenigingen, burgers 
en/of sociale instellingen in staat stellen om maatschappelijke voorzienin-
gen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten, Right to bid. 
Daarnaast willen we burgers en verenigingen/instellingen uitdagen om een 
alternatief in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen, 
zoals het onderhoud van een park of het beheer van een sportveld, Right to 
challenge. Gemeenten zijn verplicht hieraan mee te werken als het onderdeel 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo. 
Bij de meeste gemeenten zijn er nog geen kant en klare oplossingen die 
het bovenstaande mogelijk maken. Hiervoor dienen heldere en objectieve 
procedures en richtlijnen te worden gemaakt vanaf het voorstel tot aan de 
besluitvorming. Bij een positief besluit dient er voldoende budget voor meer-
dere jaren beschikbaar te worden gesteld.
Gedurende het gehele proces dient er voldoende 
draagvlak te zijn en dient de maatschappelijke meer-
waarde tot uitdrukking te komen. Na afloop dient er 
transparant te worden geëvalueerd waarbij men niet 
dient te schromen om bij te sturen en verbeteringen 
aan te brengen. 
Echte succesvolle overnames van publieke diensten zijn 
tot nu toe beperkt gebleken. Wie pakt in Bernheze de 
handschoen op? 

Namens Lokaal, Hans Vos

Illustratie: Sarah Linde

Wat is heilig? Christendom voor 
mensen van vandaag
Rowan Williams heeft de gave 
om het christelijke geloof op 
een eenvoudige en verfrissende 
manier te vertolken. Hoe een-
voudig soms ook van taal, je 
proeft bij hem de gelaagdheid 
van de eeuwenoude en steeds 
ook weer nieuwe boodschap 
van het Evangelie. In ‘Wat is hei-
lig?’ spreekt hij tot mensen van 
alle leeftijden, geloof en cultuur. 
Theologen, dichters, heiligen en 
schrijvers onderzoekt hij op in-
houd, de inhoud van heiligheid. 
Er is een kracht en een Liefde 
die in hen leeft. De Bijbel wordt 
gelegd naast de Regel van Be-
nedictus, Teresia van Avila en 
Juliana van Norwich. Daarnaast 

neemt Rowan Williams ons mee 
in een reflectie over diverse on-
derwerpen als iconen, seksuali-
teit en zonde. Wie zich wil ver-
diepen in een spiritueel verstaan 
van anderen én van zijn eigen le-
ven, vindt bij deze denkmeester 
en theoloog een tochtgenoot die 
ons altijd net even vooruit is met 
zijn wijsheid en kennis.

Rowan Williams (1950) is theo-
loog, schrijver en dichter. Hij was 
onder meer van 1999 tot 2012 
Aartsbisschop van Canterbury 
en Primaat van de Anglicaanse 
kerk. Hij is nu primaat aan het 
Magdalene College te Cam-
bridge.
Een unieke kans om Rowan Wil-
liams te ontmoeten tijdens deze 
Engelstalige lezing!

Datum: Vrijdag 5 april.
Aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Abdij van Berne, 
Heeswijk-Dinther.
Entree: De entree bedraagt 
€ 15,- (inclusief consumptie).
Reserveren: Plaatsen kunnen ge-
reserveerd worden per e-mail via 
activiteiten@bernemedia.com.

Lezing door Rowan Williams
in de Abdij van Berne
HEESWIJk-DINTHER - Dr. Rowan Williams is wereldwijd een van de belangrijkste theologen van het moment. 
1 april is zijn nieuwe omvangrijke boek ‘Wat is heilig? Christendom voor mensen van vandaag’ verschenen en 
op vrijdagmiddag 5 april verzorgt Rowan Williams een lezing over dit boek in de Abdij van Berne.



  
Woensdag 3 april 201922

Tekst?

19-14: hET IS zOMERTIJD! Zie oplossing pagina 34

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Martie van de Berg 
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Henny van Gemert-Bissels

kan de staatsloten 
ophalen bij 

kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

TE KOOP

Wegens verhuizing: 
BOEKENKAST 

Afmeting: 188(h), 108(b), 38(d). 
Breedte en diepte gemeten 
vanaf de bovenlijst
Afmeting middenstuk: 38(b), 
33(d). Prijs: € 65,- Geffen. 
Info: 073-5321859.

Wegens verhuizing: KAST 

Leggedeelte. Afmeting: 158(h), 
120(b), 44(d) Prijs: € 50,-, 
Geffen. Info: 073-5321859.

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. 

Wegens verhuizing:
WESTMINSTER SLAg KLOK

€ 75,- Geffen. 
Info: 073-5321859. 

BAMBOESTOKKEN
nieuw en gebruikt. 
Van 1 tot 3,5 m.
Nieuw 40 ct/m.
Gebruikt 30 ct/m.
06-83580141
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.

Heeswijk, RUIME 3-KAMER 
BUNgALOW (1 slaapkamer) 
met mooie tuin op het 
zuiden. Verhuurder woont 
ernaast. Ideaal voor 1- of 
2 persoonshuishouden bij 
voorkeur 50+. Per direct 
te aanvaarden. Voor 
meer informatie mail: 
reinvandereerden@live.nl

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. 

hEB JE AUTISME EN/
Of ADhD EN zIN IN EEN 
NIEUWE SPORT?
Doe mee met een proefles 
kanovaren op 6 april van 
13.00 tot 14.00 uur.
Meer info/contact via
www.wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651.

gITAAR Of BAS SPELEN 
IETS VOOR JOU? 
Aanbieding: gratis proefles plus 
vier introductielessen met 50% 
korting. Info: Facebook, Gitaarles 
Heesch Paul Wigchert of mail: 
paul.wigchert@hetnet.nl.

L

TE KOOP 
gEVRAAgD

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

ORIgINELE SPULLEN 
UIT DE TWEEDE 
WERELDOORLOg 
Inlichtingen 06-41989670.

mooiBernhezertjes

Gerarda van den Boom-van Cleef (84) uit Heeswijk-Dinther, 
Gerry Bouwens-van den Boom (55) uit Heesch/Vinkel, 
Marlon Bouwens (29) uit Heesch) en Juul Stam (10 weken) uit Heesch.

VIERGENERATIES
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AAN HET WERK

Gezocht

BETONTIMMERMAN
BetoLinQ Aannemers B.V. is op zoek naar geschikte kandidaten

voor de functie van Betontimmerman.

Als betontimmerman ben jij de persoon die bekistingen maakt 
van hout of metaal, conform aangeleverde vormtekeningen. 
Je voert bekistingwerkzaamheden uit en stort beton op aangeven van 
leidinggevende. Je zorgt voor goede communicatie en terugkoppeling met 
leidinggevende. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je bent woonachtig
in de buurt van Heesch (Oss - Veghel - Den Bosch).

Wij bieden een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden binnen een 
gezonde en stabiele onderneming die continu in ontwikkeling is.

heb je het gevoel dat deze functie bij jou past? 
twijfel niet en kom eens langs voor een kop koffie bij ons op kantoor.

of stuur een reactie met cV naar po@betolinq.nl t.a.v. Marianka Dominicus

Betolinq Aannemers B.V. 
Bosschebaan 37
5384 VX Heesch
T: 0412-745052

www.betolinq.nl
info@betolinq.nlhet fundament onder uw bouwplannen

Gezocht

VOORMAN BETONTIMMERWERK
BetoLinQ Aannemers B.V. is op zoek naar een geschikte kandidaat

voor de functie van Voorman betontimmerwerk.

Als voorman betontimmerwerken neem jij het voortouw tijdens het werk en 
stuur je je collega’s aan. Je bent in staat om aan de hand van tekeningen je 
werkzaamheden te verrichten. Je bedenkt hoe een bekisting of constructie 
eenvoudig te maken is om tot het gewenste eindresultaat te komen. 
Waar nodig pas je nieuw werk aan op oude onderdelen. 

Daarnaast zie jij toe op de benodigde grondwerken en het storten van werk- 
en betonvloeren. Ook ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig stellen en 
afstorten van bekistingen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor een goede 
communicatie op de werkvloer met collega’s en leidinggevende.

Wij bieden een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden binnen 
een gezonde en stabiele onderneming die continu in ontwikkeling is.

Betolinq Aannemers B.V. 
Bosschebaan 37
5384 VX Heesch
T: 0412-745052

www.betolinq.nl
info@betolinq.nlhet fundament onder uw bouwplannen

heb je het gevoel dat deze functie bij jou past? 
twijfel niet en kom eens langs voor een kop koffie bij ons op kantoor.

of stuur een reactie met cV naar po@betolinq.nl t.a.v. Marianka Dominicus

Deze zomer de 
ideale baan? 

Zwembad 
’t Kuipke zoekt 
allround mede-

werkers!

HEESCH - Al meer dan 50 jaar 
is het in de zomer voor jong en 
oud genieten bij Zwembad ’t 
Kuipke. Op 1 mei zal het zwem-
bad ook dit jaar weer open 
gaan, bij mooi weer eerder. 

Om dagelijks alles in goede 
banen te leiden zoeken wij 
nog allround medewerkers. 
Werkzaamheden bestaan 
onder andere uit het toe-
zicht houden op het zwem-
bad, aanspreekpunt zijn voor 
onze bezoekers en kassa- en 
schoonmaakwerkzaamheden 
verrichten.

Ben jij flexibel inzetbaar van 1 
mei tot 1 oktober en minimaal 
18 jaar? Houd jij van aanpak-
ken, kinderen, lekker buiten 
zijn en sta jij ook liever niet al 
te vroeg op? klinkt dit jou als 
muziek in de oren? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! 
Meer informatie vind je op 
www.zwembadhetkuipke.nl.
Meteen solliciteren? 
Mail je motivatie en cv vóór 
23 april naar 
hr@zwembadhetkuipke.nl
ter attentie van kim Hane-
graaf.

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

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. In welk café kan en mag je jezelf zijn?

2. In welke kern vindt er op 10 april een liederentafel plaats?

3. Wie krijgt misschien ook een Goede Doelen Week?

4. Welke voetbalclub delfde het onderspit in een derby?

5. Wat is de voornaam van de eerste vrouwelijke voorzitter van Muziekvereniging Servaes?

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

Winnaar vorige week: 
Ruud Vasterink

Het antwoord was:
GROEt

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant in
HeesWijK-DintHer
Ongeveer 130 kranten. Zandkant, Heide, Heibloemsedijk, 
Zandkantsehoeve, Dopheiweg, Kaathovensedijk, Rukven, Heescheweg, 
Meerstraat en Jan van den Boomstraat.

Heeey jij daar!
vanaf 13 jaar extra zakcentje

bijverdienen?

interesse?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of 
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi. 
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Bike my Day is een wielertoer-
tocht die inmiddels voor de der-
de keer wordt georganiseerd 
door Lions Bernheze en waarin 
deelnemers zich als team in-
schrijven en in estafettevorm 
een flink aantal kilometers afleg-
gen. Teams worden daarbij uit-
gedaagd om binnen elf uur tijd 
zoveel mogelijk rondes van elf 
kilometer af te leggen. Na het 
grote succes van 2017, waarbij 
ruim €40.000,- voor het goede 
doel werd opgehaald, hebben de 
Bernhezer Lions zich tot doel ge-
steld om dat succes dit jaar mini-
maal te evenaren voor Stichting 
Matchis.

De patiënten van Peter van der 
Burgt, die onlangs afscheid nam 
als praktiserend huisarts, lever-
den vrijdag een flinke bijdrage 
aan dat doel. Peter koos samen 
met zijn vrouw Irene bewust 
voor Stichting Matchis als goed 
doel voor zijn afscheidsreceptie. 

Peter tijdens het uitreiken van de 
cheque: “Ik weet hoe belangrijk 
het kan zijn dat patiënten die 
een stamceltransplantatie moe-
ten ondergaan zo snel mogelijk 
de best passende donor krijgen. 
Deze transplantatie is voor pati-
enten noodzakelijk om te kun-
nen overleven.”

Burgemeester Moorman 
ambassadeur van Bike my Day
Burgemeester Moorman is am-
bassadeur van Bike my Day. “Op 
deze manier kan ik mijn passie 
voor het fietsen en een bijdrage 
aan dit mooie goede doel com-
bineren”, motiveert Moorman 
haar keuze. “Ik ben trots dat ik 
mijn steentje kan bijdragen. Het 
geld dat opgehaald wordt op dit 
soort dagen wordt door Matchis 
gebruikt om nieuwe stamceldo-
noren te werven.” 
Ze hoopt dat het geweldige ini-
tiatief van Huisarts Peter van 
der Burgt en zijn vrouw Irene 
ook anderen in haar gemeente 

Bernheze inspireert om donor te 
worden, of donoren te werven 
in aanloop naar het wielereve-
nement dat plaats zal vinden op 
zaterdag 22 juni bij Hotel Res-

taurant de Leijgraaf in Heeswijk. 
Vriendenteams, bedrijventeams 
en mensen die willen sponsoren 
kunnen terecht op 
www.bikemyday.nl.

het nieuwe begin

Na de rit via Veghel, Erp en 
Uden tot aan Nistelrode was het 
weer goed toeven in cafe-zaal ‘t 
Tramstation.

Verpleegkundige Marieke Be-
vers trakteerde op zelfgebakken 
cake versierd met blauwe muis-
jes vanwege de geboorte van 
zoon Guus, nu negen weken. 
Het feest werd compleet toen 

vader met Guus en ‘grote’ klei-
ne zus Jet nog even langskwam. 
Jong en oud ontmoetten elkaar. 
Hartverwarmend! Tot slot was er 
een kleine maaltijd, gesponsord 
door de heer van Oort.
Dankbaar voor de inzet van 
zoveel vrijwilligers en sponso-
ren tijdens deze lenteactiviteit 
werd iedereen door de Zonne-
bloemchauffeurs thuisgebracht.

NISTELRODE - De tweede zonnerit van dit jaar vond plaats op 22 
maart, een zonovergoten dag, die volledig in het teken stond van 
een nieuw begin. De eerste struiken stonden in bloei. Mooi geel of 
roze. Volop bloeiden de narcissen als een erehaag, terwijl wij, de 
deelnemers, in een lange stoet van twintig auto’s met wapperende 
Zonnebloemvlaggen dorpen en buitengebieden doorkruisten. Koeien 
kwamen voor het eerst van stal en sprongen van louter vreugde. Bo-
ven ons vlogen de eerste terugkerende ganzen.

Valpreventie
HEESCH - Elke week worden er 
honderden ouderen opgenomen 
in het ziekenhuis na een val. 42 
procent van deze vallende men-
sen is vervolgens bang en gaat 
daarom activiteiten vermijden. 

Om vallen te voorkomen heeft 
Dorpsplein Heesch een valpre-
ventietraining geïnitieerd. De 
tweede editie is bijna beëindigd 
en nieuwe deelnemers kunnen 
zich voor de derde editie opge-
ven. De training is op maandag-
middag van 16.00 tot 17.00 uur 
in sporthal Lindershof en loopt 
van 29 april tot 24 juni. De eigen 
bijdrage voor deze training is 
€ 40,- (dat is € 5,- per training). 
Deze lage eigen bijdrage is mo-

gelijk door subsidie van de ge-
meente Bernheze.

Om mee te kunnen doen aan 
deze training, moet je nog vijf-
tien minuten zelfstandig zonder 
hulpmiddel kunnen lopen. 

Naast het vermijden van vallen, 
wordt ook geleerd hoe je het 
beste kunt vallen als je onver-
hoopt toch nog valt. Ook door 
dat oefenen in vallen word je 
weer zekerder. De training wordt 
gegeven door een geriatrie fysio-
therapeut. Wil je ook weer méér 
meedoen in de maatschappij en 
veiliger op pad? Meld je dan te-
lefonisch aan voor het intakege-
sprek.

Dat kan van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 12.00 
uur via 0412-457067.
FysioCentrum Heesch
Verdilaan 48
5384 CJ Heesch.

Let op! Er zijn slechts 8 plaatsen 
beschikbaar. Wacht dus niet te 
lang met opgeven.

Deze training is geïnitieerd door 
Dorpsplein Heesch - de sociale 
vraagbaak.

Krijgt heesch ook een goede 
Doelen Week?
HEESCH - In navolging van 
vele positieve ervaringen in de 
woonkernen van Bernheze en 
vele Brabantse steden en dorpen 
wordt geprobeerd een Goede 
Doelen Week (GDW) in Heesch
op te starten. 
 
Ruim vijf jaar geleden is helaas 
een eerdere poging tot het or-
ganiseren van een gezamenlijke 
collecte niet van de grond ge-
komen. De drie Heesche coör-
dinatoren van kWF kankerbe-
strijding, Alzheimer Nederland 
en Hersenstichting Nederland 
willen niet langer bij de pakken 
blijven neerzitten en besloten tot 
een nieuwe poging met meer-
dere erkende Goede Doelen een 
gezamenlijke collecteweek op te 
zetten.
 
Een nieuwe lente, 
een nieuw begin
De Heesche vertegenwoordigers 
van tien fondsen reageerden po-
sitief op een oproep van de lande-
lijke coördinator Goede Doelen

Week, Susan Scheepers. Zij geeft 
een presentatie op 9 april in CC 
De Pas aan de uitgenodigde co-
ordinatoren en ondersteunt ge-
durende het vervolgtraject naar 
een heuse Hisse Goede Doelen 
Week.
 
De deelnemende fondsen
De tien deelnemende fond-
sen aan het startoverleg zijn de 
stichting/fonds van Alzheimer 
Nederland, Diabetes Fonds, 
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte kind, Hartstich-
ting, Hersenstichting Nederland, 
Jantje Beton, kinderhulp, kWF 
kankerbestrijding, Maag Lever 
Darm Stichting, MS vereniging 
Nederland en Reuma Nederland. 
Gehoopt wordt dat deze en an-
dere geïnteresseerde fondsen uit 
de sector gezondheid of welzijn 
aan de overlegtafel blijven of 
komen zitten. Ben je coördinator 
van een hierboven niet genoemd 
fonds? Dan kun je contact opne-
men met klaas Broekema, 0412-
852464.

Waarom ook alweer een Goede 
Doelen Week in Heesch?
Voor de inwoners van Heesch 
betekent een GDW bijvoorbeeld 
minder vaak een collecte aan de 
deur. Maar ook de Goede Doe-
len kunnen efficiënter samen 
hun lokale vrijwilligers aanstu-
ren. Met het collectief aan col-
lectanten zijn ook de bewoners 
in het buitengebied bereikbaar. 
En voor de coördinatoren is het 
samen organiseren positief zon-
der de vervelende ervaring dat 
collectanten opzien tegen deel-
name aan een volgende collec-
te. Wij houden de bewoners van 
Heesch graag op de hoogte in 
DeMooiBernhezekrant over het 
welslagen van een Hisse Goede 
Doelen Week.

huisarts Peter van der Burgt overhandigt cheque van
€ 4.350,- aan stichting Matchis 
BERNHEZE - Stichting Matchis was het goede doel tijdens de afscheidsreceptie van huisarts Peter van 
der Burgt uit Heesch. Vorige week vrijdag kon hij in aanwezigheid van burgemeester Moorman een 
prachtige cheque van maar liefst € 4.350,- overhandigen aan vertegenwoordigers van deze stichting die 
hiervoor speciaal naar Heesch waren afgereisd. Stichting Matchis is het goede doel van de 2019 editie 
van het Bernhezer wielerevenement Bike my Day.

Peter van der Burgt overhandigt de cheque Foto: Marcel van der Steen
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Rein Boeijen heeft de koorleden 
klaargestoomd voor dit concert

Het Uurtje klassiek van Laverhof 
is een samenwerking aangegaan 
met de concertserie van kasteel 
Heeswijk-Dinther. Omdat de 
bewoners vaak moeilijk of niet 
meer naar een concert in het 
kasteel kunnen, komen de musi-
ci van het kasteel naar de bewo-
ners! Het concert van Frederic 
Voorn is hier het eerste voor-
beeld van. ’s Ochtends speelt hij 
in het kasteel en ’s middags is hij 
bij het Uurtje klassiek. 

Frederic Voorn heeft een indruk-
wekkende carrière. Hij studeer-
de bij de beste leraren van zijn 
tijd. Hij speelde op beroemde 
muziekfestivals in België, Zwit-
serland en Rusland en in grote 
zalen als het Concertgebouw in 

Amsterdam en de Tonhalle in 
Zürich. Hij soleerde met orkest 
in Amerika, Azerbeidzjan en Fin-
land. Voorts gaf hij masterclasses 
in Canada en Indonesië, jureer-
de hij op een keur aan muziek-
concoursen en maakte hij pro-
gramma’s voor de radio, zoals 
‘Pianistenuur’ (VARA) en ‘Zater-
dagMatinee’ (NTR). 
Daarnaast is Frederik Voorn 
componist. Hij heeft een strijk-
kwartet, een orkestwerk en lie-
deren op zijn naam staan. In het 
concert van 7 april zal hij naast 
composities van Mozart, Schu-
bert en Chopin pianowerken van 
eigen hand uitvoeren. 
Frederik Voorn woont in Amster-
dam. Hij is getrouwd en heeft 
twee zonen.

Uurtje Klassiek- Toptalent

HEESWIJk-DINTHER - Wie van toptalent en pianomuziek houdt, kan 
op zondag 7 april zijn hart ophalen. Die dag geeft Frederic Voorn 
om 15.00 uur een pianorecital in zorginstelling Laverhof. Iedereen is 
van harte welkom en de entreeprijs bedraagt een vrijwillige bijdrage. 

Die avond zingt sopraan kathe-
lijn van Dongen enkele nummers 
samen met het koor, onder an-
dere uit The Westside Story, en 
zij zal ook een aantal solo’s ten 
gehore brengen. Vivace biedt 
graag een podium aan lokaal 
talent. Slagwerker Tom van  
Zutphen uit ‘ons’ dorp begeleidt 
het lied ‘Africa’ van Toto en ook 
hij gaat soleren, op marimba. 

Voor de fotowedstrijd, die van-
wege dit heugelijke feit georga-
niseerd is, is er een groot aantal 
prachtige plaatjes binnengeko-
men. Deze worden tijdens het 
concert getoond en een week 
later, op 11 april, wordt de foto-

tentoonstelling ‘Daar zit muziek 
in’ geopend met een minicon-
certje in zorgcentrum Laverhof. 
De verdere omlijsting van het 

concert op 6 april is ook uitge-
breider dan normaal. Zo zijn er 
nieuwe kledingstukken aange-
schaft en zullen de liederen op-
geluisterd worden met prachtige 
achtergrondprojecties. Ook het 
koor zelf staat niet helemaal stil!
Dirigent Rein Boeijen heeft Vi-

vace al sinds 2002 onder zijn 
hoede en hij heeft de koorleden 
klaargestoomd voor dit mooie 
en vooral afwisselende concert.

Iedereen die van muziek houdt 
is welkom op Bernrode van-
af 19.15 uur, aanvang concert 
20.00 uur. kaartjes à € 7,50 zijn 
verkrijgbaar bij Paperpoint. In-
clusief een kopje koffie en een 
heerlijke traktatie!

Jubileumconcert Vivace

HEESWIJk-DINTHER - Na maandenlange voorbereidingen is het dan eindelijk zover. Op 6 april treedt 
het Heeswijkse koor Vivace op met een jubileumconcert in Bernrode. Het koor bestaat twintig jaar, dan 
is het mooi om iets meer uit te pakken dan normaal.

Mandy Verhoeven is geen onbe-
kende voor de vereniging. Ze is 
al vele jaren een vertrouwd ge-
zicht op de eerste rij van het har-
monieorkest. 
Sinds 2007 is zij de penning-

meester van de vereniging. 
Mandy motiveerde haar kandi-
datuur met de boodschap veel 
uitdaging te zien in het leiding-
geven aan een dynamische orga-
nisatie. Het afgelopen jaar heeft 

zij, na het afscheid van Lambert 
van der Ven en bij absentie van 
een nieuwe voorzitter, de rol van 
vicevoorzitter op zich genomen. 

Gedurende die periode heeft zij 
mogen ervaren dat de functie 
van voorzitter een mooie taak is 
om te vervullen. Deze ervaring 
heeft haar doen besluiten een 
switch te maken ten aanzien van 
haar bestuurlijke taken: van pen-
ningmeester naar voorzitter. 

Deze bestuurswisseling brengt 
echter met zich mee dat Mu-
ziekvereniging Servaes op zoek 
moet naar een nieuwe penning-
meester. Zie jij jezelf deze uitda-
ging aangaan? Of wil je meer 
informatie? Neem dan contact 
op met onze voorzitter Mandy 
Verhoeven (voorzitter@
muziekverenigingservaes.nl of 
06-48103687) of secretaris 
Myrtille Verhagen secretaris@
muziekverenigingservaes.nl of 
06-21633503).

Mandy Verhoeven eerste 
vrouwelijke voorzitter
Muziekvereniging Servaes
HEESWIJk-DINTHER – De algemene ledenvergadering van Muziekvereniging Servaes heeft op don-
derdag 21 maart Mandy Verhoeven uit haar midden gekozen als haar nieuwe voorzitter. Voor het eerst 
in de bijna 90-jarige geschiedenis van de vereniging heeft Muziekvereniging Servaes een vrouwelijke 
voorzitter. Verhoeven volgt Lambert van der Ven op, die een jaar geleden de voorzittershamer al had 
neergelegd. tijdens de ledenvergadering kreeg Mandy de voorzittershamer officieel overhandigd door 
haar voorganger Lambert van der Ven. 

Overdracht voorzittershamer Muziekvereniging Servaes 2019

Frederic Voorn

Passie- en Paascantate 
‘Van Liefde Ongekend’ 
in de goede Week

Bij het schrijven van dit oratori-
um is hoofdzakelijk uitgegaan 
van hoe de evangelist Marcus 
het lijden en de opstanding van 
Jezus Christus verhaalt. Dit is 
kort en bondig. De luisteraar 
wordt gegrepen door de ernst 
en betekenis van dit gebeuren 
en bovenal door de grenzeloze 
liefde van Jezus voor zijn volge-
lingen, de mensenmassa en zelfs 
voor zijn vijanden, vandaar de ti-
tel. Het oratorium kent veel ver-
schillende sferen, onder andere 
een vrolijk, in up-tempo ‘Ho-
sanna’, harde uitroepen ‘kruisigt 
Hem’, hele gevoelige, sfeervolle 
melodieën en een prachtig ‘Ag-
nus Dei’. 

Het Passieverhaal, dat altijd weer 
vele mensen aanspreekt, wordt 

sfeervol en krachtig vertolkt 
door de enthousiaste groep zan-
gers en gedreven muzikanten. 
Hier en daar kan zelfs mee wor-
den gezongen.
De entree is gratis. Maar om de 
kosten van dit project groten-
deels te dekken, wordt je bij het 
verlaten van de kerk om een vrij-
willige bijdrage gevraagd.
Zaterdag 13 april om 20.30 uur 
in de kerk van de H. Jacobus de 
Meerdere in Den Dungen.
Zondag 14 april om 15.00 uur in 
de De Samen-Op-Weg kerk in 
Berlicum. 
Vrijdag 19 april om 19.30 uur in 
de De Antonius van Padua kerk 
in Loosbroek. 

Je bent van harte welkom bij een 
van deze uitvoeringen.

LOOSBROEk - Dit prachtige oratorium met als titel ‘Van Liefde On-
gekend’ dat geheel in het Nederlands wordt gezongen met tussen-
door gesproken tekst is van componist Johan Bredewout met tekst 
van Hans de Ruiter. Het wordt uitgevoerd door koor Crescendo uit 
Den Dungen, de Cantorij van de Samen-Op-Weg Kerk uit Berlicum 
en meerdere gastzangers, waaronder uit Loosbroek. In totaal zo’n 
60 mannen en vrouwen. Het koor zal worden begeleid door een 
gelegenheidsorkest bestaande uit piano, orgel, hobo, dwarsfluit, 
trompet en een vioolensemble. Het geheel staat onder leiding van 
Greet Strijker. Greet is de dirigent van het koor Crescendo en van de 
Cantorij van de Samen-Op-Weg Kerk. 
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DUURZAAM BOUWEN

BERNHEZE - Dit is het verslag 
van één van onze BECO-instal-
lateurs naar aanleiding van een 
energiescan bij een jonge moe-
der in Bernheze. 

“Een tijdje terug bezocht ik een 
jonge alleenstaande moeder in 
een rijtjeswoning voor de ener-
giescan. Het doel was, zoals wel 
vaker bij jonge gezinnen, in be-
taalbare stapjes naar een lagere 
energierekening. Voor deze huis-
houdens zijn er veel keuzes te 
maken waaraan het inkomen het 
beste besteed kan worden. Haar 
ouders hadden een bedrag in het 
vooruitzicht gesteld dat besteed 
mocht worden aan verbeteringen 

die het energieverbruik verlagen 
en daarmee ook voor minder 
maandelijkse kosten zorgen!”

Dit blijkt goed mogelijk, want de 
rijtjeswoning heeft een voor- en 
achtergevel met nog veel enkel 
glas erin. Op de borstweringen 
onder het kozijn zijn radiatoren 
gemonteerd en, omdat er geen 
ventilatieroosters aanwezig zijn, 
staan veel ramen in de kierstand.

Door het glas te vervangen wordt 
de temperatuur aan de binnen-
zijde op het glas in de winter wel 
tien graden warmer dan met en-
kel glas. De radiatoren stralen 
warmte uit naar alle kanten, maar 

als we aan de muurzijde radia-
torfolie plakken wordt de warm-
testraling naar binnen krachtiger 
en stapelt zich geen warmte op in 
de buitenmuren die daar onnodig 
afkoelt. 
Zo blijft er nog geld over om het 
gaskooktoestel te vervangen door 
een inductiekookplaat waardoor 
voor het koken geen aardgas 
meer nodig is.

Een mooie manier om je kinderen 
en kleinkinderen te ondersteunen 
met één gebaar; lagere energie-
kosten, meer comfort in huis, 
minder CO2 uitstoot en meer 
fi nanciële ruimte in de huishoud-
pot!

Duurzame schenking

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

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

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

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

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Oud ijzer ophaaldag

NISTELRODE - Fanfare 
St. Lambertus haalt zaterdag 
6 april vanaf 9.00 uur oud ij-
zer op. Zet alstublieft het oud 
ijzer klaar, maar niet aan de 

weg! Ben je niet thuis? Neem 
dan contact op 

via 06-20836850. 
Door de opbrengst die dit 
oud ijzer oplevert, kan de 
fanfare onder andere de 

jeugd uit Nistelrode blijven 
opleiden tot muzikant. 

Bij voorbaat dank namens 
Fanfare St. Lambertus!

DUURzAAMhEID
TIP
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Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Uw adres voor houten kozijnen en deuren

www.van-heertum.nl

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

Vakkundig, betrouwbaar
en innovatief

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nlColumn Bouwvrouw 
Sanne Vandewall

Een project om trots op te zijn
Mijn zesde column alweer! Wat gaat de tijd toch snel! Ook de 
afgelopen weken is er weer volop gewerkt aan de realisatie van 
de MFA in Vorstenbosch. Het laatste metselwerk is afgerond, 
de (leien) gevelbekleding aan de buitenzijde is geplaatst en 

de grondboringen voor de warmtepomp zijn in volle gang. Een mooi moment om met wethouder 
Rien Wijdeven, Frank Pater (projectleider gemeente Bernheze) en Mari van der Ven (voorzitter 
gemeenschapshuis De Stuik) eens een kijkje te nemen op de bouw. 

Nadat we een rondje hebben gelopen 
(uiteraard met een bouwhelm op;) nemen we 
plaats in de bouwkeet. We blikken terug op de 
totstandkoming van de MFA, namelijk vanuit 
het IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) in 
2009. Het voortraject heeft veel energie en tijd 
gekost, maar mede door de vasthoudendheid 
van onder andere de Dorpsraad is het gelukt 
om vorig jaar dan eindelijk alle seinen op 
groen te krijgen: de bouw kon beginnen! De 
wethouder vindt het erg goed om te zien dat er 
zoveel lokale ondernemers nauw samenwerken 
aan dit project. Ook is hij erg positief over de 
keuze om een gymzaal te bouwen met veel 
lichtinval en mooie en passende materialen. 
De hoofdgebruiker wordt de basisschool, maar 
men hoopt dat er ook tal van andere activiteiten 
gaan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan 
een toneelvoorstelling, een kinderfeestje 
met apekooiactiviteiten of een wedstrijdje 
badminton. Interesse? Neem gerust contact 
op met beheerder Bert via info@de-stuik.nl. 
Erg leuk dat jong en oud elkaar vaker gaan 
ontmoeten en na een activiteit samen een 
drankje kunnen doen aan de bar! 

 17 april: rondleiding op de bouw! 
 Het project loopt als een trein, met veel power en dynamiek. Mari en 

Frank zijn nauw betrokken bij de bouw en zijn er erg tevreden over. Ook 
de wethouder is blij, want zolang hij niks hoort dan loopt het goed! Alles 

is tot in de puntjes voorbereid en er vindt transparant overleg plaats. 
Het is prettig om te zien dat ook tal van vrijwilligers hun steentje 
bijdragen en veel mensen geïnteresseerd zijn in de voortgang. En om 
iedereen de gelegenheid te geven om het eens van dichtbij te bekijken 

worden er op woensdag 17 april om 18.30 uur een aantal rondleidingen 
verzorgd. Een mooi moment om alvast eens een kijkje te nemen. Tot 
dan!

Frank zijn nauw betrokken bij de bouw en zijn er erg tevreden over. Ook 
de wethouder is blij, want zolang hij niks hoort dan loopt het goed! Alles 

is tot in de puntjes voorbereid en er vindt transparant overleg plaats. 

‘Het project loopt
als een trein’

Deze duurzame MFA 
wordt gebouwd door:

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

Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Nog op zoek naar een leuke uitdagende baan als 

ervaren timmerman?
Neem dan contact op met Pieter van Driel (06-22600914)

of mail naar pieter@pvandriel.nl

Oude Veghelsedijk 5 - Vorstenbosch - www.pvandriel.nl

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

 Voortweg 17 - Uden
0413-376481 - 06-22788912

Wethouder Rien Wijdeven en Mari van der Ven

De gymzaal in aanbouw

Het plaatsen van de leien gevelbekleding 
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BERNHEZE BOUWT

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord 
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl  
  www.vanschijndeltegels.nl   
  www.tegelprofshop.nl

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten 

dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Toename belangstelling
55-plus patiowoningen

En daarmee is de lijst van belang-
stellenden hiervoor ook sterk ge-
groeid. Dat komt vooral doordat 
55-plussers eerder gaan naden-
ken over de vraag: ‘Blijf ik in mijn 
huidige woning en pas ik mijn 
huis aan, of wil ik naar een duur-
zame (gasloze) woning die ook 

levensloop bestendig is?’ Dat is 
een koopwoning waarin men 
zijn eigen individuele en specifie-
ke woonwensen kan realiseren. 
En voor de toekomst geschikt 
bij een toenemende zorgvraag 
en afnemende mobiliteit. De 
afgelopen zes jaar werden bin-

nen de gemeente Bernheze een 
tiental CPO bouwplannen gere-
aliseerd in nagenoeg alle kernen. 
Momenteel zijn er vier in voor-
bereiding en twee in aanbouw. 
Vorig jaar werd in Nistelrode een 
drietal CPO patiowoningen voor 
55-plussers opgeleverd. 

Begin dit jaar werd daar de bouw 
van vijftien van dit soort wonin-
gen opgestart. In de kern Heesch
zijn twee CPO bouwplannen 
van elk vier patiowoningen in 
voorbereiding. 

De CPO initiatiefgroep brengt 

de vraag van belangstellenden 
die collectief in eigen beheer wil-
len bouwen en het aanbod van 
bouwgrond bij elkaar. Dit kan 
zowel grond van de gemeente 
zijn als van particulieren.

Heb jij voor deze vorm van col-
lectief bouwen in de kernen 
Heesch en Nistelrode belangstel-
ling? Neem dan contact met ons 
op via 0412-852290. Wij note-
ren je als belangstellende en in-
formeren je elk kwartaal via onze 
nieuwsbrief.

HEESCH/NISTELRODE - In deze regio staat de gemeente Bernheze bekend als een CPO-vriendelijke 
gemeente. De afgelopen jaren is de belangstelling voor het bouwen in eigen beheer van ‘maatwerk’- 
woningen voor de doelgroep 55-plus in de gemeente Bernheze sterk toegenomen. 

CPO Initiatiefgroep Heesch/Nistelrode 
brengt vraag en aanbod bij elkaar
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen?
Vraag het de specialisten.

SIKKENS VOOR  
EEN PROFESSIONEEL  
RESULTAAT

NU 30% KORTING 
Op Sikkens  buitenlakken  
bij uw verfspeciaalzaak

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

Info@erveza.nl

PPNU 30% KORTINGPNU 30% KORTING
Op Sikkens  buitenlakken POp Sikkens  buitenlakken 
bij uw verfspeciaalzaakPbij uw verfspeciaalzaakPErvezaPErveza

John F. Kennedystraat  89 PJohn F. Kennedystraat  89 
5384 GB HeeschP5384 GB Heesch

RRNU 30% KORTINGRNU 30% KORTING
Op Sikkens  buitenlakken ROp Sikkens  buitenlakken 
bij uw verfspeciaalzaakRbij uw verfspeciaalzaakRRROOOOOO

E
EEN PROFESSIONEEL 

E
EEN PROFESSIONEEL FFFEEN PROFESSIONEEL FEEN PROFESSIONEEL 

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

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

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

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

Creavit wandCloset
met Geberit
inbouwreservoir

Actie
prijs

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

Complete set
€ 296,00

Beiden komen uit een groot ge-
zin en dan let je niet alleen op je 
broertjes en zusjes, maar zorg je 
ook voor elkaar. Dat zorgen en 
oog hebben voor anderen is als 
een rode draad door het leven 
van Jan en Nettie geweven: een 
draad van onderlinge verbon-
denheid, maar zich ook verbon-
den voelend met de samenle-
ving. Altijd konden anderen op 
hen rekenen en bouwen in hun 
werk destijds, maar ook later en 
nu nog steeds in hun vrijwilli-
gerswerk. Twee sociale mensen 
met het hart op de goede plaats. 

Europa en Vorstenbosch
“We houden van reizen: heerlijk, 
er even helemaal uit! Vroeger 
samen op de scooter en daar-
na, toen onze kinderen Hans en 
Jeannette geboren waren, met 
de vouwwagen. Maar later met 
onze zelfgebouwde camper heb-
ben we denk ik toch de meeste 

kilometers gereden. We hebben 
heel veel gezien in Europa, maar 
Lourdes en Vorstenbosch heb-
ben een speciaal plekje in onze 
harten. Toen we in 1963 in Vor-
stenbosch kwamen wonen, heb-
ben we ons eigen huis gebouwd 
aan de Eggerlaan. Daar staat in-
middels de nieuwe gymzaal voor 
Vorstenbosch als aanbouw van 
de Stuik, maar gelukkig hebben 

we een fijne woning kunnen vin-
den aan het Liebregtsplein met 
ook genoeg ruimte.” 

Ruimte voor Jan’s moestuin en 
kas zodat zijn groene vingers 
plantjes kunnen stekken en 
verzorgen en groente kunnen 
kweken, maar ook ruimte voor 
Netties creativiteit achter haar 
naaimachine. “In Vorstenbosch 

voelen we ons veilig en gebor-
gen. Het is fijn om de samenle-
ving iets te geven, in het doen 
van vrijwilligerswerk, maar het is 
ook fijn om iets te mogen terug 
ontvangen, in vriendschap en 
steun.” 

Zoals het leven zich ontvouwt
“Het blijft een kunst om het le-
ven te omarmen zoals het op je 
pad komt. We hebben veel mee-
gemaakt, maar liefde en geloof 
hebben ons hoop en kracht ge-
geven om door te gaan. Wij pro-
beren altijd te blijven kijken naar 
wat we nog kunnen. Dat doen 
we dan ook... en daar genieten 
we van!”

Liefde en geloof geven
kracht en hoop
VORSTENBOSCH - Hij was docent. Zij was coupeuse. En zestig jaar 
geleden zeiden ze vol liefde ‘ja’ tegen elkaar. Jan en Nettie Kanters uit 
Vorstenbosch mogen dit jaar hun diamanten huwelijksjubileum vieren. 
“toen wij trouwden begonnen we aan een leven vol dromen, maar dat we nu al 60 jaar lief en leed met 
elkaar delen, dat hadden we nooit durven dromen.”

Jan en Nettie Kanters Tekst: Hieke Stek

Mark van de Veerdonk

CC Nesterlé kent Mark van de 
Veerdonk en Mark van de Veer-
donk kent CC Nesterlé. Een op-
treden bij CC Nesterlé is eigen-
lijk een thuiswedstrijd voor deze 
sympathieke cabaretier. 

Deze voorstelling op zaterdag 20 

april belooft weer een ware flip-
perkast met stuiterende grappen 
te worden. Verbale slapstick vol 
mallotige meningen, onzinnige 
omdraaiingen en slimme schijn-
bewegingen. Tweemaal 50 minu-
ten ontiegelijk lachen, onder het 
motto ‘Het leven is geen grap, 
je moet het er zelf van maken’. 
In ‘Geen Viking’ doet de artiest 
uit ons eigen Slabroek wederom 
verslag van een bizar incident uit 
zijn persoonlijke leven waar hij 
misschien niet sterker maar wel 
veel joliger uit is gekomen. En dat 
is ook wat waard.

Wie de afgelopen jaren één of 
meerdere van zijn onstuimige op-
tredens heeft meegemaakt, weet 

dat het draait om die ene vraag: 
wat wordt het decorstuk? Na een 
vliegende wc-pot, een halve deux 
chevaux, een antieke telefooncel, 
een gecrashte solex in een lade-
kast en een concertvleugelboot... 
wat sleept de Brabantse komiek 
nu het podium op? 
Van de Veerdonk zelf: “Wat het 
decor wordt? Ik kan slechts één 
ding verklappen; geen Viking.” 

De voorstelling is inmiddels UIT-
VERkOCHT! Mochten er tickets 
terugkomen in de verkoop, dan 
worden deze vermeld op de Fa-
cebookpagina van CC Nesterlé.

je moet het er zelf van maken’. 

Try Out ‘Geen Viking’: 
UITVERKOCHT! 

‘We hebben veel gezien 
maar Lourdes en 

Vorstenbosch hebben 
een speciaal plekje 

in onze harten’
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De Misse kleurt op Koningsdag weer oranje!

Dit jaar gaan we het nog gro-
ter aanpakken. Op de Misse is 
een doorlopend programma tot 

18.00 uur. Om 10.30 uur ope-
nen we het feest samen met 
Fanfare Aurora. De vlag gaat in 

top, het Wilhelmus klinkt en er 
volgt een miniconcert. Daarna 
barst het feest echt los. 

De activiteiten voor de kleinsten 
concentreren we op een plek. Je 
kunt knutselen, spelletjes doen 
met Scouting Heesch en dansen 
met Meer Sports. Ook de biblio-
theek is van de partij met een 
GreenScreen en er wordt een 
poppenspel gespeeld. Je kunt 
spelletjes doen met de brand-
weer en er zijn drie luchtkussens 
voor verschillende leeftijden. 

Ook kun je spulletjes kopen en 
verkopen op de Oranjemarkt.
Dit jaar is er ook ruimte voor een 
streekmarkt, waar volwassenen 
hun zelfgemaakte spullen of an-
dere artikelen kunnen verkopen. 
Dit is dus geen spullenmarkt zo-
als voor de jeugd! kramen zijn 
tegen kostprijs te huur. Wil je 
zeker zijn van een plekje op de 
markt? Meld je dan nu alvast 
aan via oranjecomitéheesch@
outlook.com. Dit geldt voor zo-
wel de jeugd als de volwassenen.

Voor de ouderen is er een ge-
zellig terras met een hapje en 
een drankje en vanaf ‘s middags 

doorlopend livemuziek met drie 
fantastische bands; Qualawaai, 
kerelz en Co-Incidental. Dit en 
nog veel meer kun je verwach-
ten op 27 april op de Misse. 
Je kunt het comité ook volgen 
op Facebook: Oranjecomité 
Heesch. 
koningsdag wordt financieel 
mede mogelijk gemaakt door 
Van Berkel vloeren BV, Maas 

Coating, Van de Wetering Ma-
terieel, kapsalon Jos Wingens, 
Schoonheidssalon Thea en Eline 
van Dijk, Marvy’s Speelwereld, 
Van Bakel Elektro, Brandweer 
Heesch, Langenhuizen Glas, Pe-
ters aanhangers, klus- en schil-
derwerk Henk van Nistelrooij en 
Verfspeciaalzaak Erveza. 

Speciaal voor de kinderen! Op 
4 april kun je bijzonder bezoek 
verwachten op jouw basisschool. 
Zij komen je alvast uitnodigen 
voor het feest! 

Wij hebben er zin in! Jullie ook? 
Oranjecomité Heesch

HEESCH - Het Oranjecomité Heesch is weer volop bezig met de voorbereidingen om een mooi pro-
gramma te organiseren op Koningsdag. Het wordt een fantastisch feest voor jong en oud. Vorig jaar 
is er met een nieuw comité gestart en inmiddels is er versterking bijgekomen in de persoon van Nicky 
Schiltmans.

Sjaan Ploegmakers, Harrie van Kempen en Mia van den Hurk Foto: Ad Ploegmakers

‘Dit jaar gaan we het
nog groter aanpakken’

De gidsen begeleiden je dan 
door het mooie museum, geheel 
ingericht zoals dat in het Bra-
bant van 1900, de tijd van Vin-
cent van Gogh, gebruikelijk was. 
Groepen moeten altijd, liefst 
ruim van tevoren, een afspraak 
maken! Dat geeft de medewer-
kers van de Museumboerderij 
de gelegenheid om er samen 
een programma naar wens van 
te maken. Op dat gebied kan 
er bij ons veel en wij doen dan 
ook erg ons best om aan jouw/
jullie wensen te voldoen. Wij 
worden ook bezocht door heel 
veel groepen 5 (van meer dan 
40 basisscholen uit de hele regio) 
en tweede klassen van scholen 
voor voortgezet Onderwijs die 
allen bij ons een educatief ge-
schiedenisprogramma volgen. 

Verder zijn er veel familieuitstap-
jes, vriendinnenclubs, uitstapjes 
van verenigingen, vergaderin-
gen, thema- en studiedagen en 
bezoeken aan onze historische 
groentehof, die deze winter ge-
heel vernieuwd en uitgebreid is!

Ook organiseert het museum elk 
jaar meerdere thema evenemen-
ten. We zijn altijd in voor nieuwe 
ideeën, kom er maar eens mee! 
Veel informatie en nieuws van 
en over ons lees je op 
www.museumboerderij.nl. 
Daar zie je ook ons Twitter- en 
Facebookadres én lees je hoe je 
contact met ons kunt opnemen. 

Voor vragen en/of afspraken bel 
Diny van der Pas, 0413-291172. 
Van harte welkom weer!

Meierijsche Museum-
boerderij weer open

HEESWIJk-DINTHER - De Meierijsche Museumboerderij aan de 
Meerstraat 28 is op afspraak het hele jaar door geopend voor groe-
pen. Vanaf nu tot 1 oktober kan het museum op de dinsdag– en 
woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en op de zaterdag-
middag en zondagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur weer bezocht 
worden, zonder daarvoor van tevoren een afspraak te maken.

Pluim van Servaes voor
Lambert van der Ven

De Pluim is een erkenning voor 
jarenlange verdienste voor de 
vereniging en wordt door het 
bestuur toegekend op basis van 
door leden aangereikte nomi-
naties. De leden nomineerden 
Lambert van der Ven vanwege 
zijn deskundigheid en grote be-
trokkenheid bij de vereniging 
sinds vele jaren. In het begin als 
zeer betrokken ouder en echt-

genoot bij het lidmaatschap van 
zijn kinderen en vrouw Dionne 
en sinds 2006 als zeer gewaar-
deerd bestuurder. De eerste 
twee jaar in de rol van secretaris. 
Daarna hanteerde hij tien jaar 
de voorzittershamer van de ver-
eniging. Lambert heeft in maart 
2018 de voorzittershamer neer-
gelegd om een stapje terug te 
doen. Daarmee kwam een einde 

aan twaalf jaar bestuurlijke inzet 
door Lambert. 

Leden waarderen Lambert van 
der Ven als ‘mensenmens’ met 
talent voor het verbinden van 
mensen en partijen. Ook is er 
waardering voor zijn 100% in-
zet bij diverse commissies, waar 
hij zichtbaar met volle teugen 
van genoot. Enkele bijzondere 
projecten springen uit het oog. 

Zo stond het zoeken naar een 
verenigingsgebouw en daarna 
de verbouwing en inrichting van 
De Muziekfabriek onder zijn lei-
ding. Ook was hij de kartrekker 
van de stuurgroep van diverse 
grote Promsconcerten. En de 
naamswijziging van Harmonie 
Sint Servaes naar Muziekvereni-
ging Servaes heeft hij gecoördi-
neerd. Gelukkig is Lambert ook 
na zijn aftreden als voorzitter 
nog steeds enorm betrokken bij 
de vereniging. 
Na afloop van de ledenverga-
dering werden vele persoonlij-
ke felicitaties en bedankjes aan 
Lambert overgebracht. Zijn des-
kundigheid en bestuurlijke inzet 
kreeg met de uitreiking van de 
Pluim een meer dan verdiende 
waardering voor menselijke be-
trokkenheid.

HEESWIJk-DINTHER – tijdens een goedbezochte algemene ledenvergadering van Muziekvereniging 
Servaes op donderdag 21 maart werd de Pluim van de vereniging over het jaar 2018 toegekend aan 
voormalig voorzitter Lambert van der Ven. Lambert heeft zich jarenlang ingezet als bestuurder van deze 
vereniging. 

‘Met het talent voor 
verbinden van mensen 

en partijen’
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Daarnaast is er ook een PostNL en ING 
servicepunt gevestigd en is het het enige 
verkooppunt voor kersouwe theaterkaar-
ten. “Je moet meebewegen met het ver-
lies van winkelaanbod in het dorp en de 
vraag van de klanten, goede service blij-
ven verlenen en klaar staan voor je klan-
ten met het hele team. Mijn werkplezier 
ontleen ik aan die vele vaste klanten. Al 
kopen ze niets, dan vind ik het nog be-
langrijk om met ze te praten, of soms nog 
belangrijker, een luisterend oor te zijn”, 

zegt Robert Geurts, eigenaar van Paper-
point. “Uiteindelijk heb je in het dorp ook 
een sociale functie.”

Paperpoint; van kantoorboek-
handel naar klein warenhuis
HEESWIJk-DINTHER - Bijna achttien jaar geleden overgenomen als klassieke kantoor-
boekhandel, ondertussen een veel breder assortiment. Met het wegvallen van verschil-
lende winkels in de kern van Heeswijk-Dinther is Paperpoint niet alleen een winkel met 
kantoorartikelen, boeken en tijdschriften; de focus ligt ook op pasfoto’s, ledverlichting, 
een breed assortiment batterijen, klein lederwaren, cadeaukaarten en sinds begin van 
dit jaar ook een flink assortiment speelgoed. Veel meer dan je verwacht!

Nu ook pasfoto’s

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

Robert Geurts

Sint Servatiusstraat 52A
5473 GB Heeswijk Dinther
info@paperpoint-online.nl
www.paperpoint-online.nl

Goede 
service 
blijven 

verlenen
Kunst maken
Tijdens de expositie worden er in de gale-
rie op vijf zaterdagen workshops gegeven.

-  zaterdag 20 april
 KERAMIEK met Carla Teer
-  zaterdag 27 april
 GLASFUSING met Rein van der Eerden
-  zaterdag 4 mei
 SCHILDEREN met Leonie Dekker
-  zaterdag 11 mei
 GLASFUSING met Rein van der Eerden
-  zaterdag 18 mei
 ZILVERKLEIEN met Bernadet 

Moerkerk.

Voor meer informatie en aanmelding kijk 
op www.galeriedemeesters.com.

Voorjaarsexpositie bij
‘galerie De Meesters’
‘KUNSt MAKEN... KUNSt BELEVEN…’

HEESWIJk-DINTHER - Een prachtige expositie met betaalbare kunstwerken is door 
Henk en Wilma van Lieshout en Peter en Leonie Dekker ingericht in Galerie De Mees-
ters, gevestigd in een voormalige jongensschool aan de Hoofdstraat 100 in Hees-
wijk-Dinther, met moderne kunst, een divers aanbod in disciplines en veel aandacht 
voor experimenteel en beginnend talent. Een bezoek aan de Kunstschatten van De 
Meesters: een ongedwongen ervaring van deze tijd!

Kunst beleven
De expositie is vanaf vrijdag 19 april 
tot en met zondag 26 mei. Open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 
tot 18.00 uur. 
Extra open maandag Tweede Paasdag.
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Met name in de rebound was 
Altior te statisch en liet de te-
genstanders langszij komen en 
de voorsprong pakken. In de 
laatste fase van de wedstrijd wist 
Altior het tij te keren en kwam 
de snelheid terug in het spel, 
maar helaas kon de overwinning 
niet meer veiliggesteld worden. 
De einduitslag was 12-15. Altior 
is gedegradeerd, maar wel trots 
op wat bereikt is en blij, dank-
baar met de dingen die geleerd 
zijn van Jacques én de manier 
waarop de speelsters elkaar 
steeds beter wisten te vinden. 
Altior heeft ontzettend veel zin 
in de laatste vijf wedstrijden van 
het veldseizoen, waar ze er weer 

volop tegenaan zal gaan; ho-
pelijk met veel supporters langs 
de lijn, want Altior wil iedereen 
graag laten zien wat ze kan! 

Altior 2 - Prinses Irene 2: 15-16
Altior 3 - Flamingo’s 2: 16-9
Altior 4 - Prinses Irene 3: 8-24
Altior MW 1 - BMC MW1: 7-8
ODIO A1 - Altior A2: 4-15
Flash A1 - Altior A3: 6-8
Corridor B1 - Altior B2: 11-2
Altior C2 - NDZW C1: 8-2
Altior C3 - Odisco C1: 5-3
Altior D1 - De korfrakkers D1: 
8-7
Corridor D2 - Altior D2: 7-5
Altior E1 - De Peelkorf E1: 4-11
Prinses Irene E1 - Altior E2: 

11-15
Flash E1 - Altior E3: 2-6
Altior W1 - De korfrakkers W1: 
11-6.

Altior sluit zaalseizoen af
HEESWIJk-DINTHER - Afgelopen zondag mochten de speelsters van Altior 1 voor de laatste keer dit 
seizoen de zaal in. De pupil van de week Ize van Erp zag Altior sterk beginnen tegen Oranje Wit, maar 
daarna zwakten ze af. 

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

Pupil Ize van Erp

glenn Coldenhoff slaat zich 
door moeilijke grand Prix heen

“Het was een moeilijk week-
end voor mij. In de week voor-
afgaande aan de wedstrijd ging 
het rijden niet echt soepel in het 
zand. Momenteel voel ik mijzelf 
zelfs iets beter op het harde dan 
op het zand maar dat is natuur-
lijk geen excuus. In de eerste 
manche heb ik mijn start volledig 
gemist en gingen de eerste paar 
ronden alles behalve soepel. Ik 
had moeite om in het ritme te 
komen. Ook hadden we een 
aantal aanpassingen aan de mo-
tor doorgevoerd die niet goed 
waren. Ik finishte als zeventien-
de, waar ik absoluut niet blij mee 
was”, vertelt Glenn.
In de tweede manche ging het 
beter met de crosser uit Heesch 
en wist hij als tiende over de fi-
nish te komen. “Ik ben zeker niet 
tevreden met deze resultaten. 

Aankomend weekend gaan we 
naar Italië voor de vierde ronde 
van het wereldkampioenschap. 
Het circuit van Arco di Trento ligt 
mij normaal wel goed. Ik heb hier 
in 2014 een manche gewonnen 

en ook vorig jaar ging het rijden 
hier goed. Ik kijk er naar uit!”
Na drie wedstrijden staat Glenn 
op een twaalfde plaats in de tus-
senstand van het wereldkampi-
oenschap.

VALkENSWAARD/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Standing Construct KtM team heeft een moei-
lijke thuis Grand Prix in Valkenswaard gekend. Coldenhoff miste in de eerste manche zijn start en om-
dat het daarna niet lekker ging, zat er niet meer in dan een zeventiende plaats. In de tweede manche 
wist hij tiende te worden, waarmee hij de schade enigszins beperkt wist te houden.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Prinses Irene delft onderspit in derby
NISTELRODE/HEESCH - De 
derby tussen Prinses Irene, met 
veel toeschouwers langs de lijn, 
eindigde in een 0-1 overwin-
ning voor de Heeschenaren door 
een vroeg doelpunt van Quincy 
Broers. 

De wedstrijd begon met een 
minuut stilte vanwege het over-
lijden van de iconische club-en 
dorpsvrijwilliger Wim van den 
Brand. 
Het was een meer spannende 
dan fraaie wedstrijd, waarbij 
over de gehele wedstrijd gezien 
HVCH de beste kansen kreeg, 
maar Prinses Irene voetballend 
de bovenliggende partij was, 
zeker in het tweede bedrijf. Het 
gebrek aan scorend vermogen 
blijft de mannen van Van TIlburg 

Mode & Sport de das omdoen. 
Voor de negende keer werd er 
niet gescoord in competitiever-

band en voor de achtste keer 
werd met slechts één doelpunt 
verschil verloren.

voetbal

BERNhEzE SPORTIEf

Heeswijk-Dinther - Korfbal - Altior 3 Kampioen Zaal

  KAMPIOENEN

Heeswijk-Dinther - Korfbal - Altior C3 Kampioen Zaal

Heeswijk-Dinther - Korfbal - Altior E2 Kampioen Zaal

Loosbroek - Korfbal - Korloo E1

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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GELDROP/BERNHEZE - Afgelo-
pen weekend vond het jaarlijkse 
judotoernooi in Geldrop plaats, 
georganiseerd door judoschool 
Van Horssen. 

Met ruim 600 judoka’s uit heel 
Nederland een sterk bezet toer-
nooi. Maar liefst zeven Van Buel 
Sports judoka’s wisten er kampi-
oen te worden!

Goud was er voor Dilay yilm-
az, Jadey van Buel, Ziggy To-
masouw, Lola kemps, Pieter van 
Oort, Senn van Buel en Nick de 
Groot. 

Zilveren medailles waren er voor 
Mika kemps en Noa Ackermans 
en het brons ging naar Bruce To-
masouw, kenley Schönenberg 
en Saar Schoenmakers.

Judoselectie Van Buel Sports 
zeer succesvol

budo

Pieter van Oort nummer 1!

Open Medi Spa Annelies 2019 wederom 
groot succes

VORSTENBOSCH - Het Anne-
lies Medi Spa Dubbeltoernooi is 
een jaarlijks terugkerend tennis- 
toernooi wat steeds weer bom-
vol zit met deelnemers.

De credits daarvoor gaan toch 
echt naar de commissie die met 
minder geen genoegen neemt. 
Overal wordt aan gedacht om 
het de spelers en supporters zo 
aangenaam mogelijk te maken.

Van een uitgebreid en steeds 
verrassend hapje na elke wed-
strijd tot de zekerheid van het 
mogen spelen van meer wed-
strijden. 
Van de gezelligheid en de spor-
tiviteit van de spelers die het 
samen tot een succesvol toer-
nooi maken. Redenen genoeg 
voor maar liefst 102 koppels uit 
verschillende dorpen in de om-

geving om elkaar jaarlijks weer 
op te zoeken. Het lentezonne-
tje maakte het geheel compleet. 
Fijn om zo’n sportief evenement 

te sponsoren.
Voor de volledige uitslag kijk bij 
sportverslagen op 
www.mooibernheze.nl.

V.l.n.r.: Marco Nooijen, Sanne Gloudemans, Linda de Visser, Frans Kerkhof, 
Ton van Kessel, Simone Vogels en Niels Kanters
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DE OPLOSSINg

Voetbalclub hVCh
zoekt meisjes

HEESCH - HVCH zoekt meisjes van het
geboortejaar 2007/2008. 
Ben je sportief en speel je graag in teamverband? 
Meld je dan aan bij coordinatorenmeisjes@hvch.nl.

NISTELRODE - De supporters-
club van Prinses Irene organi-
seert op maandag 15 april om 
20.00 uur een paasbingo. 

Deze bingo-avond vindt plaats in 
de kantine van Prinses Irene. Ie-
dereen is hier van harte welkom 

en het eerste kopje koffie of thee 
is inclusief. Er zijn vijf rondes met 
hele mooie prijzen. 

De hoofdprijs is deze keer een 
zelf samen te stellen vleespakket 
van slagerij van de Tillart uit Nis-
telrode.

Paasbingo supportersclub 

Voetbalvereniging hVCh organiseert Clubweek

Op zondag 7 april wordt de club-
week afgetrapt met dé lokale 
derby. HVCH 1 speelt deze mid-
dag om 14.30 uur thuis tegen de 
Nistelrodese voetbalclub Prinses 
Irene. Het draait die dag om het 
HVCH-gevoel. Het belooft een 
spektakel te worden en iedereen 
is welkom om de ‘blauwwitten’ 
aan te komen moedigen.
De clubweek gaat verder met de 
Bitterballen-avond op dinsdag 9 
april. Een serieuze, maar inter-
actieve avond waar we aan de 
hand van prikkelende stellingen 
samen discussiëren over verschil-

lende thema’s zoals de toekomst 
van de club, het ledentevreden-
heidsonderzoek enzovoort. kom 
en geef ook jouw mening aan 
de hand van een Petje op, Pet-
je af-quiz. De HVCH-clubweek 
bestaat niet alleen maar uit seri-
euze bijeenkomsten. Donderdag 
11 april is er een speciale inter-
actieve spelregels-workshop en 
kun je voelen hoe het is om in de 
schoenen van een scheidsrechter 
te staan. De komst van een pro-
fessionele scheidsrechter uit de 
eredivisie maakt deze workshop 
compleet.

Op vrijdagavond 12 april wor-
den de vrijwilligers van HVCH in 
het zonnetje gezet, want zij zijn 
echt onmisbaar voor de club!
De Clubweek wordt op zater-
dag 13 april afgesloten. Deze 
dag gaat de aandacht niet alleen 
naar de jeugdspelers van HVCH, 
maar ook naar de ouders die 
vaak als supporter, trainer of lei-
der langs de lijn staan.

Het belooft een fantastische 
week te worden. Alle informatie 
over de clubweek is te vinden op 
www.hvch.nl/clubweek.

HEESCH - Voetbalvereniging HVCH organiseert van 7 tot en met 13 april een Clubweek vol activiteiten 
voor iedereen die zich betrokken voelt bij de club. Kom allemaal en denk mee, praat mee en doe mee, 
want samen zijn wij HVCH!

OSS/NISTELRODE - De mini-
garde van Dance team Nistel-
rode heeft afgelopen zondag na 
de wedstrijd in Helmond mee-
gedaan in de finale van Guts en 
Glory’s; the Dance Edition. 

In de Rabozaal van theater de 
Lievekamp waren ze één van de 
acht deelnemers. 

De jury was verrast door wat de 
jonge kinderen aan moeilijkheid 
konden. Ze wonnen deze editie 
waardoor ze een gastoptreden 
mogen verzorgen bij een profes-
sionele dansuitvoering in theater 

de Lievekamp en in natuurthea-
ter Hoessenbosch in Berghem!

Minigarde 
DTN winnen guts en glory’s; 
The Dance Edition

dansen

Minigarde

heeswijk verslaat EVVC in derby

Na zeven minuten was de eerste 
Vinkelse kans voor hun nummer 
7, maar de voormalig Empli-
na-speler Bodelier schoot voor-
langs. Twee minuten later was 
het wel raak voor EVVC. Verde-
diger Van Santvoort kopte bij de 
eerste paal een corner binnen, 
0-1. Tien minuten na de goal 
had Heeswijk zich herpakt en 
kwamen er kansjes voor Adank 
en Van Beljouw. Geen doelpun-
ten en ruststand derhalve 0-1.

Na rust ging EVVC zich vervol-
gens meer met randzaken dan 
voetballen bezighouden en hielp 
hiermee Heeswijk in het zadel. 
Max Sluiter ging in de 65ste 
minuut goed door op een lan-

ge bal van aanvoerder Sten van 
den Berg, waarop Van Beljouw 
zijn man passeerde en diago-
naal de verre hoek vond, 1-1. 
Aanvoerder Joris van der Doe-
len bleef liggen en de brancard 
werd erbij gehaald. Uiteindelijk 
kon Van der Doelen, met een 
ogenschijnlijk serieuze schouder-
blessure, lopend het veld verla-
ten. De druiven werden zuurder 
voor EVVC toen Van Schaijk zijn 
tweede gele kaart pakte. Hees-
wijk rook bloed en werd in de 
83ste minuut beloond naar wer-
ken. Nummer 8, Danny Aarts, 
vond met een goede pass Max 
Sluiter, die vervolgens álles goed 
deed. Hij omspeelde de ver uit-
gekomen doelman Van Den 

Boogaard en leverde een voorzet 
af die precies over de laatste ver-
dediger van EVVC viel. Van Bel-
jouw stond paraat om zijn twee-
de treffer binnen te koppen; 2-1.

HEESWIJk-DINTHER - Heeswijk startte scherp en binnen de minuut was Coen van Beljouw gevaarlijk. 
Hij werd onderuit gehaald en ging zelf achter de bal staan, maar zijn vrije trap werd weggewerkt door 
de Vinkelse defensie. 

voetbal

Max Sluiter, een van Heeswijks 
uitblinkers vandaag, in duel Foto: 
Peter Tips

Aftellen naar eerste editie Maashorst Trailrun

Niemand minder dan de Lan-
derdse wethouder Hans 
Vereijken opent zondag 7 april 
rond 10.30 uur de Maashorst 
Trailrun. Op dat tijdstip starten 
de deelnemers die zich hebben 
ingeschreven voor een route van 
24 kilometer langs de mooiste 
plekken van De Maashorst. 

Om 11.15 uur gaan de trailrun-
ners op pad die hebben gekozen 
voor 12 kilometer en een kwar-
tier later, om 11.30 uur, is het de 
beurt aan de deelnemers van de 
5 kilometer.

Kidstrail
Voor de kinderen tot en met 12 
jaar, wordt een speciale kidstrail 
georganiseerd. Om 13.00 uur 
gaan zij van start, nadat de eni-
ge echte Docus de Das het start-
schot heeft gegeven. Startpunt is 
het mooie strand op camping De 
Heische Tip. 

Door dit losse zand rennen 
de jonge deelnemers naar het 
mooie bosgebied van De Maas-
horst en na één kilometer keren 
ze weer terug naar de finish op 
de camping, waar ze een mooi 

aandenken aan de Maashorst 
Trailrun krijgen.

Zin in deze sportieve uitdaging 
in de natuur? Meer informatie of 
inschrijven kan via 
www.maashorst-events.nl.
Inschrijven op de dag zelf is be-
perkt mogelijk.

MAASHORST-  Zondag 7 april is het zover en vindt de eerste editie 
van de Maashorst trailrun plaats met start en finish bij camping 
De Heische tip. Met nu al ruim vierhonderd deelnemers noemt de 
organisatie de eerste editie bij voorbaat al geslaagd. En inschrijven 
voor een van de onderdelen is nog steeds mogelijk!

HEESCH - HVCH zoekt meisjes van het
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VENRAy/HEESWIJk-DINTHER - 
Afgelopen zaterdag werden de 
meiden van Altior C1 in Venray 
Nederlands Kampioen dames-
korfbal bij de C-jeugd.

In een spannende kruisfinale te-
gen Rosolo wisten ze op het laat-
ste moment een gat te slaan van 
twee doelpunten en uiteindelijk 
te winnen met 5-3. De andere 
kruisfinale tussen De korfrak-
kers en Swift werd gewonnen 
door Swift. Zo kon Altior zich op 
gaan maken voor een spannen-
de finale en dat werd het! Bij rust 
stond Altior voor met 3-1. Niks 
aan de hand zou je zeggen maar 

Swift kwam na rust sterk terug 
en nam zelfs een voorsprong van 
3-4. Maar Altior gaf zich niet ge-
wonnen, gaf nog een keer gas, 
pakte de voorsprong weer terug 
en ging als een sneltrein door. 
Het werd 8-3. In de slotminuten 
scoorde Swift nog wel, maar de 
overwinning was voor Altior: 8-5. 

De felbegeerde Nederlandse titel 
in de zaal was in de pocket en 
het feest kon beginnen. Op naar 
de veldcompetitie om daar mis-
schien ook de titel te pakken en 
zo voor korfbalvereniging Altior 
te zorgen voor een echt huza-
renstukje! Proficiat!

Altior C1 pakt de titel op NK
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

Inschrijving ‘t Pumpke Nisseroise
Open 2019 tennistoernooi geopend
NISTELRODE - Vanaf nu kun je je 
inschrijven voor ’t Pumpke Nis-
seroise Open 2019. Het toernooi 
vindt plaats van 8 tot 16 juni. De 
inschrijving sluit op 26 mei. 

Je kunt je inschrijven via 
www.toernooi.nl voor Dames 
dubbel, Heren dubbel of Ge-
mengd dubbel (Speelsterkte 3 
tot en met 8). Je kunt inschrijven 
voor één onderdeel, er wordt 
gespeeld in poules.
De commissie, bestaande uit 
Moniek Postma, Thieu Corssmit,
Heike ketelaars, Natasja kerk-
hof, Paulo Fernandes, Mari-
on Pashouwers, Astrid van de 

Wielen, Arjan Smits, Ivonne van 
der Lee en Tinie ketelaars, kijkt 
uit naar een gezellig toernooi 
met veel inschrijvingen en goed 

weer! Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met de 
wedstrijdleider, Tinie ketelaars 
via telro.open@gmail.com.

Toerwielertocht door de Meierij
met ook Ladies Ride 

Inschrijven kan van 7.30 tot 9.00 
uur bij de startlocatie Café ’t 
Tunneke, ’t Dorp 148 in Heesch.
NTFU-leden kunnen met hun 
pas inschrijven via ‘scan en 
go’. NTFU-leden betalen € 3,- 

niet-leden betalen € 4,-.

Ladies Ride
Om 9.00 uur start de Ladies Ride. 
Alle sportieve vrouwen met een 
racefiets kunnen aansluiten bij 

één van de damesgroepen van 
TWC De Voorsprong voor een 
groepstocht over het parcours 
van de 75 kilometer. Afhankelijk 
van het aantal dames worden er 
verschillende snelheidsgroepen 
gevormd.

toertochten fietsen 
TWC De Voorsprong uit Heesch 
is een toerwielerclub en biedt 
iedereen met een racefiets de 
mogelijkheid om in groepsver-
band tochten te fietsen. Op dit 
moment kent de club acht fiets-
groepen waaronder twee da-
mesgroepen. Iedere groep fietst 
met een eigen afstand en snel-
heid zodat eenieder op een pas-
send niveau kan fietsen.
Meer informatie is te vinden op 
www.twcdevoorsprong.nl.

HEESCH - toerwielerclub De Voorsprong organiseert op zondag 7 april haar jaarlijkse voorjaarsklas-
sieker toch(t) Effe Weg voor wielertoeristen. Het parcours voert over mooie landelijke wegen door de 
Meierij met halverwege de route een pauzeplaats. De route is volledig uitgepijld. De afstand is naar 
keuze 75 of 100 kilometer.  

VLIERDEN/LOOSBROEk - In 
een leuke wedstrijd heeft WHV 
helaas de goede resultaten van 
de afgelopen weken geen ver-
volg kunnen geven. 

SPV uit Vlierden was vandaag 
net te sterk voor de thuisploeg. 
De gasten uit Vlierden wonnen 
moeizaam met 1-3. WHV speel-
de een uur met een man minder 
na een rode kaart voor keeper 
Vince Somers na een handsbal 
buiten de 16. Ondanks dat was 
het vertoonde spel van WHV 
goed en liet het zien dat het wel 
degelijk kan voetballen. In het 
eerste half uur ging het op en 
neer en eerst was het SPV dat 
de score opende, 0-1. Een vrije 
trap van 40 meter werd verkeerd 

ingeschat door goalie Somers 
die iets later dus ook een rode 
kaart zag. WHV toonde veer-
kracht en het was yorick van de 
Rakt die in de 31ste minuut op 
aangeven van Thijs Lunenburg 
de 1-1 scoorde. WHV loerde op 
de counter maar liep in de val 
bij SPV. In de 36ste minuut was 
het SPV weer dat op voorsprong 
kwam na een eigen goal van 
Roy van de Wielen, 1-2. Na rust 
probeerde WHV het en kreeg de 
beste kansen maar helaas voor 
WHV zat het verdiende punt er 
niet in vandaag. Het vertoonde 
spel was echter goed, maar he-
laas was het SPV dat de wed-
strijd op slot gooide in de 87ste 
minuut door de 1-3 te scoren. 
Een punt was verdiend geweest.

WhV verliest 
in ondertal van SPV

voetbal

Avesteyn komt niet verder 
dan een gelijkspel
HEESWIJk-DINTHER - Zondag 
stond de wedstrijd Avesteyn-
WEC op het programma. Er mag 
vermeld worden dat het veld 
een enorme opknapbeurt heeft 
gehad, daar de vorige thuiswed-
strijd nog uitgeweken werd naar 
het kunstgras door de slechte 
staat van het veld. 

Avesteyn begon de wedstrijd 
voortvarend, want al snel stond 
de 1-0 op het scorebord. Een 
voorzet van Joost van Vugt werd 
door Dries Heerkens prima in de 

hoek gekopt. Direct daarna was 
er een goede kans op de gelijk-
maker, maar de bal verdween in 
het zijnet. Verder was de eerste 
helft voor Avesteyn, maar vergat 
het meerdere malen de score uit 
te breiden. 

De tweede helft had eenzelfde 
beeld, maar wederom werd de 
wedstrijd niet in het slot gegooid. 
Het veldspel was van beide kan-
ten slordig en met de 1-0 tus-
senstand bleef er bij WEC hoop 
op de gelijkmaker. Naarmate de 

wedstrijd richting het einde liep 
kantelde de wedstrijd licht, WEC 
ging opportunistischer spelen en 
Avesteyn had het hier moeilijk 
mee. In de 85ste minuut resul-
teerde een verre inworp in de 
gelijkmaker voor WEC, waar er 
uit de draai werd binnengescho-
ten. 
Daarna waren er nog enkele 
kansen aan beide kanten, met 
de grootste kans voor Avesteyn. 
Echter werd er niet meer ge-
scoord en eindigde de wedstrijd 
in 1-1.

voetbal

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAg 4 APRIL
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Workshop werken
met de biotensor
Centrum MAIA Nistelrode

KBO Dansavond
CC Nesterlé Nistelrode

film: Bohemian Rhapsody
Filmhuis De Pas Heesch

huiskamerconcert 
fanfare Aurora
‘t Dorp 138 Heesch

VRIJDAg 5 APRIL
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAgiNA 10

Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Moeilijke voeten?
Heelwijk Heesch
PAgiNA 6

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: Rowan Williams
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAgiNA 21

Vormsel
kerk Heesch

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

Kermis
Loosbroek
PAgiNA 1 EN 15

het fouteskipakken
Party Team
Café kerkzicht Loosbroek
PAgiNA 1 EN 15

zATERDAg 6 APRIL
Scouting Mira Ceti: 
heitje voor Karweitje
Nistelrode
PAgiNA 12

Oud ijzer actie 
fanfare St. Lambertus
Nistelrode
PAgiNA 26

Kleding inzameling
Nistelrode
PAgiNA 16

familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

Be my VIP & high Tea
DressUp Instyle Heesch

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Scootmobieltoer 
door de Maashorst
Nistelrode

Vriendinnentraining
Altior Heeswijk-Dinther

Start: Kindercursus tuinieren
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kermis
Loosbroek
PAgiNA 1 EN 15

Sander Bekkers
Café kerkzicht Loosbroek
PAgiNA 1 EN 15

Jubileumconcert Vivace
Bernrode Heeswijk-Dinther
PAgiNA 25

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

zONDAg 7 APRIL
Eerste h. Communie
Lambertuskerk Nistelrode
PAgiNA 8

Toerwielertocht met ook 
Ladies Ride
Start Café ‘t Tunneke Heesch
PAgiNA 35

Start collecte: hartstichting
Bernheze
PAgiNA 4

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Maashorst Trailrun
De Heische Tip Zeeland
PAgiNA 34

Bernhezer Solistenconcours
CC Nesterlé Nistelrode
PAgiNA 10

AA-land lente dag
Heeswijk-Dinther
PAgiNA 10

Lezing: Byzantijnse 
spiritualiteit
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Kermis
Loosbroek
PAgiNA 1 EN 15

Clown Sassie en Knock Out-
The Band
Café kerkzicht Loosbroek
PAgiNA 1 EN 15

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAgiNA 25

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAg 8 APRIL
Start: goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther
PAgiNA 4

Kermis
Loosbroek
PAgiNA 1 EN 15

Carpook Karaoke 2.0
Café kerkzicht Loosbroek
PAgiNA 1 EN 15

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor 
Oss

Poedja-Bardo Onderricht-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAg 9 APRIL
zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAg 10 APRIL
Marianne huisman, helder-
ziende waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Liederentafel
De Stuik Vorstenbosch
PAgiNA 6

Lezing: Nistelrode in de 
Romeinse Tijd
Heemkamer Nistelrode
PAgiNA 10

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAg 11 APRIL
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Informatieavond: 
zindelijkheid
CC De Pas Heesch
PAgiNA 10

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: Marieke Lucas 
Rijneveld
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAgiNA 16

VRIJDAg 12 APRIL
Open heesch Bridge-
kampioenschap
CC De Pas Heesch

BOBz hawaï party
Dorpshuis Nistelrode

Bonte Avond
CC De Wis Loosbroek

zATERDAg 13 APRIL
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Workshop guru Rinpoche
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Efkes Anders: hotel aan zee
CC Nesterlé Nistelrode

The Passion in concert
Muziekfabriek Heeswijk-Dinther

familieopstellingen
kloosterkapel Vorstenbosch
PAgiNA 2

50 jaar Scouting Mira Ceti
Achter de Berg Nistelrode
PAgiNA 12

zONDAg 14 APRIL
The Passion in concert
Muziekfabriek Heeswijk-Dinther

Concert: Russische Passie
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Efkes Anders: hotel aan zee
CC Nesterlé Nistelrode

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAg 15 APRIL
Paasbingo Supportersclub 
Prinses Irene
kantine Prinses Irene Nistelrode
PAgiNA 34

Poedja-Visualisaties-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenboschev
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Fotograaf: 
Joop van zeeland


