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Zondag vieren we samen

25 jaar Bernheze

BERNHEZE - Dit jaar bestaat onze gemeente 25 jaar en dat laten we niet ongemerkt
voorbij gaan. Wie jarig is trakteert! De gemeente biedt u als inwoner van
Bernheze een gratis festival aan op 19 mei in De Kersouwe in Heeswijk-Dinther.
Een feest met sport, muziek en cultuur.
VVV’s in Bernheze
De kracht van Bernheze zit in het
verenigingsleven in de 5 kernen
van de gemeente. Deze inzet
koestert het gemeentebestuur
met ondersteuning, aandacht,
complimenten en de vele koninklijke onderscheidingen die ik
elk jaar namens Zijne Majesteit
de Koning mag uitreiken. Ook dit
festival is georganiseerd door een
groep enthousiaste vrijwilligers

in de werkgroepen Sport, Muziek en Kunst. Dat is Bernheze,
al 25 jaar!
Het belooft een fantastische dag
te worden met veel sportiviteit,
muzikaliteit en vooral gezelligheid. De vele activiteiten staan
hieronder afgebeeld in het programma. Kom samen het 25-jarig
bestaan van Bernheze vieren.

HARDLOPEN
Voor onze sportievelingen zijn
er hardloopwedstrijden, voor die
5, 10 of 21,1 kilometer aandurven.
Iedereen die mee wil doen,
kan zich nog inschrijven via
www.inschrijven.nl,
zoekterm Bernheze.
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KINDERPLEIN
Op het terrein van De Kersouwe
is een kinderplein van maar liefst
20 bij 12 meter. Er is een stormbaan, een springkussen voor de
kleintjes en een grote zandbak.
FOTOTENTOONSTELLING
Fotoclub Bernheze heeft foto’s
gemaakt van inwoners van Bernheze die op nummer 25 wonen.
Kom het resultaat zien in de bijzondere tentoonstelling.

Ik hoop u zondag
19 mei te ontmoeten
op het festival
’25 jaar Bernheze’
in De Kersouwe

IVN 35-jaar
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Aurora ontmoet
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Er is een fotohokje waar je gratis
op de foto kunt als herinnering
aan 25 jaar Bernheze.
FANFARE EN HARMONIE
Een bijzonder optreden vindt
plaats vanaf 12.45 uur. Bij het
tienjarig bestaan van Bernheze
is een compositie gemaakt door
Eric Swiggers, genaamd ‘Decennium’. Dit muziekstuk wordt
nu weer opgevoerd door leden
van fanfarekorpsen uit Bernheze en harmonie Sint Servaes uit
Dinther. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Adri Verhoeven.

MUZIEK
Na het spektakel van de fanfare en harmonie, treden enkele bands op in De Kersouwe.
Deze bands komen uit één van
de kernen van onze gemeente.
Wat zijn we toch een muzikale
gemeente! Als laatste staat Baby
Blue uit Schijndel op het podium.
Oké, net geen Bernheze, maar
wel een hele goede en populaire
band om de avond spetterend
mee af te sluiten.
Als burgemeester hoop ik u op
zondag 19 mei te ontmoeten op
het festival ’25 jaar Bernheze’ in
De Kersouwe.

Night of the Music
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• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Een zomer vol activiteiten

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

De zomerperiode is weer
aangebroken. Een periode
om naar uit te kĳken.
Niet alleen omwille van de
vele zonnige dagen die in
het verschiet liggen,
maar zeker ook omdat de
Zomeractiviteiten bĳ
de Eĳnderic weer gaan
beginnen!
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Van maandag 1 juli tot en met woensdag 17 juli kun je
weer deelnemen aan een groot aantal leuke activiteiten,
workshops en - steevast zeer populaire - excursies. Het
aanbod van dit jaar biedt volop keuze en belooft wederom
bĳzondere bezoekjes, met soms een uniek kĳkje achter de
schermen.
Een greep uit meer dan 50 zomeractiviteiten:
Excursies: Meester boulanger Robért van Beckhoven
• Zorgboerderĳ Burgthoeve • Emmausklooster
• Bĳenteeltmuseum.
Lekker buiten: Varen op de Aa • Op pad met herder en
kudde • Wandeling breukenroute • Stadswandeling
Ravenstein.
Culinair: Oma’s keuken • Zomerse gerechtjes en hapjes.
Creatief: Zilveren ring of hanger • Drinkglazen etsen
• Zeepvilten • Zomerse bloementaart • Schilderen in het
Bomenpark • Erina blogt.
Lichaam en geest: Handanalyse • Pendelen
• Gezond ouder worden • MIR-methode.
Mis het niet!
Op www.eĳnderic.nl vind je uitgebreide informatie over alle
Zomeractiviteiten, hier kun je ook inschrĳven.
Wil je graag een programmaboekje ontvangen?
Loop even binnen, bel 0412 45 45 45 of stuur een mailtje:
info@eĳnderic.nl

COLUMN
Ton Bens

NIEUWE LOCATIE
VESTIGING BON
FROMAGE OSS

Na in augustus 2006 gestart te zijn
met de overname van onze Bon
Fromage winkel in Heesch, hebben
we op 1 juli 2012 ook nog een
vestiging in Oss mogen openen
te weten in Winkelcentrum de
Heihoek in Oss aan de Schaepmanlaan bij de Bakkers Lamers.
Een samenwerking
die we zijn
aangegaan, maar
tevens ook een
uitdaging om te
kijken of we hier ook
een mooie vestiging
konden opzetten.
Samen met ons team
van medewerkers
zijn we erin geslaagd
om onze naam ook
in Oss op de kaart
te zetten. En nu
staan we aan de
vooravond van een
nieuw avontuur; we
gaan verhuizen!
Naar een prachtige
nieuwe winkel in
Winkelcentrum de
Ruwert, tegenover
een aantal prachtige
versspeciaalzaken, wordt op dit moment keihard gewerkt en
hopen we begin juli over te huizen. Uiteraard samen met de
Bakkers Lamers waarmee we prettig samenwerken en elkaar
vooral ook aanvullen. We zijn op dit moment volop bezig
met de voorbereidingen van leuke acties waarmee we onze
vertrouwde maar ook nieuwe klanten mogen verwelkomen en
verrassen met onze producten.

In Winkelcentrum De Ruwert
wordt keihard gewerkt om begin
juli over te huizen
Er komen leuke en vooral lekkere proeverijen en hele leuke
openingsaanbiedingen. De reacties van de bezoekers van het
Winkelcentrum zijn heel erg positief.. dat merken we omdat
we al een aantal keren zelf op pad zijn geweest om de posters
te plakken - samen met Lizzy Lamers - dat we ons hier gaan
vestigen. En u ziet het ... de foto van de column doet het
ook prima op de wanden die er nu - tijdelijk - staan en
waarachter het straks allemaal gaat gebeuren..
Wij houden u op de hoogte van de voortgang en tot die tijd
(begin juli) bent u van harte welkom in onze winkels in Heesch
en in de Heihoek in Oss.

Kloosterkapel

Dinsdagavond 21 mei de eerste
Zomeryoga. De vaste yogadocente Sandra Botman zal één uur
yoga geven waar iedereen bij kan
aansluiten. Bij mooi weer gaan we
de buitenlucht en de inspirerende
kloostertuin in. Schroom niet om
mee te doen. Zie voor de juiste

tijd de Kloosterkapel-website.
Vrijdag 24 mei een dag Familieopstellingenof, correcter verwoord: Systeemopstellingen. De
inbrenger van de hulpvraag kan
de verbintenissen binnen zijn
familie, gezin, werkkring of ander ‘systeem’ waarvan hij deel
uitmaakt, laten visualiseren. Representanten nemen de bijbehorende rollen in en invloeden
worden zichtbaar en ervaren.
Aanvang 10.00 tot 17.00 uur.
Kosten: Inbrenger hulpvraag
€ 90,-, representant € 25,-.

Opgave:
margarethbloemen@home.nl.
Donderdag 6 juni zal Kirsten
Bloemen als groot dierenliefhebber haar visie geven op dieren
ten behoeve van de consumptie.
Dit heeft haar namelijk doen besluiten om, via een tussenstap als
vegetariër, veganist te worden.
Deze avond zal ze vertellen over
haar veganistisch leven en haar
uitdaging voor veganistische recepten. Aanvang 20.00 uur, entree € 5,-. Opgave:
kirsten_bloemen@hotmail.com.

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

Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer
begonnen.
Diverse soorten fruit 7 dagen per
week verkrijgbaar via de automaat.
Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

Fruit voor het maken van jam en saus
graag telefonisch bestellen.
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Ets van Juul mogelijk in het
Rijksmuseum
HEESWIJK-DINTHER - Het Rijksmuseum viert het Jaar van Rembrandt. Kunstenaars kunnen hun
kunstwerk geïnspireerd op Rembrandt insturen.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Moderne media
Het was zeker twintig jaar geleden, m’n laatste bezoek aan
Parijs. Deze meivakantie was ik er eindelijk weer een paar
dagen. Heerlijke stad, prachtige grandeur, de geschiedenis die er
voor het oprapen ligt. Alsof ik nooit was weggeweest. Met één
groot verschil. Bij eerdere bezoeken moest ik me behelpen met
beduimelde reisgidsjes, moeilijk te vouwen stadsplattegrondjes
en kleine kaartjes met het amper te ontcijferen metrosysteem.
Nu hadden we de beschikking over tal van handige apps, die ons
verblijf in Parijs gemakkelijker en aangenamer maakten.

Een jury bepaalt uiteindelijk welke werken geëxposeerd worden
tijdens de tentoonstelling ‘Lang
Leve Rembrandt’ die van 15 juli
tot en met 15 augustus te zien is
in het Rijksmuseum.

Door de lange tijd tussen mijn bezoeken aan de Franse hoofdstad,
was ik me ineens bewust van de snelheid van de digitale
ontwikkelingen en het gemak ervan. En ook hoe we er aan
gewend zijn geraakt.

Juul van den Heuvel, havo 5
leerling van het Elde College in
Schijndel en woonachtig in Heeswijk-Dinther, doet ook mee en
maakte een ets, geïnspireerd op
de oude meester. Eind mei wordt
de voorselectie bekend gemaakt.

‘De snelheid van de digitale ontwikkelingen’

We zijn benieuwd of het werk
van Juul straks in het Rijksmuseum hangt!

Pinksterfeesten Nistelrode
2019 is ‘In Beweging’
AL 45 JAAR GRATIS ENTREE

social media uiting

Dat geldt ook voor andere sociale media. De mogelijkheden zijn
enorm. Waar we vroeger alleen beschikten over krant, radio en
tv, kennen we nu ook e-mail, websites, Facebook, Skype, Twitter,
Instagram, Snapchat, YouTube enzovoort. Vroeger werd ik nog
wel eens geïnterviewd door kinderen met een pen en blocnote.
Onlangs had ik een 9-jarig meisje op bezoek om samen met mij
een vlog te maken. Hartstikke leuk!
Ook de dienstverlening en communicatie van de gemeente
Bernheze gaan met de tijd mee. We zijn te vinden op Facebook
en het aanvragen van onder andere paspoorten, rijbewijzen en
vergunningen kan al jaren digitaal. Gemak dient de mens, het is
sneller en onafhankelijk van openingstijden.

NISTELRODE - Pinkersterfeesten Nistelrode is van een kleinschalig evenement uitgegroeid tot een
EETCAFE ‘T PUMPKE!
meerdaags feest met een braderie, tal van leuke straatartiesten, kermis, een groot kinderparadijs, klimOOK
GEZELLIG
KIJKJE OP HET
TERASal 45 jaar gratis toegankelijk is
wanden en ander NEEM
vermaak.
Uniek
is dat EEN
Pinksterfeesten
Nistelrode
dankzij de sponsorbijdragen
van de
lokale ondernemers en de gemeente Bernheze. Én… dit jaar gaan
VAN EETCAFE
‘T PUMPKE!
we Nistelrode weerLorem
vanaf
een
hoogte
The Fly
ipsum
dolor
sit amet,bekijken
consecteturin
adipiscing
elit.Seats.
Etiam malesuada
enim quis sapien lacinia, a ullamcorper nibh volutpat. Donec tempus,

mauris vitae rutrum.
Maatschappelijk betrokken
Het maatschappelijke proces
dat steeds ‘in beweging’ is, is
het zorgen voor elkaar. Dit jaar
geeft Pinksterfeesten Nistelrode
alle organisaties die zich inzetten
voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een podium.

ntie/
uiting

organisatie al in samenwerking
met Atletiekvereniging Oss ’78
organiseert.

De loop is voor iedereen toegankelijk. Dus of je nu een geoefende sporter bent of niet, meedoen
kan altijd!

Voor wie dat wil, blijft het mogelijk om te
bellen, schrijven of persoonlijk geholpen
te worden. Dat is een geruststellende
gedachte. De gebruiksvriendelijke
route-app in Parijs was fantastisch en
ik zal ‘m zeker bij andere stedentrips
ook gebruiken. Maar af en toe nog
even de papieren plattegrond uit
m’n broekzak vissen, heeft ook z’n
charme.
burgemeester.moorman@bernheze.org

Logo
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TALENTEN KOMEN VAAK UIT
ONVERWACHTE HOEK

Op 9 en 10 juni op het plein ‘Gewoon Bijzonder’ laten de organisaties zien dat talenten vaak uit
onverwachte hoek komen.
Een sportieve manier om deze
vier dagen feest te beginnen
is met de Pinksterloop, die de

Natuurlijk mag ook het kinderparadijs niet ontbreken met
Kermis, straattheater en horeca
springkussens en schmink en de
De kermis tijdens Pinksteren sluit nostalgische route met onder
naadloos aanEETCAFE
bij de
braderie, andere een dorsclub, de scou‘T PUMPKE!
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tiesten, een mooie aankleding
EETCAFE ‘T PUMPKE!én zij zorgen voor extra tentfaciliteiten voor de toestroom van
NEEM OOK GEZELLIG
EEN KIJKJE OP HET TERAS
duizenden gasten die tijdens
VAN EETCAFE ‘T
PUMPKE!
Pinksteren
een bezoek brengen
Kom jij ook?!
Lorem ipsum dolor sitaan
amet,Nistelrode.
consectetur adipiscing
elit. Etiam malesuada
enim quis sapien lacinia, a ullamcorper nibh volutpat. Donec tempus,
mauris vitae rutrum. Meer informatie

www.pinksterfeestennistelrode.nl

ZIEN WIJ JOU
DIT JAAR OOK?
PINKSTERFEESTEN 2019

2018

Van Grunsven & Haerkens
Heeswijk-Dinther, Hoofdstraat 100A, 0413-291980
Middelrode, Julianastraat 12, 073-7820167
Den Dungen, Hoofdstraat 100A (Heeswijk-Dinther), 0413-291980
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

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

Lotgenotenbijeenkomst
voor patiënten met
prostaatkanker

HEESCH - Na twee vergaderingen van lokale coördinatoren is
de komst van een Goede Doelen
Week in 2020 weer een stapje
dichterbij gekomen.

UDEN - Prostaatkankerstichting.nl is dinsdag 21 mei weer gastheer
in Ziekenhuis Bernhoven voor mensen met prostaatkanker tijdens
een lotgenotenbijeenkomst. Thema van deze bijeenkomst is: ‘Heeft
u nog wat te zeggen over welke behandeling u zou willen’?

De Heesche organisatoren van
twaalf goede doelen zijn vorige week voor een tweede keer
bijeen geweest in het parochiecentrum in de Kerkstraat. De drie
nieuwe deelnemers van Amnesty International, fonds Gehandicaptensport en de Nierstichting
kwamen ook aan de overlegtafel zitten. Daar werd zowel de
oprichting van de stichting met
meerdere goede doelen besproken, als ook de organisatieopzet.
Alle twaalf organisatoren gaven hun voorkeur aan in welke
werkgroep zij willen deelnemen.
Het derde overleg staat in juni
gepland en zal in het teken staan
van de benoeming van de leden
van het bestuur, de deelnemersraad en de samenstelling van de
vier werkgroepen.
Behalve deze formele zaken
wordt nagedacht over een
nieuw logo en onder welke
naam de samenwerkende fondsen zich straks gaan presenteren.

Ziekenhuis Bernhoven vindt het
belangrijk dat arts en patiënt het
goede gesprek over de juiste behandeling voeren. Wat die juiste
behandeling is, bepalen patiënt
en arts samen. Daarvoor moet
je dan wel het juiste gesprek
voeren. Hoe doen we dat in Ziekenhuis Bernhoven en wat kan

WAT KAN
MOGELIJK BETER?

akte van de nieuwe stichting op
en wordt de Belastingdienst benaderd om financiële ondersteuning van sponsoren mogelijk en
aantrekkelijk te maken.

mogelijk beter? Hierover spreken lotgenoten met elkaar. Ervaringsdeskundigen van Prostaatkankerstichting.nl zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden.

voor mannen met prostaatkanker. De organisatie informeert en
steunt mannen (en hun naasten)
die worden geconfronteerd met
de diagnose prostaatkanker. De
bijeenkomst begint om 10.00
uur in vergaderruimte 1 van het
ziekenhuis in Uden.

Prostaatkankerstichting.nl is een
patiëntenorganisatie door en

Je bent van harte welkom en
vooraf aanmelden is niet nodig.

We verwachten in de komende periode dat zich nog enkele
nieuwe goede doelen melden

‘We verwachten dat zich nog enkele
goede doelen melden
om mee te doen’
De steigers staan nog om het
bouwwerk, maar nog even en
ze verdwijnen. De goede doelen
blijven dit jaar nog ‘ieder voor
zich’ in de landelijk toegewezen
collecteweek in Heesch collecteren. Dit zoals de bewoners gewend zijn. Maar de kans wordt
steeds groter dat in het voorjaar van 2020 ook in Heesch
de eerste gezamenlijke collecte van meerdere goede doelen
van start gaat. Voor het zover
is moeten de mouwen nog wel
opgestroopt blijven. Dit najaar
stelt de notaris de oprichtings-

om mee te doen. Tot slot hebben enkele Heesche ondernemers positief gereageerd om de
stichting (van straks rond de vijftien goede doelen) als sponsor te
willen ondersteunen.
De stemming binnen het collectief van twaalf Heesche organisatoren is en blijft positief. We
gaan door op de ingeslagen weg
en houden de lezers van DeMooiBernhezeKrant graag op de
hoogte over de verdere stappen
naar een Goede Doelen Week in
Heesch.

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

•
•
•
•
•
•

kleurspecialist
Keratinebehandeling
Olaplex
Schwarzkopf
All nutriënt
O right

Openingstijden:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag gesloten,
eventueel op afspraak.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag gesloten.

’t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412-474540
info@haar-lokaal.nl
www.haar-lokaal.nl
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Drie nieuwe VVV-informatiepunten in Bernheze
BERNHEZE - Bernheze opende afgelopen donderdag drie nieuwe VVV Informatiepunten in samenwerking met VVV Noordoost Brabant. De VVV-informatiepunten bij
Alpacafarm Vorstenbosch, CC Servaes in Heeswijk-Dinther en De Eijnderic in Heesch, zijn feestelijk geopend door wethouder Peter van Boekel. Inwoners en bezoekers
kunnen bij deze informatiepunten terecht voor informatie over onze toeristische pareltjes, VVV-cadeaubonnen, wandel- en fietskaarten en leuke boekjes. Ook zijn er folders
beschikbaar over activiteiten en evenementen.

Alpacafarm Vorstenbosch

Het eerste informatiepunt dat
geopend werd was Alpacafarm
Vorstenbosch. Het werd een
‘knuffelopening’ met appeltaart.
Voor deze locatie is gekozen omdat het vele bezoekers van buiten
de regio aantrekt, uit heel Nederland komen mensen naar de alpacafarm.
Leeghandseweg 12
5476 VD Vorstenbosch
Openingstijden:
Zaterdag en zondag
van 9.30 tot 17.00 uur.
Hierna op naar Heeswijk-Dinther

Heesch

CC Servaes Heeswijk-Dinther

De Eijnderic Heesch

waar in CC Servaes de wethouder het tweede informatiepunt
opende.
Het
promotieteam
Heerlijk van Heeswijk-Dinther
was aanwezig om de opening
aan te kleden.

De informatie kun je vinden in de
barzaal in CC Servaes, waar hiervoor een mooie hoek is ingericht,
mede dankzij de plaatselijke ondernemers Dirk Heerkens en Bob
Cranen.

CC Servaes is gericht op vele activiteiten voor de wat oudere inwoners van Heeswijk-Dinther. Het
heeft brede openingstijden en er
zijn ook verschillende producten
van de lokale ondernemers te
koop. Het wordt bemand door
vrijwilligers, zij helpen je graag
om de weg in dit mooie dorp en
de omgeving te leren kennen.

Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 14.00
uur.
Als laatste VVV-informatiepunt
werd De Eijnderic in Heesch ge-

Vorstenbosch

opend. De Eijnderic, gevestigd
in een prachtig monument midden in het centrum, organiseert
al tientallen jaren cursussen en
workshops voor jong en oud.
Vele inwoners hebben hier ook
een cursus of workshop gevolgd.
‘t Dorp 92
5384 MD Heesch
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Er is in Nistelrode ook nog een
VVV-informatiepunt dat vorig
jaar geopend is in De Nistel, te-

Foto’s: Marcel van der Steen

vens een toegangspoort tot de
Maashorst.
Piet Geersdijk 2
5388 VA Nistelrode
Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag van
11.00 tot 16.30 uur.
Zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Inwoners en bezoekers zijn welkom bij de vier VVV-informatiepunten om informatie te verkrijgen over het mooie Bernheze.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

De wethouder met het promotieteam van Heerlijk van Heeswijk-Dinther
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Bedankt
KBO Bernheze
KBO Kluscafé
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag
18 mei weer aanwezig bij Harrie
en Rien van Zoggel in de Achterdonksestraat 7. Van 9.30 tot
11.30 uur staan de vrijwilligers
weer voor je klaar om de aange-

boden spullen te repareren. Als
er nieuwe onderdelen nodig zijn
helpen zij daarbij.
Ze kunnen je tuingereedschap
slijpen en denk bijvoorbeeld ook
eens aan speelgoed dat nog gerepareerd kan worden. Problemen met je fiets proberen ze ook
op te lossen. Weggooien is zonde
voor het milieu én voor je portemonnee. Het kluscafé is voor alle
inwoners van Bernheze.

Voor mijn koninklijke onderscheiding wil ik graag iedereen bedanken.
Met name het Oranjecomité Loosbroek, Familie Roefs, het koor, Laverhof Heeswijk-Dinther en de
Harmonie Sint Servaes uit Dinther voor de serenade.
Verder wil ik familie, vrienden en kennissen bedanken voor alle bloemen en kaarten enzovoorts. Ik ben
heel trots op mijn lintje.
Mien Oosterholt-van Menzel

Excursie Biesbosch Museumeiland met Heemkundekring

Elke derde zaterdag van de
maand staan de vrijwilligers voor
je klaar. Alle data van het kluscafé
voor 2019 worden vermeld op de
evenementenkalender op de achterzijde van DeMooiBernhezeKrant en op www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol (0413-229619), Jan van
Eerd (0412-480658) of bij Betsie
van Zutphen (0413-229692).
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Nieuwe ontwikkelingen
in Nisterlode
NISTELRODE - In het verlengde van de goed bezochte infoavonden
voor de herinrichting van het Laar en de routeplanning van het snelfietspad nodigt Dorpsraad Nistelrode je uit voor een bijeenkomst op
dinsdag 25 juni in CC Nesterlé.
Samen met de gemeente, het
betrokken projectbureau en
ONS welzijn geven wij inzicht in
de geplande uitvoering van de
nieuwbouwplannen in het centrum, de laatste ontwikkelingen
in de Maashorst en de samenwerking met alle lokale partijen
om de leefbaarheid te verbeteren.

RUBRIEK

We gaan met elkaar in gesprek
om samen te bepalen waar de
Dorpsraad aandacht aan mag
besteden. Reserveer deze avond
vast in je agenda.

Biesbosch Museum

HEESCH - Aanstaande zaterdag
organiseert
Heemkundekring
De Elf Rotten een excursie naar
Werkendam, waar een bezoek
wordt gebracht aan het Biesbosch Museumeiland.
De deelnemers worden om 10.00
uur verwacht in De Heemschuur
aan de Schoonstraat 35. Na een
kop koffie of thee vertrekken
zij om 10.30 uur per auto naar
Werkendam. Bij het museum is
er voldoende parkeergelegenheid aan de Hilweg. Het bezoek

Foto: www.biesboschmuseumeiland.nl

start om 12.00 uur. De Biesbosch
is ontstaan na de St. Elisabethvloed van 1421.
In het museum maken de deelnemers kennis met de jacht, de
visserij, de griend- en rietcultuur
en de geschiedenis van de Biesbosch. Het verzet in de Tweede
Wereldoorlog in de Biesbosch
komt uitgebreid aan bod. Ook
dieren zoals de bever staan centraal.
Deelname
Wie graag wil deelnemen aan de

Gezocht

Bovenstaande foto’s zijn in Nistelrode gemaakt. De heer Juffermans heeft gebivakkeerd bij een Nisserois boerengezin. Wie weet wie dit zijn...
C.P.M. Juffermans wil graag contact met hen! Hofstraat 50 - 2231 WX Rijnsburg - 071-4021304.

excursie, wordt verzocht zich per
mail of telefonisch op te geven
bij Riky de Jong via
rikydjong@home.nl of 0412646380 of bij Hans Pennings,
secretariaat@de-elf-rotten.nl of
06-10463762.
Opgave graag vooraf in verband
met het regelen van het vervoer.
De entree van het museum kost
€ 8,50 voor volwassen, € 7,50
voor houders van een CJP- of
Seniorenpas en is gratis voor
houders van een Museumkaart.
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Van Maasakkers heeft voor
elke stemming een liedje
café van mijn oma, dus ik ben
heel vertrouwd met orkesten.”
Lachend: “Ik heb nog ooit geprobeerd klarinet te spelen, maar
gitaar lag me beter en bovendien
kan ik dan mezelf begeleiden.”

Gerard van Maasakkers

HEESWIJK-DINTHER - Muziekvereniging TOG en Gerard
van Maasakkers geven zaterdagavond 29 juni een bijzonder concert in natuurtheater de
Kersouwe in Heeswijk-Dinther,
onder de naam ‘Hee goade
mee?!’.
De Brabantse zanger heeft zin
in het optreden. “Ik heb bijzondere herinneringen aan de
Kersouwe. Daar optreden heeft
iets magisch. Ooit speelde ik er
op de allermooiste zomeravond

Foto: Ronald Rietman

van het jaar. Het was afgeladen
vol en er was een prachtige volle maan. Maar het mooiste was
de wisselwerking tussen het publiek en ons als muzikanten. Als
die wisselwerking er in juni ook
is, maken we er samen een hele
mooie avond van.”
Gerard van Maasakkers speelt
regelmatig met harmonie-orkesten. Als zoon van een bugelspeler van Fanfare de Vooruitgang
in Nuenen kreeg hij muziekmaken met de paplepel ingegoten.
“De fanfare repeteerde in het

Ontroering
Natalie van Dishoeck van muziekvereniging TOG speelt de
bugelsolo in het nummer ‘Jehan’. Dat deed ze al vaker en inmiddels kent Gerard van Maasakkers haar ook. “De muziek van
Gerard raakt me. Het zijn dingen
die iedereen kunnen overkomen.
Daardoor kun je je verplaatsen in
de nummers. Voor iedere stemming en gebeurtenis heeft hij
wel een liedje.” Van Maasakkers
haalt de inspiratie uit alledaagse
dingen. “Ik schrijf over zaken die
me opvallen, ontroeren of juist
kwaad maken. Ik laat bewust
veel ruimte in de teksten zodat
iedereen zijn eigen interpretatie
erbij kan maken.”
Het concert op zaterdag 29 juni
begint om 21.00 uur. Na afloop
is er een afterparty met de band
Rum. Kaartjes zijn te bestellen
via www.kersouwe.nl.

Aanbiedingen geldig van
16 t/m 22 mei
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Deze week is het
‘De week van de slager’.
Daarom deze week extra
aanbiedingen in de winkel.

Rundergehakt
100 gr.

Canadese lapjes
Ook lekker op de BBQ

€ 0,79

100 gr.

€ 0,99

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

De burgemeester en vlogster
Britt dagen alle kinderen
uit!
S: ........................
MIJN BOEKENWEN

BERNHEZE - Britt van Vugt
vlogt voor de Bibliotheken van
Bernheze. In haar vlogs komen
de leukste boeken voorbij en
worden er te gekke challenges
gedaan. In haar nieuwste vlog
Op de
gaat Britt op bezoek bij burgetrap
meester Moorman.

In de
k
bibliothee

Met 2
nde
verschille
en
k
sok
aan

Op
de WC

De Bernheze Boeken Bingo
De burgemeester en Britt da-Onder
de
gen je uit om mee te doen met tafel
de leukste bingo van Bernheze.
Haal de bingokaart op en voer
In je
alle gekke opdrachten uit. Maak
van je leukste opdracht een foto pyama
in de
en post deze op Facebook en/
tuin
of Instagram of laat deze zien in
de bibliotheek. Laat de rest van
de opdrachten aftekenen door

Met
een lolly
in je
mond

Met je
benen
in de
lucht

Hiermee maak je kans op jouw
favoriete boek, een ontmoeting
met de burgemeester én ben je
te gast in één van de vlogs van
Britt. Dus kijk snel naar de vlog
van Britt en de burgemeester en
ga aan de slag!

GESNEDEN ANDIJVIE
500 gram

€ 1.50

GALIA/CANTALOUP MELOEN
per stuk

€ 1.50

NECTARINES 10 stuks € 2.95
VOLOP ASPERGES EN HOLLANDSE AARDBEIEN
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Facebook:
Bibliotheken Bernheze
l je mee? aar!
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YouTube: Bibliotheek Bernheze.

heze

k Bern
ibliothee

BB

Voor aan
je
ouders

je ouders. Meedoen kan tot 16
juni. De bingokaarten met spel.
............zijn af te halen bij de bi..
..
.... regels
.......
..
..
........
van Bernheze of te
..bliotheken
...
............
via www.nobb.nl/
......downloaden
home/bernheze. Een volle bingokaart lever je in bij jouw bibliotheek.

ze

en Bernhe

Bibliothek

Desembroden,
alle soorten
2e brood, nu voor

1,00

Worstenbroodjes
8+2 GRATIS
Weekendknaller!

Zomers Croissantje
Gevuld met room en aardbeien
van Jan & Birgitte uit Uden
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

nu

1,00

Van Mook

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

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

PAROCHIENIEUWS
Lezing van bisschop De Korte
in verkiezingstijd
BERNHEZE - De laatste honderd jaar heeft de katholieke kerk een heel eigen geluid in het maatschappelijke debat. De zorg voor het algemeen welzijn, het delen van verantwoordelijkheden en de aandacht voor
duurzaamheid en het behoud van de schepping komen onder andere voort uit het katholiek sociaal denken.
Mgr. Gerard de Korte, sinds
2016 bisschop van het bisdom
‘s-Hertogenbosch, neemt je op
de vooravond van de Europese
Parlementsverkiezingen mee in
een boeiende verkenningstocht,
waarbij ook de behoefte aan
solidariteit binnen Europa maar
ook wereldwijd aan bod komt.
De lezing van de bisschop wordt

gehouden op 22 mei om 19.30
uur in de H. Johannes ’Onthoofding kerk te Nuland. Mgr. De
Korte is er op uitnodiging van
de parochie De Goede Herder,
waaronder deze kerk, maar ook
die in Geffen, Heesch, Nistelrode, Vinkel en Vorstenbosch vallen.
Na afloop is er volop gelegen-

heid om met de bisschop van
gedachten te wisselen. De lezing
is een oproep tot bezinning op
de onderliggende waarden van
de Europese samenwerking en
bedoeld om het Europese project
een nieuwe dynamiek te geven.
Voor meer informatie bel 0412451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Durf jij als tiener déze uitdaging aan?
HEESCH - Ervaar wat het is om iets voor een ander te betekenen. Bijvoorbeeld voor iemand die je niet
zo snel tegenkomt. Durf jij het aan om je handen uit de mouwen te steken voor mensen die jouw hulp
goed kunnen gebruiken? Op zaterdag 25 mei kan dat vanuit de parochie De Goede Herder. Je helpt
ouderen die wat minder mobiel zijn dan jij en zelfs ook wel wat meer zorg nodig hebben dan hun eigen
leeftijdsgenoten. Je bent welkom om 13.45 uur in het Heesche zorgcentrum Heelwijk.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
vele steunbetuigingen na het overlijden van

Henri Verrijdt Sr.
Ine Verrijdt-Van Kol
Kinderen en kleinkinderen
Heeswijk-Dinther

Als buddy zorg je ervoor dat
jouw maatje in beweging komt.
Maar belangrijker is dat jij een
big smile weet te toveren op het
gezicht van iemand die niet meer
zo makkelijk communiceert. Én
op die van de mantelzorger: de
partner, zoon of dochter die hem
of haar zo nabij is als een warme
mantel. Zoals Sint Maarten de
helft van zijn mantel schonk aan
een arme man zonder kleren, zo
zijn er ook vrijwilligers die aandacht geven aan mensen die het
moeten stellen zonder betrokken
familie.
Om 14.15 uur ga je met je maatje
richting de Petrus’ Banden kerk

voor een viering ter ere van Maria, de moeder van Jezus. In de
viering maak je mee wat geloof

ER ZIJN VOOR
KWETSBARE MENSEN
met mensen doet. Jezus zegt
dat het belangrijk is om er te zijn
voor kwetsbare mensen. Er gebeurt dan iets bijzonders met je.
Als je dat wilt ervaren, neem dan
deel aan deze activiteit vanuit
ons jongerenpastoraat.
Voor meer informatie bel 0412451215 of mail
a.bergsma@parochiedgh.nl.

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25
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Rein Heerkens is verslingerd aan Ariel
MOTORTREFFEN IN HET BRABANTSE LAND
ring, en toch hele mooie modellen en uitwisselbare onderdelen.
Dat wil zeggen dat een onderdeel uit 1935 ook past op een
motor uit 1945.”

Rustpauze bij
De Kilsdonkse
Molen in
HeeswijkDinther

Rein Heerkens

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Hoewel veruit de meeste mensen de term Ariel koppelen aan een wasmiddel of
zeemeermin is het óók een motormerk. Een tamelijk onbekend Engels motormerk waar Rein Heerkens uit
Heeswijk-Dinther al 40 jaar uitermate van gecharmeerd is. Dusdanig dat hij er uiteraard eentje in zijn bezit
heeft, maar ook als secretaris van de Nederlandse Arielclub te boek staat. Deze organiseren van vrijdag 17
tot en met zondag 19 mei een clubtreffen inclusief toertochten door de regio, pauzeplek bij De Kilsdonkse
Molen op zaterdag 18 mei en een ‘concours d ‘élégance’ op zondag voor belangstellenden.
Vanaf het moment dat hij zijn
motorrijbewijs haalde, kroop
Rein Heerkens op een dergelijke
machine om heerlijk rond te toeren. Nadat hij eigenlijk met meer

geluk dan wijsheid eind jaren ’70
kennis maakte met een Ariel motor raakte hij daar dusdanig aan
verslingerd, dat die liefde ook na
40 jaar nog onverminderd groot

is. “Ariel was lang een trendsetter. Zij brachten een model op de
markt en anderen volgden daarop”, vertelt hij en vervolgt: “Een
Ariel heeft een simpele uitvoe-

Programma kloosterdag
in de Abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - De gemeenschap van de Abdij van Berne heet je welkom op
zondag 19 mei. Het programma dat aangeboden wordt loopt van 14.00 tot en met
17.00 uur. Ieder uur kun je op de verschillende plekken in huis inhoudelijk kennis maken met één van de accenten van ons leven.
Kapittelzaal
14.00 - 14.20 uur: Eerste kennismaking
met de participanten van de abdij.
14.20 - 14.40 uur: Twee participanten
gaan met elkaar in gesprek.
14.40 - 15.00 uur: Nagesprek.

Een medebroeder fungeert als gids en
wijst de weg naar de locaties waar de diverse thema´s worden toegelicht. Ieder
uur hetzelfde programma; van 14.00 tot
15.00 uur, van 15.00 tot 16.00 uur en van
16.00 tot 17.00 uur.

Inhoudelijk kennismaken
Om 17.00 uur wordt er afgesloten met
avondgebed, de vespers. Wij wensen je
een aangenaam en inspirerend verblijf toe.
Bossche kamer
14.00 - 14.20 uur:
Berne als open huis.
14.20 - 14.40 uur: Je neemt deel aan een
Bijbels Leerhuis.
14.40 - 15.00 uur: Nagesprek.

Bernekringzaal
14.00 - 14.20 uur: Waar ben je?
14.20 - 14.40 uur: Inleiding over Norbertus en Augustinus.
14.40 - 15.00 uur: Nagesprek.
Refter
14.00 – 17.00 uur: Onder het genot van
koffie/thee in gesprek met mede-broeders. Achterin de refter maak je kennis
met twee kringen rond de abdij, genaamd
‘Berne Anders’ en ‘Ruach’.
Kerk
14.00 – 14.20 uur: Rond het altaar: wat
betekent onze verrijzenisspiritualiteit?
Rond sacramentsaltaar: ons gezicht naar
buiten: Solidair met India en Diakonie. In
absis: Abdijconcerten.
14.20 - 14.40 uur: Orgelconcert.
14.40 - 15.00 uur: Nagesprekken.
Nieuwbouw
14.00 - 17.00 uur: Onze expansiedrift;
toelichting bij de huizen, die door de abdij
in het leven zijn geroepen.
Een goede thuiskomst!

Dat de motor wat minder bekend
is, vindt Rein juist aantrekkelijk
en is ook niet gek, want de laatste rolde in 1965 van de band.
Dat maakt het een sport om aan
onderdelen te komen. Hoewel hij
met een lach meldt niet sportief
te zijn, werkt Rein in deze het
hele jaar aan zijn conditie. Hij is
derhalve altijd op zoek naar onderdelen. Dat ze, zoals gemeld,
uitwisselbaar zijn is een pluspunt,
maar: “het is niet simpel”, zegt
Rein.
Nederland telt een Arielclub met
200 leden. Rein is al 40 jaar lid
en fungeert intussen als secretaris. Maandelijks zijn er clubbijeenkomsten en jaarlijks is er een
technische avond, wordt er een

lange afstand- en buitenlandrit
gehouden en er is een clubtreffen. Laatstgenoemde vindt het
weekend van 17 tot en met 19
mei plaats en wordt door Rein
en twee gelijkgestemde liefhebbers georganiseerd. Vanuit heel
Nederland, maar ook België en
zelfs Engeland, komen er Ariel
bezitters op hun motor naar het
Brabantse land. Uiteraard wordt
op de motor de omgeving verkend. “Vrijdag rijden we 60 kilometer door de omgeving en
op zaterdag is er een toertocht
van 120 kilometer. Omstreeks
14.30/15.00 uur hebben we een
rustpauze bij De Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther. Daar zijn
we wel enige tijd, dus wie het
leuk vindt kan langskomen om
onze motoren te bekijken”, nodigt Rein iedereen uit.
Wie geen tijd heeft maar de motoren graag van dichterbij bekijkt, is op zondag vanaf 11.00
uur ook welkom op camping De
Kienehoef in Sint-Oedenrode
voor een ‘concours d ‘élégance’.
“We stallen alle motoren en leden en bezoekers mogen aan de
hand van een formulier gaan bepalen welke de mooiste en beste
motor is van voor en na de Tweede Wereldoorlog”, legt Rein uit.
De winnaars krijgen een beker
uitgereikt.
www.arielclub.nl
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Mei
maand

VOETENmaand

Gabriellic voetreflex
en belevingstuin

Voetenweetjes

Heeswijk-Dinther is waar praktijk Gabriellic
voetreflex is gevestigd. In haar praktijk
biedt Wendy ontspannende voetreflexmassages en klachtgerelateerde behandelingen aan zoals onder andere:
- Hoofdpijn-/migraine-/menstrueleof overgangsklachten.
- Nek-/schouder- of rugklachten.
- Vermoeidheids-, stressgerelateerdeof slapeloosheidsklachten.
Specialisatie
- Dyslexie/ADD/lichte vorm van ASS.
- Prikkelgevoeligheid / sensitiviteit (HSP).
- Zwangerschapsklachten of
zwangerschapswens.
Trainingen
In haar praktijk wordt voetreflextherapie
ook gecombineerd met een drietal trainingen voor prikkelgevoelige basisschoolkinderen:
- Ik voel me oké.
- Ik ben oké.
- Ik ben anders en dat is oké.
Tijdens deze trainingen wordt er gewerkt
aan leren omgaan met prikkelgevoeligheid, ontspanningsoefeningen, zelfvertrouwen, faalangst etc. En biedt zij ondersteuning aan hun ouders met tips en tools.
*) De voetreflexbehandelingen en trainingen worden deels of geheel vergoed
door de zorgverzekeraar, afhankelijk van
hoe u verzekerd bent.

Wendy Smits-van de Ven

Workshops
De volgende workshops/cursussen worden aangeboden:
- 1-daagse voetreflexmassage cursus
voor in huiselijke kring.
- 1-daagse tenenlees workshop om jezelf
beter te leren kennen.
- Op weg naar je kracht cursus van
9 avonden.

- Gemiddeld lopen we per dag 8.000 tot 10.000 stappen. In een mensenleven is
dit opgeteld 185.000 kilometer. Je bent dan meer dan vier keer de wereld rond
gelopen!
- Iedere voet bezit wel 250.000 zweetkliertjes, die per dag zo’n kwart liter vocht
afscheiden.
- Vrouwen hebben vier keer zoveel last van voetproblemen als mannen. Eén van
de oorzaken hiervan is het lopen op hoge hakken.
- De voeten zijn de basis van ons lichaam. In je voeten komen tal van
zenuwuiteinden uit en het is er een wirwar van kleine en grotere spieren. Niet
zo gek dus dat vermoeide, pijnlijke voeten hun weerslag hebben op ons totale
gevoel van welbevinden.
- De voet telt 26 botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en pezen.
- De 52 botten in je beide voeten vormen samen een
kwart van alle beenderen in je lichaam.
- Meisjesvoeten stoppen eerder met groeien dan
voeten van jongens. Bij meisjes is dit rond hun
twaalfde levensjaar en bij jongens rond hun
vijftiende levensjaar.
- Kinderen jonger dan zestien maanden hebben
iedere twee maanden een grotere schoenmaat
nodig.
- Verkleuring van teennagels kan ontstaan door
het gebruik van nagellak of nagellakremover; bij
veelvuldig gebruik van nagellak kan kleurafzetting op
de nagels achterblijven.
- De grootste man ter wereld meet 2,55 meter en heeft een
schoenmaat 62. Zijn voeten zijn 43 cm lang.
- Hoewel voeten heel belangrijk zijn, worden ze niet zo goed verzorgd als
handen.

Open dag 1 september 2019
Wilt u kennismaken met uw therapeute of
workshopleidster kom dan naar de open
dag. Daar kunt u dan terecht voor vragen
en het inzien van de workshops/cursus.
Tevens kunt u gebruik maken van de belevingstuin! Graag van tevoren opgeven.

Wendy Smits-van de Ven
Voetreflex Plus ™ therapeute en Sensi Kids Coach
Roestenburgseweg 2 - 5473 XT Heeswijk-Dinther
06-50435216
info@gabriellicvoetreflex.nl - www.gabriellicvoetreflex.nl

Publieksavond bij Halley

Last van uw
darmen?
Al eens aan een
voetreflexmassage gedacht?
Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther
info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Fietsknooppuntenkaart gratis
af te halen in Nistelrode
MAASHORST – De nieuwe fietsknooppuntenkaart 2019-2020 is een initiatief van stichting Maashorst
Ondernemers in samenwerking met soortgelijke organisaties die zich bezighouden met toerisme en
recreatie in de regio: Stichting Maasmeanders, TRV Bernheze, Maashorstboeren, Beekdal de AA, Platteland van Cuijk en ook aangesloten voor een financiële bijdrage is Waterschap Aa en Maas. Het Waterschap is de link tussen de functie van de dijken als mooie fietsroute én de functie van de dijken als
waterkering, die voor de veiligheid van inwoners van Noordoost-Brabant zorgen.

HEESCH - Sterrenwacht Halley
is vrijdagavond voor publiek
geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt tot
ongeveer 23.00 uur. Het is leuk
en interessant voor alle leeftijden. Kom op tijd, want het kan
druk worden.
Door de grote telescopen zijn op
de bijna volle maan de zeeën,
bergen en kraters goed te zien.
De telescoop wordt ook gericht
op de enige planeet die aan de
avondhemel staat: Mars. In de
loop van de schemering vertonen zich steeds meer sterren en
uiteindelijk kunnen we sterrenbeelden onderscheiden, zoals
de Grote- en Kleine Beer, Cas-

siopeia, Leeuw, Tweelingen en
Ossenhoeder. Door de telescoop
en verrekijkers zien we fraaie
dubbelsterren, sterrennevels en
sterrenhopen. Het moet wel onbewolkt zijn om de sterrenhemel
te kunnen observeren. In het
auditorium en het planetarium
verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons
zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is
€ 5,-. Kinderen tot en met 12
jaar betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl

Maashorst Ondernemers
De fietsknooppuntenkaarten zijn gratis verkrijgbaar bij leden van de vijf vrijetijdsondernemers organisaties in Uden,
Landerd, Oss en Bernheze. Zo ook bij ‘t Mediahuys, Laar
28 in Nistelrode.

Knooppuntﬁetsroutes,
overnachtingsadressen,
horecagelegenheden, kunst en cultuur,
outdoor, et cetera
Geopend maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Een fietskaart van een groot gebied waar zo’n 300 ondernemers
op staan, informatie over de verschillende gebieden op de
kaart en duidelijke knooppuntfietsroutes.
Leer het gebied kennen, de tientallen overnachtingsadressen, horecagelegenheden, kunst en cultuur, outdoor, et
cetera.
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IVN Bernheze 35 jaar

Diana en Marlijn werken aan de haag van wilgentenen

Werken aan de bermen en waterkant

Kristie bundelt een bosje Franse wilgen

BERNHEZE - De lokale afdeling van IVN, instituut voor natuureducatie, afdeling Bernheze, viert dit jaar
dat ze 35 jaar geleden is gestart. Met een groep van enthousiaste natuurliefhebbers uit Heeswijk-Dinther
is het allemaal begonnen. Er zijn nog diverse leden van het eerste uur actief binnen de vereniging. De
nadruk bij IVN ligt op natuureducatie, we hebben veel mensen in huis die van alle facetten van de natuur veel afweten en daar graag met anderen over praten en over vertellen. Daarnaast houden we ons
ook bezig met tellen en inventariseren, en niet te vergeten met natuurontwikkeling en onderhoud.
Diverse werkgroepen actief binnen IVN Bernheze
Ongetwijfeld heb je wel eens op
een zaterdagochtend in de winter onze enthousiaste ploeg bomensnoeiers aan het werk gezien
met het knotten van wilgen. Een
arbeidsintensief werkje, maar de
leden van de werkgroep VENEL
(Vrijwillig Educatief Natuur En
Landschapsonderhoud) komen
er graag vroeg hun bed voor
uit. Ook bij de Klotbeek in Heeswijk-Dinther zijn we geregeld actief.
Pas enkele jaren geleden zijn
we gestart met een nieuwe
griendontwikkeling op het landgoed van Kasteel Heeswijk, dit
in samenwerking met Brabants
Landschap, de eigenaar van dit
gebied. Een groep enthousiaste
vrijwilligers heeft, met deskundig advies van oude rotten in het

vak, een nieuwe griend aangelegd en onderhoudt dit. Met de
eerste oogsten is al verdienstelijk
vlechtwerk verricht.

De uilenwerkgroepen, in diverse
kernen één, hangen nestkasten
op en monitoren de ontwikkeling
van de uilenstand in de gemeente.

Al jaren lang inventariseren de
leden van de werkgroep Floron
bermen en waterkanten in de
gemeente en noteren wat daar
groeit en bloeit. Zo verschaffen
zij een belangrijke bron van informatie voor de gemeente en het
Waterschap Aa en Maas.

De werkgroep Gemeentelijke
Plannen communiceert met de
gemeentelijke beleid- en plannenmakers over de natuurinvulling in het landschap en in de
kernen. We zijn daarin inmiddels
een gewaardeerde en onmisbare
gesprekspartner. Een groep vrijwilligers houdt zich bezig met de
communicatie naar de leden en
de buitenwereld, door het maken
van een magazine, ‘Bladgroen’
geheten, een website en een
nieuwsbrief.
Zeer regelmatig vinden er lezingen en excursies plaats in de
gemeente en bij onze buren in
Uden, Oss en Veghel, waar je
meestal kosteloos aan kunt deelnemen.

Een andere groep houdt de ontwikkeling van de weidevogels in
de gaten. Met de agrarische activiteit in onze omgeving vaak een
uitdaging en een afweging van
belangen.
Wij zijn echter niet van de confrontatie of het protest, maar
houden meer van overleg en
voorlichting over de ontwikkelingen en de gevolgen.

Opening steiger op de Berkt in Heesch met Rini

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

Onderhoud Speelbos Aakantstraat

We werken mee aan ommetjes
in de dorpskernen, onderhoud
van wandelpaden en de aanleg
van nieuwe wandelroutes. Onze
natuurgidsen verzorgen, vaak
ook samen met gidsen van andere IVN-afdelingen, excursies
in de natuurgebieden van onze
gemeente, zoals in de Maashorst
en in het beekdal van de Aa.

John met een steenuil

Zondag
19 mei
presentatie
IVN in
De Kersouwe

Kortom, een zeer gevarieerde
club van vrijwilligers, die zich
inzetten voor de natuur in onze
omgeving.
Misschien ook iets voor jou? Kijk
op www.ivn/bernheze of kom
zondag 19 mei naar de publieksmanifestatie in Natuurtheater de
Kersouwe in Heeswijk-Dinther,
ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de gemeente Bernheze.
IVN is daar vertegenwoordigd
met een informatiestand, waar
je kennis kunt maken met onze
vereniging, onze vrijwilligers en
onze activiteiten.
Je bent van harte welkom!
Foto’s: Peter Kriele

Rob neemt de oude haagbeuk onder handen in de Servaestuin
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Join us start bij het
jongerencentrum
Checkpoint
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

Firma Askove sponsort
Ontmoetingstuin CC Servaes

“Mijn zoon heeft eindelijk weer vrienden, hij kijkt
elke keer weer uit naar de avonden van Join us”,
aldus een van de ouders tijdens het lanceringsfeest
op vrijdag 2 februari. Op deze bijzondere dag werd
Join us een stichting. Een belangrijke stap in onze
missie om eenzaamheid onder jongeren terug te
dringen. Join us helpt jongeren die zich te vaak alleen voelen met het maken van vrienden. In Nederland voelt tien procent van de jongeren zich alleen.
Dat zijn dus drie kinderen per klas! Join us brengt
hier verandering in.
Wat is Join us?
Join us helpt jongeren tussen de 12 en 18 jaar die
zich te vaak alleen voelen en niet goed weten hoe
daar verandering in te brengen. Join us helpt deze
jongeren preventief door ze te laten groeien in hun
sociale zelfredzaamheid. In groepsverband wordt
er gewerkt aan het ontwikkelen van een positief
zelfbeeld, verbeteren van sociale vaardigheden, het
invullen van vrije tijd en het opbouwen en onderhouden van een eigen passend netwerk. Join us is
preventief en voorkomt ernstige gevolgen van eenzaamheid.
Waar
Join us start op 22 mei bij het jongerencentrum te
Heesch. Eén keer in de twee weken komen we bij
elkaar voor een gezellige avond. Deze avonden zijn
van 18.00 tot 21.00 uur.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via www.join-us.nu.

Bijzondere oldtimers
bij de Meierijsche
Museumboerderij

V.l.n.r.: Jan van den Broek, dhr. Willem
Verstijnen (operationeel directeur Askove),
ontvangt een bos bloemen van Peter van
Deursen namens de Ontmoetingstuin

V.l.n.r.: Jan van den Broek (voorzitter
Ontmoetingstuin), Peter van Deursen
(initiatiefnemer) en dhr. Van Idsinga (Askove)

HEESWIJK-DINTHER - Na een aantal weken van mailverkeer was het woensdag 8 mei
dan zover. Een aantal medewerkers uit de moestuin ging onder leiding van bestuursvoorzitter Jan van den Broek richting Veghel om bij de firma Askove de benodigde
kunststofplaten in ontvangst te nemen voor de kweek- en zaaibakken.
Dat de zaaibakken elk jaar weer werden
voorzien van nieuw plastic, was een vrijwilliger uit de tuin een doorn in het oog.
Om de tuin duurzamer te maken bedacht
hij dat via doorzichtige kunststofplaten er
een einde kon komen aan het jaarlijks verspillen van plastic op deze bakken.
Op bijgaande foto worden de platen overhandigd door de heer Van Idsinga. Opera-

tioneel directeur de heer Verstijnen mocht
een fraai boeket bloemen in ontvangst
nemen met een hartelijk woord van dank
voor deze geste.
De ontmoetingstuin is weer een stukje dichterbij het einddoel: een duurzame
ontmoetingstuin voor iedereen die van
groen houdt.

Eijnderic pakt uit met zomeractiviteiten
BERNHEZE - Wil je eens een echt kunstwerk maken? Met een gids en uitleg tussen de schapen ronddolen? Of de geheime plekken van Den Bosch ontdekken? Dat kan tijdens de drie weken zomeractiviteiten
van de Eijnderic!
Bijna het hele jaar zijn zo’n tien
mensen bezig om een mooi
programma samen te stellen.
Charles van der Steen is één van
hen. “We zijn een fantastisch
team en beginnen eigenlijk al
meteen na de zomervakantie.
Natuurlijk kijken we wat voor
herhaling vatbaar is. Maar we
willen ook ons aanbod vernieuwen. Daarom zijn we steeds op
zoek naar leuke dingen om te
doen.”

HEESWIJK-DINTHER - Het evenemententerrein van de eeuwenoude
boerderij wordt zaterdag 25 mei van 11.00 tot 16.00 uur in beslag
genomen door zo’n 50 antieke auto’s en andere voertuigen.
Na de middag zal met name de
BORGWARD-club Nederland en
België breed uitpakken. Omdat
dit Duitse merk in 1963 werd
opgeheven is de jongste Borgward minstens 55 jaar oud.
Naast alle Borgwards staan er
voertuigen (auto’s, sportwagens,
brommers, fietsen en karren)
van allerlei landen en merken op
het terrein.
Het museum zelf is op die dag
alleen geopend voor bezoekers
die van tevoren besproken hebben. Het evenemententerrein en
de historische groentehof zijn die
hele zaterdag gratis toegankelijk.
Wij zorgen voor een gezellig ter-

ras, leuke muziek en een hapje
en een drankje. Heb je zelf een
oldtimer en wil je die graag laten zien? Mail ons dan snel

JONGSTE BORGWARD
IS MINSTENS
55 JAAR OUD
via
info@museumboerderij.nl
en we bellen je terug om de mogelijkheden te bespreken. Meer
over de Meierijsche Museumboerderij lees je op
www.museumboerderij.nl.
Ook via Twitter en Facebook zijn
wij te volgen!

LEUKE DINGEN
OM TE DOEN
Schaapsherder
Het trotst is het team dit jaar op
het feit dat het is gelukt om met
de schaapsherder op pad te kunnen. Charles: “We vinden eigenlijk alles leuk. Schilderen in het
bomenpark bijvoorbeeld. Maar
ook de excursies zijn gezellig en
leerzaam.
In de Mariënburg Campus is Den
Bosch bijvoorbeeld. Je ziet de
dingen van vroeger en hoe er nu
een heuse universiteit gehuisvest
is. En de stadswandeling wordt
gegeven door voormalig daklozen. Zij laten ons zien waar ze
sliepen of hoe ze de dag doorkwamen. Je kunt het je bijna niet
voorstellen!”

Aanmelden
De zomeractiviteiten van de Eijnderic beginnen op 1 juli en gaan
door tot 17 juli. De workshops
zijn allemaal een halve of een
hele dag. “Zo kun je uitproberen
of je iets zo leuk vindt dat je het

na de vakantie elke week wilt
gaan doen”, zegt Charles tenslotte.
Aanmelden kan via de folder of
via www.eijnderic.nl/
zomeractiviteiten.
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Aurora Ontmoet:

Een promconcert in CC De Pas!

Arno Pattiwael

Babs Hilliger

Laura van de Braak

HEESCH - In het najaar vindt weer een nieuwe editie van ‘Aurora Ontmoet…’
plaats. Een jaarlijks terugkerend concert van Aurora met een bijzondere ontmoeting.
Dit jaar is het op 26 oktober de beurt aan opleidingsorkest Aurora Con Brio. Deze
veelal jeugdige muzikanten zullen de samenwerking aangaan met Popkoor Enjoy uit
Vorstenbosch. Dit koor bestaat uit zo’n 80 leden en zij gaan een spetterend optreden
neerzetten.

gasten, maar ook omdat CC De
Pas omgebouwd zal worden tot
een ware arena. Het podium zal
met een catwalk uitgebouwd
worden en in de zaal zullen bartafels en krukken komen te staan.
Het balkon blijft, anders dan de
begane grond, wel zitgedeelte.

Het wordt een zeer afwisselend
programma met verschillende stijlen. Het thema wat hierbij
centraal staat is Top2000 en hier
zullen veel nummers uit terugkomen. De muzikanten van Con

Beleef deze bijzondere en spectaculaire avond samen met Aurora!
‘Aurora Ontmoet’ vindt plaats
op zaterdagavond 26 oktober in
CC De Pas, aanvang 20.15 uur.
Kaarten á € 15,- zijn te koop via

Brio en Popkoor Enjoy zullen drie
solisten en een combo naast zich
weten: Arno Pattiwael, Laura van
de Braak en Babs Hilliger. Tijdens
de afterparty zal een bekende dj
op het podium plaatsnemen om

er tot in de late uurtjes een feest
van te maken. In de komende weken gaan we alle deelnemers aan
jullie voorstellen!
Dit jaar is niet alleen een speciale editie vanwege bovenstaande

www.de-pas.nl of aan de theaterkassa in CC De Pas.
De kaartverkoop gaat donderdag
16 mei van start vanaf 9.00 uur.
Wees er op tijd bij, want deze
avond mag je niet missen!
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TWEEDE EDITIE

BZB

LOOSBROEK - Tijdens Hemelvaart, op woensdag 29 mei en op donderdag 30 mei, vindt de tweede editie van Alle Remmen Los Festival plaats. Alle Remmen Los Festival is bijna uitverkocht, ruim 80
procent van de kaarten is al de deur uit! Het festival werd vorig jaar
ter ere van het 25-jarige jubileum van BZB voor het eerst georganiseerd tijdens het Hemelvaartsweekend en was toen uitverkocht met
14.000 bezoekers.
De volledige line-up van dit jaar
bestaat uit The Wetnecks (USA),
Old Ni-js, Mooi Wark, Tim Akkerman sings The Boss (Bruce
Springsteen), The Dirty Daddies,
BZB Oldschool, Jay Walker, Bökkers, Høken met De Heinoos,
Bertus Staigerpaip, Johnny Cash
by Def Americans, Plork & De
Aannemers, Queen by Crazy Little Things, WC Experience, BZB,
Les Truttes (B), Rattlesnake Shake, Heavy Hoempa plays Iron
Maiden, The Glamrocks, Nirvana
by Teen Spirit, House of Rock en
Rolling Stones by Urban Jungle.
Camping De Vlaamse Kust
Het terrein aan de Laageindsedijk in Loosbroek wordt voor
de tweede keer omgedoopt tot
festivalterrein Gras Erop. Om
de feestvreugde te verhogen,
kan de bezoeker grenzend aan
het festivalterrein crashen op
Camping De Vlaamse Kust, vernoemd naar de gelijknamige BZB
track. Geheel in stijl wordt deze
ook daadwerkelijk beheerd door
onze Vlaamse zuiderburen.
Woensdag zijn er overdag optredens van BZB Unplugged, Dr.
Feelgood en The Wembley’s.

Diep in de avond kan er bij het
kampvuur genoten worden van
Bart & Alex. Donderdag is overdag de eer aan Meuk en Surrender en sluiten de mannen van
Baby Blue het Alle Remmen Los
Festival in stijl af bij het kampvuur op Camping De Vlaamse
Kust.
Tickets
(Let op! het festival is 18+)
Onderstaande tickets zijn verkrijgbaar via
www.alleremmenlosfestival.nl.
Dagticket Alle Remmen Los
Festival – 29 mei € 27,50.
Dagticket Alle Remmen Los
Festival – 30 mei € 32,50.
Alle Remmen Los Festival –
29 + 30 mei exclusief camping
€ 52,50.
Alle Remmen Los Festival –
29 + 30 mei inclusief camping
€ 67,50*.
Campingticket € 17,50*.
Camper/Caravanticket inclusief
een trekkend voertuig € 22,50*.
*deze prijzen zijn exclusief
€ 2,50 servicekosten.

Popkoor Noiz zoekt oudleden voor muzikale reünie
tijdens jubileumfestival

BERNHEZE - Popkoor Noiz bestaat dit jaar 10 jaar en om dat te vieren pakt zij groots uit: op zaterdag 14
september organiseert het Heesche koor het ‘Noiz & Friendz’ festival in openluchttheater Hoessenbosch
in Berghem. Samen met bevriende koren en bands uit de regio belooft Noiz er een muzikale middag en
avond voor jong en oud van te maken. Natuurlijk staat het koor ook zelf op het podium. Voor die gelegenheid zijn de huidige leden op zoek naar oud-leden om samen met hen nog een keer een aantal oude
Noiz-klassiekers ten gehore te brengen.
Noiz is 10 jaar geleden opgezet
door leden van het voormalige
Heesche jongerenkoor. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot
33 leden uit Bernheze en omstreken. Door de jaren heen
heeft het koor vele leden zien
komen en gaan. Soms pasten
de repetities even niet meer in
het drukke gezinsleven en soms
werd met pijn in het hart afscheid genomen van leden die
de maximale leeftijd van 50 jaar
hadden bereikt. Maar de passie

voor zingen is iets wat bij velen
nooit verdwijnt. Veel oud-leden
zingen dan ook nog bij andere
koren in de regio.
Het 10-jarig jubileum is voor
Noiz de uitgelezen kans om
oud-leden uit te nodigen om
nog één keer met Noiz het podium te betreden. Voor deze muzikale reünie doet het popkoor
een greep uit haar oude repertoire, met klassiekers als ‘Somebody to love’ en ‘Viva la vida’.

Oud-leden bij wie de nummers
en bijbehorende choreografie
een beetje zijn weggezakt hoeven zich geen zorgen te maken:
Noiz organiseert een drietal repetities in mei, juni en september
om het geheugen weer even op
te frissen.
Oud-leden die het leuk vinden
om mee te zingen met het reünie
optreden op 14 september kunnen zich nog tot 22 mei aanmelden via info@popkoornoiz.nl.

Uurtje Klassiek: Koperkwintet
Filharmonisch Orkest
HEESWIJK-DINTHER - Elke twee weken kun je op zondagmiddag een mooi openbaar concert bijwonen
in de inpandige kapel van zorginstelling Laverhof. Zondag 19 mei treedt het koperkwintet van het Filharmonische Orkest ’s Hertogenbosch op, kortweg FOHkes. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is een
vrijwillige bijdrage.
Onder de leden en onder de vlag
van symfonieorkesten vormen
zich vaak heel goede kamermuziekensembles. FOHkes is daar
een voorbeeld van. Bart Hoorens
(trompet en piccolotrompet),
Arnoud Ringelberg (trompet en
bugel), Kees van Vliet (hoorn),
Guus Laeven (trombone) en
Mathieu Ubben (tuba) zijn allen
uitblinkers op hun instrument.
Het speelplezier dat ze beleven
aan het Bossche symfonieorkest
zetten ze voort in hun intiemere
koperkwintet.
De musici zijn allen klassiek geschoold en zeer ervaren. Guus
en Matieu hebben hun dienstplicht vervuld in respectievelijk
de Johan Willem Friso Kapel en
de Koninklijke Luchtmacht Kapel. Kees heeft aan het conservatorium gestudeerd (diploma

Uitvoerend Musicus) en is zijn
hele leven werkzaam geweest
als hoornist van het Orkest van
de Koninklijke Luchtmacht.

ALLE STIJLPERIODEN
KLASSIEKE MUZIEK
AAN BOD
FOHkes heeft een uitgebreid
en veelzijdig repertoire. De bewerkingen die ze spelen zijn
beproefd door gerenommeerde
koperkwintetten als dat van het
Koninklijk
Concertgebouworkest.
Aanstaande zondag komen alle
stijlperioden van de klassieke
muziek aan bod met werken
van onder andere Monteverdi,
Mozart, Brahms en Saint-Saens.

Tevens speelt het koperkwintet
ook een onversneden ragtime
en besluit met een swingende
finale!
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Night of the Music: door de ogen van de dirigent en regisseur

werken. Zij zorgen er ook voor
dat er een ‘wij’ ontstaat tussen
de solisten, het orkest, de dans
en het combo.

Dirigent Jos en regisseur Astrid

NISTELRODE - Passion meets music in Nistelrode. Voor de negende keer organiseert Fanfare Sint Lambertus het evenement ‘Night of the Music’ in Sporthal de Overbeek. De ‘Night of the Music’ is een
gevarieerd muzikaal programma met verschillende showelementen. Er zijn twee shows: een op vrijdag
18 oktober en een op zaterdag 19 oktober. In de aanloop naar het evenement stellen we je voor aan een
aantal van de mensen dat het evenement vormgeeft. In dit interview ontmoet je de creatieve leiding:
onze dirigent Jos de Kleijn en regisseur Astrid Radoes. Zij hebben de muzikale en creatieve leiding in
handen.
ZE KUNNEN LEZEN EN
SCHRIJVEN SINDS HET BEGIN
De samenwerking tussen Jos (dirigent) en Astrid (regie) ontstond
zo’n twaalf jaar geleden. Vanaf
het eerste moment wisten Astrid

en Jos goed wat ze aan elkaar
hebben. Beiden perfectionist, geven liever niets uit handen. Maar
Jos kan de ‘Night’ niet alleen en
Astrid weet precies wat er nodig
is om de laatste puntjes op de i te

zetten. Jos brengt ideeën in over
de muziek en Astrid over de visuele invulling. Zo vullen zij elkaar
aan en wordt ‘Night of the Music’ één geheel. Hierbij moeten
niet alleen Jos en Astrid samen-

VOORBEREIDING IS
HET HALVE WERK
De aanloop naar de ‘Night’ is al
twee jaar geleden begonnen met
de eerste ideeën op papier krijgen. Jos: “Ik wil instrumentaal,
pop, maar ook wat aparte dingen. Die vormen dan de ankers
in het programma.” Vanuit die
basis krijgt het evenement vorm.
Astrid regisseerde al vier eerdere
edities van de ‘Night’. Astrid sluit
pas aan het eind van het traject
aan. Zij geeft vooral versiering
aan de muzikale invulling. In de
aanloop naar de uitvoeringen
zoeken Astrid en Jos altijd naar

iets nieuws wat de show verrijkt:
iets wat het publiek verrast.
EEN MOOIE AVOND:
EEN GOED VERHAAL OM
VERDER TE VERTELLEN
We zijn heel dankbaar voor alle
terugkerende bezoekers aan de
‘Night’. Maar we hopen dat er
ook dit jaar weer mensen naar de
voorstelling komen voor wie het
nieuw is. “Mijn missie is geslaagd
als mensen een fijne avond uit
hebben gehad, maar vooral ook
als zij de positieve verhalen verder vertellen bij de bakker of op
een verjaardag”, vertelt Jos.
Op de vraag of ze verrassingen
voor ons in petto hebben, antwoorden Astrid en Jos volmondig
‘ja!’ Maar de verrassing zelf bewaren ze graag tot oktober.

Kaartverkoop via www.fanfarenistelrode.nl/night

Het zijn vaak de kleine details
Perfectie
die het grote verschil maken!
tot in detail

OER: MAT ZWART

NEW!

reem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

m oppervlak. Voelt warm en aangenaam

n. Is extreem robuust, sterk met hoge

astbaarheid en krasbestendig. Voorzien

n anti-fingerprint-technologie en is een-

Bijzonder front uit het programma

udig te reinigen.

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

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

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

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

Uw droom is onze ambitie
Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
‘t T:
Dorp
5384 MC Heesch
041258,
- 202849
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl

info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:

Maandag: op afspraak

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Openingstijden:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zondag:
gesloten
9.30-17.30 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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Joy staat weer op de
Leerlingen Hooghuis Heesch in
gesprek met Syrische vluchtelingen planken

LOOSBROEK - Musicalgroep
Joy staat vrijdag 17 mei op de
planken met een spannende
‘Musical Mysterie’.
Les door een vluchteling

HEESCH - Leerlingen uit klas 2 van het Hooghuis Heesch kregen afgelopen vrijdag eens geen les van
hun docent, maar van Syrische vluchtelingen. Die kwamen op bezoek om hun persoonlijke verhaal te
delen, over de oorlog in hun land, hoe ze gevlucht zijn en hoe het nu in Nederland gaat.
Via het project ‘Verhaal van een
vluchteling’ worden maatschappelijk gevoelige onderwerpen in
de klas bespreekbaar gemaakt.
Tijdens de persoonlijke verhalen
van de Syriërs kon je in het klaslokaal een speld horen vallen.
Vooraf speelden de leerlingen
een interactieve serious game
zodat ze begrijpen voor welke
keuzes iemand komt te staan die
gevlucht is. Wat zou jij doen als
je eigen regering bommen op
jouw stad gooit? “Het was soms

echt heel lastig om te kiezen uit
allemaal moeilijke opties”, zegt
een leerling. “Sommige mannen
moesten vluchten, terwijl hun
vrouw en kinderen achterbleven.
Laat je ze achter en stap je dan
met heel veel anderen zo’n klein
bootje in?”
Ook in Heesch leidt het vluchtelingenvraagstuk tot discussie
in de klas. Daarom besloot de
sectie Mens & Maatschappij een
aantal jaar geleden dat het goed

is om niet alleen over, maar ook
met vluchtelingen te praten.
Volgens die docenten past deze
uitwisseling bij de visie die ze
nastreven. “We leren onze leerlingen niet alleen aardrijkskunde,
geschiedenis en economie, we
willen ze ook zo goed mogelijk
voorbereiden op de maatschappij.”
Door de Syrische vluchtelingen
elk jaar weer uit te nodigen zien
ze dat elk verhaal meerdere kanten heeft.”

Joy bestaat uit veertien kinderen
en dirigent Kaylee Rijkers. Iedere
woensdag repeteren zij voor de
jaarlijkse musical die ze opvoeren
en vrijdag is het dus zover. Dit
jaar is gekozen voor ‘Het Musical Mysterie’.
Stel je eens voor: een oud en
mysterieus theater, een regisseur en een schrijfster met een
opdracht om in dit verlaten theater een geweldige musical op
de planken te brengen. Er moet
een verhaal verzonnen worden,
liedjes ingestudeerd en rollen
verdeeld. Het blijkt al snel een
enorme uitdaging. Want welke
verschillende types komen er op

het toneel? Hoe moet dit ooit
een hechte groep worden om
een geweldige musical mee op
te voeren? En dan is daar ook
nog die mysterieuze figuur die
steeds onverwacht opduikt en
alles in de soep laat lopen... Wat
zich dan ontvouwt is een waar
musicalspektakel met vrolijke
liedjes, ontroerende solo’s en
een spannend verhaal; Het Musical Mysterie!
Vrijdag 17 mei voert Joy overdag
de musical op voor de kinderen
van de St. Albertusschool, maar
om 19.00 uur worden de deuren
van CC de Wis opnieuw geopend voor publiek. Een kaartje
kost € 3,- en kinderen onder de
12 jaar hoeven geen entree te
betalen.
Kom jij ook kijken?

17

Woensdag 15 mei 2019

Weteringpop
VINKEL - De afgelopen maanden is er al hard gewerkt aan de editie van 2019 van Weteringpop. Na een
pauze van zes maanden zijn we met z’n achten weer om de Stalreeptafel gaan zitten en gaan bedenken
hoe Weteringpop 2019 er uit moet zien. Ideeën over aankleding, bands, wc’s, fietsenstalling, kapstokken en verlichting. En het daar dan samen over eens worden! Maar we zijn er uit en Weteringpop 2019
belooft weer een mooi feest te worden.
De bands die gaan optreden zijn
Friday night at John, Rendak
Boys, Fat Boys nie Slim, Silly Putty, Undone Dishes en Exploit.
De komende weken zijn we
druk met de voorbereiding van
de aankleding van het veld. We
willen weer een mooi festivalterrein opbouwen. Op het festivalterrein aan de Brugstraat
69 zijn inmiddels de letters van
Weteringpop geplaatst. Hier zijn
we erg trots op, een prachtig
kunstwerk!

HANS EN MARIE-JOSÉ
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer zijn in 2000 begonnen
met la Colline, een chambre
hotel in het Zuid-Franse Pont de
Barret. In 2017 zijn wij gestart
met een nieuw gastenverblijf
ongeveer 15 kilometer verderop.

www.hansenmariejose.nl

Tweelingstadjes

Houd 25 mei vrij, want
Weteringpop 2019
wil je niet missen!
Nieuw dit jaar is dat we voor de
kinderen een speciale plek gaan
inrichten, hun eigen Weteringpopdisco! Nog een verandering:
we gaan dit jaar een uur eerder
starten.
De opening is dit jaar om 15.00
uur en ook dit jaar zal Antje het
officiële startschot geven. De entree is gratis.

Oldies Back on Stage:
60 jaar slagwerk in Dinther!
HEESWIJK-DINTHER – De slagwerkgroep van Muziekvereniging Servaes uit Dinther bestaat 60 jaar en
viert groot feest. Op zaterdag 18 mei organiseren de slagwerkers van deze muziekvereniging een feestelijke avond, genaamd ‘Oldies Back on Stage’.
slagwerkers van Muziekvereniging Servaes vaak de show. Zo
openden de slagwerkers in 2015
de succesvolle ‘Dinther Proms‘
met een heus slagwerkspektakel
op olievaten. Tijdens diezelfde
Proms werden ook nummers van
bekende dj’s uit de dance-scene
uitgevoerd.
Uiteraard mag het 60-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij
gaan. Op zaterdag 18 mei nodigen de slagwerkers daarom
iedereen uit voor het spetterend
jubileumconcert ‘Oldies Back
on Stage’. Vanaf 19.00 uur ben
je welkom in De Muziekfabriek
aan de Abdijstraat 53. De entree
is gratis.
Tijdens deze avond zullen niet alleen de huidige slagwerkers van
Servaes laten horen wat zij in hun
mars hebben, maar ook voormalig leden nemen de drumstokken
weer in handen om speciaal voor
deze avond een knallend optreden te verzorgen.
Wat in het seizoen 1958-1959
begon als een bescheiden drumband, is in 60 jaar uitgegroeid tot
een volwassen slagwerkgroep.
Het te spelen repertoire en de
instrumenten zijn in de loop der
jaren steeds weer aangepast aan
de grote veranderingen in de
wereld van de slagwerkmuziek.
Waar in het verleden enkel tra-

LUCHTPOST

ditionele marsen met de bekende platte trommels en een grote
trom werden gespeeld, spelen de
slagwerkers tegenwoordig met
een veelvoud van instrumenten
een breed scala aan muziek.
Met hun indrukwekkend instrumentarium en hun ritmische
klanken stelen de enthousiaste

Ze hebben de afgelopen weken
hard gerepeteerd, dus dit optreden wil je niet missen. Na afloop
is er een te gekke afterparty.
Kortom; het belooft een gezellige avond te worden waarbij we,
onder het genot van muziek en
een drankje, mooie slagwerkherinneringen gaan ophalen. Be
there!

Een ochtendwandeling door de nauwe klinkerstraatjes
van het fraai gelegen Mirmande of het al even pittoreske
Cliousclat is een feestje. Stenen stapelmuurtjes,
booggewelven en trappensteegjes met allerlei kleine details.
Siersmeedwerk, poorten en sculpturen, afgewisseld met
scharrelkippen bij de voordeur, een kat in de vensterbank en
fossielen uit het krijt.
Pal naast de ‘Route du Soleil’ tussen Valence en Montélimar,
geldt het tegen een helling gebouwde Mirmande als één
van de mooiste dorpen van Frankrijk met als apotheose
het ‘le Sainte-Foy’, de Romaanse kerk, waar vandaag
de dag kunstenaars exposeren. Beide plaatsjes beleven
hun bloeitijd in de negentiende eeuw met zijdeteelt en
pottenbakkersindustrie.
Begin vorige eeuw gaat het mis. De vraag naar zijde loopt
terug, de productie valt stil. Bewoners slopen de daken
van hun huizen om geen belasting te hoeven betalen en
trekken weg, waardoor Mirmande al snel in een halve ruïne
verandert. Charmant, goedkoop en onweerstaanbaar voor
kunstenaars. Kubist André Lhote was één van de eersten.
Anderen volgen. Beeldhouwers, schilders en keramisten,
waaronder een recent overleden Spaanse avant-gardist, die
blijkens opschrift naast de ingang van het atelier nog ‘Met
Picasso heeft gewerkt!’ Betreffende teksten en zwart-wit
foto’s hangen boven de op schragen gestalde kunstobjecten.
Veel keramiek met opvallende voorkeur voor vissen en
vogels, zoals we dat ook van Picasso kennen. Jaren vijftig en
behoorlijk aan de prijs, al gaat zijn vrouw rond alsof ze goud
in de aanbieding heeft.
Restaurant Margot is een aanrader. Uitstekende ‘chef’,
originele kaart, gezellig terras. Geheel omlijst met guirlandes
en klimrozen, uitzicht op heuvels en Rhônevallei.
Tweelingstadje Cliousclat ademt net iets meer gemak
dan het meer gepolijste Mirmande, wat als ‘één van de
honderd mooiste’ ook op meer toeristen mag rekenen. Op
dit moment werken er nog acht keramisten in het stadje.
Zij maken de kannen voor de ‘olives de Nyons’, melk en
geitenkaas en gebruiksaardewerk als bakjes en lepelhouders.
We waren er op een
brocante markt, waarbij
bezoekende auto’s in
met linten afgezette
weilanden tot aan
de randweg stonden
geparkeerd. Honderden
marktgangers verdrongen
zich om de uitgestalde
waar. Druk, kleurrijk, met
Potiers Dieulefit
soms nog onverwachte
‘trouvailles’. Zo gingen wij naar huis met een fraai
beschilderd meidenkopje, fotolijstwerk en enkele verbronsde
kandelaars. Alles bedoeld voor ons nieuwe gastenverblijf in
Dieulefit. Bed en bad relaxed, aankleding bij voorkeur ‘Frans’
en informeel. Met op de valreep nog enkele blauwgeverfde
keukenstoelen en een handdoekhanger was onze ‘couleur
locale’ weer helemaal compleet.
Al dat slenteren langs overvolle uitstallingen, dringende
mensenmassa’s en rammelend bestek maakt hongerig. Nog
niet verteld, maar ons favoriete restaurantje in de Drôme
is ‘la Treille Muscate’. Een met klimop en wilde wingerd
begroeid ‘Hôtel de Charme’ met verrassende keuken,
uitstekende bediening en charmante binnentuin aan de
rand van Cliousclat. Riante uitkijk op de Rhône en de met
perzik- en abrikozenboompjes beplante terrashellingen van
Mirmande, en belangrijker nog, nét een tafeltje vrij in de
schaduw van een dicht bebladerde zomerlinde.
Zo’n ontspannen lunch met zalm, salade verte en
gegratineerde aardappeltjes doet wonderen op een
onrustig gemoed. Zeker als de betrokken vis door een frisse
Rhônewijn wordt begeleid. Heerlijk onderuit, met het rijke
gevoel van een paar ‘echte antiquités’ in de kofferbak, aan
het einde van een stralende voorjaarsochtend in Cliousclat.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe,
Heeswijk-Dinther
23 mei 2019
Verkiezingen Europees
parlement
Gemeenteraadsvergadering
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch
29 mei 2019
Gemeenteraadsvergadering
19.30 uur
Gemeentehuis Heesch
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Sjors Sportief & Sjors
Creatief in Bernheze

Lintjesregen 2020

Sportverenigingen/cultuuraanbieders kunnen
zich aanmelden

De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt,
dus ook weer in 2020. Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Iemand die zich op bijzondere wijze inzet of
heeft ingezet voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voor
een Koninklijke onderscheiding voordragen.

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten vorig schooljaar maar liefst
1.400 basisschoolkinderen kennismaken met sportieve en culturele
activiteiten in onze gemeente. We doen dit jaar weer mee.
Alle sport- en cultuurverenigingen promoten hun activiteiten
in het kleurrijke Sjorsboekje. Alle
kinderen uit het basisonderwijs
krijgen dit boekje aan het begin
van het nieuwe schooljaar. Ze
kunnen zich vervolgens online
inschrijven.
Meld uw activiteit ook aan
Sjors Sportief & Sjors Creatief
stimuleren kinderen om actief
aan sport en cultuur te doen.
Daar hebben wij alle aanbieders
bij nodig. U kunt uw kennismakingsactiviteit aanmelden op
www.sportstimulering.nl. Alvast
hartelijk dank daarvoor.

Meer informatie
Bent u geen vereniging, maar
wilt u toch graag een activiteit
aanbieden? Dat kan natuurlijk,
neem dan contact op met
info@sjorssportief.nl.

Bernheze Run van 19 mei
zonder kidsrun
We verheugen ons al op het Festival 25 jaar Bernheze aanstaande
zondag. Met sport en muziek. Helaas kan de kidsrun niet doorgaan.
Voor de kinderen waren twee
afstanden. Kinderen die in groep
3 t/m 5 zitten mochten 750 meter lopen en kinderen van groep
6 t/m 8 1.500 meter. Voor beide afstanden is er onvoldoende
belangstelling. De organisatie
heeft daarom helaas moeten besluiten kidsrun niet door te laten
gaan. Iedereen die zich opgegeven heeft krijgt daar persoonlijk
een e-mail over. De seniorenwedstrijden voor 5 en 10 km en

halve marathon gaan wel door.
U kunt de halve marathon ook
als estafette lopen. Opgeven
kan nog via www.inschrijven.nl
(zoekterm: Bernheze)

Draag kandidaten vóór 15 juni 2019 voor

Wie kunt u voordragen?
Iemand kan een Koninklijke onderscheiding krijgen als hij of zij:
- minimaal 15 jaar lang als vrijwilliger actief is. Het moet
gaan om een aaneengesloten
periode van 15 jaar. U mag
ook verschillend vrijwilligerswerk bij elkaar optellen om
tot die periode van 15 jaar te
komen.
- vrijwilligerswerk doet voor de
samenleving;
- geen (vaste) vergoeding voor
het vrijwilligerswerk ontvangt;
- van aantoonbaar onbesproken
gedrag is;
- nog als vrijwilliger actief is of
het vrijwilligerswerk hoogstens
1 jaar voor de aanvraag heeft
beëindigd.
Onderscheiding aanvragen?
Neem eerst contact op met de
gemeente
Voordat u een aanvraag indient,
is het verstandig om contact op
te nemen met de medewerker
Kabinetszaken van de gemeente
Bernheze, telefoon 0412-45 88
88. Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om

voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt
u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt
genomen. U kunt ook door de
medewerker Kabinetszaken laten controleren of uw aanvraag
compleet is.
Lintje Koningsdag 2020 uiterlijk
15 juni 2019 aanvragen
U kunt Koninklijke onderscheidingen tot 15 juni 2019 aanvragen. Bij uw aanvraag ontvangen
wij graag ondersteuningsbrieven
van alle verenigingen of organisaties waarvoor de vrijwilliger
werkzaam is (geweest).

De gemeente op social media

Naar de gemeente?

Gemeente Bernheze

Maak altijd een afspraak

RAADSVERGADERINGEN
Op 23 en 29 mei 2019 vinden
er raadsvergaderingen plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De
vergaderingen zijn openbaar
en beginnen om 19.30 uur.
Op de agenda op 23 mei:
- Algemene beschouwingen
fracties over perspectiefnota
2020-2023
- Vaststellen bestemmingsplan
Wijststraat /Leliestraat,
Heesch
- Rekenkamercommissie
Onderzoeksrapport
Woningbouwbeleid gemeente
Bernheze
- Startnotitie Regionale Energie
Strategie

- Conceptbegroting 2020 van
de Omgevingsdienst Brabant
Noord
Op de agenda op 29 mei:
- Vaststellen Perspectiefnota
2020-2023
Informatie
De agenda en bijbehorende
stukken vindt u op www.bernheze.org. Via deze website
kunt u de raadsvergadering live
volgen en op een later tijdstip
terugkijken. Met vragen over
de gemeenteraad en de raadscommissies kunt u terecht bij de
griffie, telefoon 0412-45 88 88,
e-mail griffie@bernheze.org.
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OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer op
het adres in de gemeente Bernheze wonen waar zij volgens de Wet
basisregistratie personen staan
ingeschreven. Het onderzoek van
de afdeling Burgerzaken leverde
geen resultaat op. Het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Bernheze is van
plan het bijhouden van hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hen grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant.
- A. Arbaciaukas,
geboren 30-03-1979
- A. Bartkowski,
geboren 23-05-1984
- A.C. Cojan,
geboren 08-08-1987
Heeft u informatie over hun verblijfplaats of heeft u vragen, neem
dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 0412-45 88 88 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 6 mei
2019 besloten om voor het horecabedrijf Café In d’n Ollie, Hoofdstraat 28, Heeswijk-Dinther op
basis van artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze 2018 een ontheffing
van het sluitingsuur op 25 mei
2019 te verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Organisatie Braderie tijdens de
kermis in Heesch op 24 juni 2019
van 16.00 tot 22.00 uur in een
gedeelte van de Schoonstraat
en het pleintje in de Hoogstraat,
Heesch. Een gedeelte van de
Schoonstraat (vanaf inrit naar
parkeervakken richting winkels
tot de kruising Hoogstraat) en
2 parkeervakken achter het gemeentehuis en appartementengebouw met winkels zijn van
14.30 tot 22.30 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 10 mei 2019.
- VOF Evenementen Heesch voor
het organiseren van ‘Muziekprogramma tijdens kermis Heesch’
op het plein aan ’t Dorp, Heesch.
Van 22 juni tot en met 24 juni
2019, dagelijks van 20.00 tot
02.00 uur en 25 juni 2019 van
20.00 tot 01.00 uur. De geluidsontheffing is op 22, 23 en 24
juni 2019 verleend tot 01.00 uur
en 25 juni 2019 tot 24.00 uur.
De beschikkingen zijn verzonden
op 13 mei 2019.
- VOF BZB voor het organiseren
van ‘Alle Remmen Los/Tribute
to Woodstock’ van 29 mei t/m 2
juni 2019. Het festival ‘Alle Remmen Los’ wordt gehouden op

29 mei van 17.00 tot 02.00 uur
en op 30 mei van 14.00 tot 02.00
uur. Er is versterkte muziek op 28
mei van 10.00 tot 20.00 uur (afregelen muziek), 29 mei van 14.00
tot 16.00 uur en van 18.00 tot
01.00 uur, 30 mei van 11.00 tot
13.00 uur en van 15.00 tot 01.00
uur, 31 mei van 20.00 tot 23.00
uur, 1 juni van 11.00 tot 13.00 uur
en van 15.00 ur tot 01.00 uur en 2
juni van 11.00 tot 16.00 uur. Van
29 mei vanaf 10.00 uur tot 2 juni,
03.00 uur is er eenrichtingsverkeer
ingesteld en een parkeerverbod
aan beide zijden van de weg op de
Laageindsedijk, Koningsstraat en
de Hanenbergsestraat, Loosbroek.
De beschikkingen zijn verzonden
op 14 mei 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor
- het maken van een uitweg naar
de Rembrandstraat 15, Heesch
- het maken van een dubbele uitweg naar de Binnenweg 16B,
Heesch
De meldingen zijn op 13 mei 2019
geaccepteerd. Verzenddatum: 13
mei 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling Herstelbesluit wijzigingsplan Meursstraat ong.
(naast 13) in Heesch
Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Herstelbesluit wijzigingsplan Meursstraat ong.
(naast 13) in Heesch’ gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening). Het plan is te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl met
de code NL.IMRO.1721.WPMeursstraatong-vg02.
Inhoud: Het plan betreft het
bouwen van 4 woningen aan de
Meursstraat ong. (naast 13) in
Heesch.
Het beroep dat tegen het vaststellingsbesluit van 21 augustus 2018
is ingediend, richt zich op grond

van artikel 6:19, lid 1 Algemene
wet Bestuursrecht van rechtswege
mede tegen het gewijzigde vaststellingsbesluit van 23 april 2019.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- Rosies B.V. heeft een melding
Activiteitenbesluit
ingediend
voor het oprichten van een
bedrijf voor het mengen en
verpakken van ontbijtgranen
op het adres De Dageraad 15,
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Eeuwsel ong. sectie L nr.1510
Oprichten woning
Datum ontvangst: 03-05-2019
- Dintherseweg 9
(Her)bouwen van twee loodsen
Datum ontvangst: 08-05-2019
Heesch
- Plan De Erven kavel 9K03
Oprichten woonhuis en uitrit
aanleggen
Datum ontvangst: 06-05-2019
Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 7
Bouw vrijstaand bijgebouw
Datum ontvangst: 09-05-2019
- Abdijstraat ong.sectie E nr.3061
Oprichten woning (tweekapper)
Datum ontvangst: 09-05-2019
- Abdijstraat ong. sectie E nr.3062
Oprichten woning (tweekapper)
Datum ontvangst: 09-05-2019
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.

Vorstenbosch
- Derptweg 14
Realiseren loods voor machines
Verzenddatum: 06-05-2019
- Watersteeg sectie G.nr.282
Plaatsen vislift
Verzenddatum: 09-05-2019
Nistelrode
- Kantje 42
Plaatsen tijdelijke nishut/romneyloods en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 6 mei 2019
- Eeuwsel ong. sectie L. nr.1513
Oprichten woning
Verzenddatum: 06-05-2019
Heesch
- Diverse straten
Verlengen termijn voor geplaatste banieren t/m december 2023
Verzenddatum: 06-05-2019
- Pastoor Scheepensstraat ong.
sectie B nr.4138
Oprichten woonhuis en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 09-05-2019
Heeswijk-Dinther
- Eikenhoek 52
Verbouw woonhuis
Verzenddatum: 06-05-2019
- Vorstenbosseweg 3
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ivm huisvesten arbeidsmigranten
Verzenddatum: 07-05-2019
- Plan Rodenburg kavel KG02
Oprichten vrijstaande woning
met buitenberging
Verzenddatum: 06-05-2019
- De Morgenstond 11a
Weigering gedoogtoestemming
huisvesting arbeidsmigranten inzake aanvraag de datum 2 april
2019 kenmerk 1337907
Verzenddatum: 24-04-2019
- Hommelsedijk 21c
Oprichten woning
Verzenddatum: 07-05-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunning
Nistelrode
- Eeuwsel ong.
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 09-05-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200

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

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

Een levenstestament
iets voor u?

GEZAG
Ik maak nogal eens mee dat een van
de ouders (meestal de moeder) na de
scheiding vindt dat de andere ouder
geen gezag over de kinderen meer zou
moeten hebben. Hm... lastig! Hoezo? Als
ik doorvraag zit het er meestal in dat de
andere ouder niet voldoende meewerkt
aan de omgangsregeling, een nieuwe partner heeft, zijn/haar
leven anders inricht dan wenselijk zou zijn, etcetera.
De rechter vindt éénhoofdig gezag - zoals dat heet - maar een
matig idee. Het wordt dan ook niet snel toegestaan. De reden
daarvoor is altijd ‘het belang van het kind’. Wat volwassenen
ook allemaal met elkaar ruzie maken en elkaar wel of niet
gunnen: in het recht staat het belang van het kind voorop. En
het belang van het kind vereist in principe dat beide ouders
beslissen over belangrijke dingen. Woonplaats, schoolkeuze,
medische verrichtingen, daar moet je dan aan denken. Daar
moet je het dus over eens worden als ouders. Als dat echt niet
lukt, dan kun je dat aan de rechter voorleggen. Maar dan nog
blijft het gezag van beide ouders in stand.

We denken liever niet na over ziekte en geestelijke aftakeling. Maar wie bestiert
je geldzaken als je bijvoorbeeld dement wordt? Hoe voorkom je dat er dingen
met je gebeuren die je niet wilt?
Vaak komt het levenstestament pas in beeld als de diagnose dementie al is gesteld. Alleen is het dan niet meer zo eenvoudig te regelen. Een notaris moet controleren of zijn klant volledig wilsbekwaam is; dat is een hoop gedoe en kost veel
Anita Fransen
tijd. Kortom: regel het nu je nog gezond bent en helder kunt nadenken.
Verder is het handig om na te denken over hoeveel medische zorg je nog wilt. Zo
kun je in het levenstestament aangeven wat je niet wilt (reanimatie, ziekenhuisopname) of juist wel wilt
(euthanasie, alternatieve behandelingen).
In je levenstestament regel je wie voor jou mag handelen als je het zelf
ACCO UN TA N CY
niet meer kunt. Dit is ook van belang als je getrouwd bent in gemeen& A D VIES
schap van goederen. Als je samen een huis hebt en een van de twee
partners wordt wilsonbekwaam, dan moet je als je geen levenstestament hebt, naar de rechter om het huis te kunnen verkopen.
Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
info@faara.nl - www.faara.nl
VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

Acties dreigen in de
jeugdzorg
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

‘Het belang van het kind voorop’
Maar wordt er dan nooit anders beslist? Jawel! Dat zit bijna
altijd in veiligheidsvragen of in heel grote veranderingen in
de situatie van een van de ouders. Wat dat laatste betreft:
als iemand zo ziek wordt dat hij of zij feitelijk niet meer kan
beslissen, dan kan het gezag naar één ouder overgaan. Maar
meestal zit het in de veiligheidssituatie van het kind: komt
het in een gezin waar geweld wordt gebruikt, te dicht bij
criminele activiteiten (en dat kan ver gaan: aanwezigheid van
wapens, drugs, verkeerde vrienden van de ouder, et cetera) of
verwaarlozing van het kind.
Het spreekt vanzelf dat dit soort situaties als je ze aankaart bij
de rechter direct het hulpverleningscircuit in werking brengen,
voor zover dat al niet het geval was. Jeugdzorg, Raad voor de
Kinderbescherming: de rechter vraagt altijd advies en volgt dat
meestal ook.
Dus kan het, gezag zonder de ander? Ja, soms, maar je moet
denken vanuit je kind(eren) en niet vanuit jezelf.

‘Wat erg dat het zover moet komen!’ Dat was mijn eerste gedachte toen ik
het nieuws, over dreigende acties in de jeugdzorg, in de kranten las.
D66 Bernheze heeft bijna iedere vergadering wel gewezen op
de knelpunten in de jeugdzorg.
Gewezen op de wachtlijsten, op
het teveel aan ouders en kinderen dat te weinig of te laat hulp
krijgt. Gewezen op het feit dat je
niet kunt beginnen met afbouwen van de zwaardere gespecialiseerde zorg, als je de preventie
en de toegang tot lichtere hulp
niet goed georganiseerd hebt. En
daarin stonden wij niet alleen.

steeds weten dat er te weinig
tijd en geld was. Dat er teveel
hulpverleners moesten worden
ontslagen, afdelingen gesloten.
Terwijl er juist meer kinderen een
beroep doen op deze zorg. Terwijl tegelijk de administratieve
druk belachelijk veel tijd en geld
ging kosten, tijd en geld dat je
juist wilt gebruiken voor hulp aan
kinderen die hulp nodig hebben.
De wereld op z’n kop zou je zeggen, maar helaas realiteit.

Ook

De jeugdzorg is in 2015 over-

de

zorgverleners

lieten

geheveld van het Rijk naar gemeenten. Het uitgangspunt dat
de zorg op die manier dichterbij
georganiseerd kan worden klopt.
Maar om deze nieuwe situatie
goed te organiseren, en de zorg
juist te verbeteren, is er voldoende geld én voldoende expertise
nodig.
Dat was en is er niet, er is juist
bezuinigd. D66 hoopt dat de minister met serieuze verbeterplannen komt, en dat structureel geld
terecht komt waar het hoort: bij
de jeugdzorg.

Betaalbare koop- en huurhuizen in aantocht
Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken

06-11727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.mooibernheze.nl

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

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

Wonen is belangrijk voor iedereen. Mensen met voldoende geld regelen
het wonen probleemloos zelf. Daar heeft de SP niet veel zorgen over. Lage
rente, goedkoop lenen. Maar veel mensen kunnen geen of onvoldoende
hypotheek krijgen. Zij zijn aangewezen op een sociale huurwoning of een
zogenaamde goedkope koopwoning. Juist deze groep van inwoners heeft
hulp nodig. Een extra aanbod van betaalbare huizen. De woonvisie van
Bernheze is daar nu op aangepast.
Sociale huur en goedkope koop
Woningcorporaties moeten ten
minste 80 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een
gezamenlijk verzamelinkomen tot
€ 38.035,- (prijspeil 01/01/2019).
Maar die goedkope sociale huurwoningen moeten er wel zijn!
Daar ontbreekt het helaas aan. Er
worden nog steeds sociale huurwoningen in de verkoop gedaan!
Vandaar dat de SP versneld aan

de slag wil. Het is kennelijk niet
aantrekkelijk genoeg voor de
woningbouwcorporaties om voldoende sociale huurwoningen te
bouwen. Prestatieafspraken zijn
noodzakelijk.
In de koopsector wordt er niet
gebouwd onder € 200.000,-.
Een stuk van de verantwoording
zou de gemeente kunnen nemen. Grond in erfpacht uitgeven
of starters tegemoetkomen? Het
behoort tot de mogelijkheden. De

politiek was aan zet. Niet om
zomaar iets te roepen, maar om
met concrete en uitvoerbare ideeen komen. In Bernheze is nu gekozen voor een nieuwe strategie.
Er wordt ingezet op kleinere kavels en kleinere, dus goedkopere
woningen. Tevens wordt rekening
gehouden met een steeds toenemend aantal eenpersoonshuishoudens. De SP is erg content.
De eerste stap gaan we zetten in
Loosbroek.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Dementie en eenzaamheid
Erik van der Wijst, Raadslid CDA Bernheze

Om samen eenzaamheid het
hoofd te bieden heeft het CDA-

Bernheze eerder dit jaar een motie ingediend met als doel het
opstarten van een initiatiefgroep
met en voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid.
Maar ook dementie vraagt aandacht. Ook Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch ziet hier
het belang van in. Afgelopen
week organiseerde zij namelijk
een bijeenkomst met als thema
“vergeetachtigheid en dementie”. In een volle Stuik werd er
door de werkgroep Dementie-

Vriendelijk Bernheze aangegeven hoe dementie te herkennen
is, hoe erop te reageren. Een zeer
waardevolle en leerzame avond!
CDA: Altijd in de buurt!

Circulaire economie
Wel eens gehoord van circulaire economie? Hiermee wordt bedoeld dat de
producten die geproduceerd worden altijd weer hergebruikt kunnen worden en niet bij het afval hoeven te worden gedumpt. Daarvoor is dan wel
vereist dat er gebruik wordt gemaakt van grondstoffen die steeds weer gebruikt kunnen worden. De materialen circuleren van het ene product naar
het andere: circulaire economie.
Afvalverwerking is duur. In de komende jaren zal de verwerking van het afval
zo duur gaan worden dat wij als inwoners van de gemeente graag zullen
gaan scheiden naar afvalsoorten. Het GFT-afval is nu al gratis: daar hoeven
we niets voor te betalen! Het restafval daarentegen, zal steeds duurder worden. Volgens de voorjaarsnota (Perspectiefnota) van de gemeente zullen in
2020 de kosten voor de verwerking van het afval gaan stijgen van € 185,naar € 220,- per jaar; een stijging van bijna 20 procent.
Het wordt voor ons allemaal dus heel belangrijk om het
afval goed te scheiden. Papier en kleding kunnen gratis
ter beschikking worden gesteld. GFT-afval wordt gratis
opgehaald. PMD-afval kan gratis worden aangeboden.
Het aanbieden van restafval daarentegen is duur en zal
steeds duurder worden.
Het scheiden wordt voor ons allemaal dus bittere
noodzaak om de kosten in de hand te houden. Op die
manier dragen we ook een steentje bij aan de circulaire
economie.
Frans van de Ven, raadslid Lokaal

Europese verkiezingen
Mark van de Ven, burgerlid commissie bestuur en strategie
Op 23 mei zijn er de Europese parlementsverkiezingen. Het Europese parlement neemt onder andere beslissingen over duurzaamheid, immigratie, de
energietransitie en handel, maar ook zaken als de zomer/wintertijd. Uw stem
is dus ook deze keer weer van belang! Net als voorgaande keren, vragen wij
u om vooral te gaan stemmen. Uiteraard graag op onze partij, maar, nog veel
belangrijker, gá stemmen!

Besluiten nemen in Europa is niet
eenvoudig; er moet overeenstemming worden bereikt tussen
landen met diverse belangen.
Ook voelen veel Nederlanders
afstand tot Brussel. Ze hebben
het gevoel geen invloed te hebben op besluiten. De EU moet
slagvaardiger worden en de afstand tot mensen verkleinen.
Voor de VVD, met lijsttrekker
Malik Azmani, ligt de focus bij
deze verkiezingen op vijf uitgangspunten:

- Europa doet alleen wat nodig
is: wij willen dat landen zoveel
mogelijk zelf regelen. Europa
werkt alleen aan problemen die
grensoverschrijdend van aard
zijn.
- Wij komen op voor het Nederlands belang: samenwerken in
Europa moet Nederland veiliger en welvarender maken.
- Vrijheid, democratie en rechtstaat zijn de basis voor samenwerking in Europa.
- Afspraak is afspraak: wij maken
scherpe afspraken en pakken

Lijsttrekker Malik
wil meters maken
Zet jij weleens vraagtekens bij de Europese Unie? Vind je het een
ver-van-mijn-bed-show? Geldsmijterij? Of een vergadercircus?
VVD-er Malik Azmani wil in Europa aan de slag. Voor onze welvaart en onze veiligheid. “Natuurlijk, ook ik zie de onvolkomenheden. Maar de Europese Unie is belangrijker voor Nederland dan je
denkt.”

Nederland vergrijst, het aantal oudere mensen neemt toe. Hierdoor
neemt ook de behoefte aan goede zorg toe. Soms beangstigt het
me wel, dat je dan hoort dat bijvoorbeeld de sociale rol van thuiszorgers verdwijnt. Een tijdige signalering van bijvoorbeeld dementie of eenzaamheid kan daardoor namelijk in de knel komen. Twee
verschijnselen die steeds vaker voorkomen en zelfs een relatie met
elkaar hebben.
Uit onderzoek is namelijk al
eens gebleken dat eenzaamheid
een risicofactor voor dementie
vormt. Maar dat geldt ook andersom: in een gemeente met
een hoog “ons kent ons” gehalte is de kans namelijk groot dat
een persoon met beginnende
dementie zich hiervoor schaamt,
het probeert te verbergen en
zichzelf daardoor terug zal trekken en hierdoor vereenzaamd.
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landen aan die zich hier niet
aan houden. Afspraken nakomen is noodzakelijk voor wederzijds vertrouwen.
- Ruimte voor verschillen en tradities: wij respecteren dat ieder
land haar eigen achtergrond,
cultuur en identiteit heeft.
Deze verscheidenheid maakt
Europa bijzonder. Europa moet
niet streven naar één identiteit,
maar juist ruimte geven aan lokale verschillen.
De VVD staat voor DOEN, ook
op Europees niveau!

Alleen door samen te werken
kunnen we als klein landje volgens Azmani een grote vuist maken op het wereldtoneel. “En dat
is nodig, want de wereld om ons
heen verandert, met toenemende dreiging van grootmachten
zoals Rusland, China en Turkije.
Daarnaast hebben we andere
Europese landen nodig om problemen aan te pakken die zich
simpelweg niet aan landsgrenzen houden. Zoals problemen op
het gebied van onze veiligheid,
het klimaat of de economie.”
Azmani wil ook dat we weer controle krijgen over wie er Europa
binnenkomt. “Zo wil ik ervoor
zorgen dat we ook afspraken
gaan maken met Afrikaanse landen voor veilige opvang en het
terugsturen van illegalen. Dat
plan heb ik in 2015 als Tweede
Kamerlid voor de VVD gemaakt
en dat werkt. Maar ik wil ook
dat Brussel zich niet bemoeit met
dingen waar wij zelf over willen
gaan. Zoals onze pensioenen of
ons eigen leger.”

Malik Azmani

De wilskracht om voor jou aan
de slag te gaan, voelt Azmani
elke dag. “En ik ben niet bang
om tegen de stroom op te roeien. Zo wil ik ervoor zorgen dat
de Europese Unie de juiste dingen voor jou en voor Nederland
doet!”
De VVD staat voor Doen, ook
op Europees niveau!

Een enorme
voetafdruk
Esther van Voorden, commissielid Progressief Bernheze
Er is zoiets als een meetbare voetafdruk die wij achterlaten op onze
planeet. We hebben nu anderhalf keer de aarde nodig voor een jaar
van onze productie! Er bestaat ook een watervoetafdruk als onderdeel daarvan; dus de totale hoeveelheid zoet water die nodig is voor
onze consumptie en productie.
Wist u dat we gemiddeld 120 liter water per persoon gebruiken
per dag en dit 12 volle emmers
zijn? Dat we van die 120 liter
maar 2 tot 5 liter als drinkwater gebruiken? Wist u dat 1 liter
melk 1050 liter water kost, een
hamburger 2350 liter en een kilo
rundvlees rond de 20.000 liter?
Dat voor een halve kilo vlees 100
keer meer water nodig is dan
voor een halve kilo graan en dit
gelijk staat aan het watergebruik
van ruim 2 maanden voor een
persoon?
Wist u dat in het overgrote deel
verzorgingsproducten microplastics zit en u die in uw haar, op
uw tanden en onder uw oksels

smeert? Ze vervolgens in het water terechtkomen en in zee waar
ze deel zijn gaan uitmaken van
onze voedselketen en de
‘plastic soup’?
Door bewuster te kiezen kunnen
we onze voetafdruk drastisch
verminderen. Door regenwater op te vangen en daarmee
ons strookje groen te bewateren, door seizoensproducten te
eten, voedselverspilling tegen te
gaan, minder kleding te kopen,
regionale producten te kopen
(goed voor lokale ondernemers
en in andere landen is wel waterschaarste) en voor biologische
en vegetarische producten te
kiezen.

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57
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MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
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.

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

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Giuseppe van der
Wijngaart uit
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Nicole Kuijpers
kan de staatsloten
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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PRINTPAPIER
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.
RUNDERPOULET
500 GRAM VOOR € 4,98.
SATEVLEES GEMARINEERD
€ 3,48 PER 500 GRAM.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl.
WORMENHUMUS,
BIOLOGISCHE MEST VOOR
MOESTUIN, GAZON ETC.
Reukloos en zuinig in gebruik.
€ 13,- per zak van 40 liter.
Vanaf 10 zakken extra korting.
Gratis thuisbezorgd in Bernheze
en Oss. Frusan 06-53511541.

AANGEBODEN

9
3

1

PIOENROZEN IN
VERSCHILLENDE KLEUREN
Richard van Doorn
Vorstenbosscheweg 1
Heeswijk-Dinther.

5

7

4

6

7

WISKUNDEBIJLES OF
REKENEN OMGEVING
HEESWIJK-DINTHER
Niveau van VMBO tot en met
VWO (onderbouw).
van.oorschot@ziggo.nl of
0413-291335.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.

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, HeeswijkDinther. 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.
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.

TE HUUR

DIVERSE
ROMMELMARKT EN
VERKOOP MET OPBOD
Zondag 19 mei van 10.00
tot en met 14.00 uur,
Loods Verschuren
Lieshoutseweg, Aarle-Rixtel.

GEVRAAGD
KERKELIJKE BEELDEN,
ROZENKRANSEN EN
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343
BIDPRENTJES
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest
06-55325484.
OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES

OPSLAGUNITS
NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
250 M2 OPSLAGLOODS
+ 20 M2 ZOLDER.
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

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

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

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

Puzzle #236455

Nieuw in Heesch!

Ook bij diabetes/reuma.

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

19-20MEI: KOEIEN IN DE WEI?...
Tekst?

HEREN KNIPPEN
BAARD SCHEREN
DAMES KNIPPEN
KLEUREN
EPILEREN met touw

Stationsplein 2F Heesch

al
derde filia

Zie oplossing pagina 34
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Op zoek naar een leuk lunchadres voor op maandag?

Wandel3daagse Nistelrode

Iedere maandag serveren we een ‘MEET ME ON MONDAY’- lunch voor twee personen. Bij deze lunch ontvang je een goed gevulde en heerlijke lunchplank inclusief een
zelfgemaakt soepje.
De samenstelling
van de plank wisselt
per week.
Maar zoals je
van ons gewend
bent, altijd vers en
verrassend en dit
voor maar € 10,per persoon!

NISTELRODE - Het is alweer bijna zover; de wandel3daagse in Nistelrode. Deze
wordt georganiseerd door Stichting Jeugd Belangen en wel van 20 tot 22 mei. De
start is bij Eetcafe ‘t Pumpke. Wij hebben weer leuke vijf- en tien kilometer routes
voor iedereen bedacht. De echte fanatieke wandelaars kunnen beide routes achter
elkaar lopen. Dit jaar hebben we een foto-zoektocht voor de jeugd van de onderbouw en voor de bovenbouw hebben we een speciale opdracht tijdens de wandeltocht.

Dat is toch een
goede start van de
week?

Heerlijke
lunchplank
voor twee
personen

Dit jaar wordt de wandelroute voor kinderen aangegeven met blauwe handjes.
Omdat we er ook dit jaar weer een feest
van willen maken hebben we enkele
extraatjes.
De kinderen van de onderbouw maken
kans op een filmkaartje van CC Nesterlé
en de kinderen van de bovenbouw maken kans op een uur gratis bowlen bij
Rainbow Centre.

GRAAG TOT SNEL BIJ -DEPOTMaandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.30 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 17.00 uur

Aan de tien kilometer wandelaars is deze
keer ook gedacht. Op woensdag gaan
de tien kilometer kaarten in een grote
grabbelton en maken de wandelaars van
deze afstand kans op leuke prijsjes.

‘t Dorp 61a
5384 MB Heesch
0412-769072
info@depot-heesch.nl.

Kortingsbonnen kermis
Heeswijk-Dinther
Volgende week in DeMooiBernhezeKrant kortingsbonnen om uit te knippen van verschillende
attracties.

Kermis
heeswijk-dinther

25 t/m
28 mei

Onderweg worden alle wandelaars getrakteerd op fruit van Ceelen en Heerkens, een broodje van de familie Van
Mook en op de laatste dag sluiten we

Kans op leuke prijsjes
de wandel3daagse af met een zoete
koude verrassing van Chill bij Eetcafé
‘t Pumpke. Hier wacht een muzikale begroeting en een klein presentje voor de
wandelaars die drie dagen mee hebben
gelopen.
Tot 20 mei allemaal!

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Lokale improvisatie van theatergroep
Op Sterk Water wordt publiek verhaal
Zo is er de hotel zwabberaar die
voortkomt uit het zwabberend
zebrapad in Nistelrode. Of de
jager die, nadat hij in de Oostvaardersplassen huis gehouden
heeft, nu komt afrekenen met
de wisenten in de Maashorst.
Ook het alles korter maken terwijl je er op wacht bij Van Tilburg
krijgt in dit hotel wel een hele
bijzondere wending.
De spelers zijn zeer op elkaar
ingespeeld en maken het elkaar
niet altijd even makkelijk, wat
een gezonde spanning op het
podium brengt en hen individueel inspireert. Ze spelen met
volle overgave en dat zet het
publiek aan om het ze niet mak-

Een hotelfoyer als decor

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE - Theatergroep Op Sterk Water speelde de volledig geïmproviseerde voorstelling ‘Hotel
op Stelten’ in CC Nesterlé. Met enige scepsis ga je naar zo’n voorstelling. ‘Ja ja, volledig geïmproviseerd, het zullen wel ingestudeerde trucs zijn!’ Maar niets is minder waar. De mannen van Op Sterk
Water improviseren echt de gehele voorstelling en maken met het publiek een verhaal.
Het decor is een hotelfoyer en
de voorstelling begon met vragen aan het publiek. Wat is er
zoal gebeurd in Nistelrode, wat
voor mensen wonen er? Ook

werd het publiek gevraagd wie
ze zijn en zo ontstaat er een gesprek met twee aanwezigen.
Die vormen tijdens de voorstelling de rode draad. De types

die in het hotel verschijnen krijgen gedurende de voorstelling
steeds meer karakter en worden
steeds absurder wat alles dolkomisch maakt.

hoe de voorstelling van morgen
er uitziet. Die zal beslist anders
zijn, al is het alleen al omdat ze
nergens een zwabberpad heb-

Een unieke voorstelling,
ontspannend en bij tijden echt heel
erg komisch
kelijk te maken als ze telkens
het spel stilleggen en vragen om
nieuwe input.
Zo wordt het een avond die gevormd wordt door zowel publiek
als spelers, die niet zonder elkaar
kunnen. Een unieke voorstelling,
ontspannend en bij tijden echt
heel erg komisch. Aan het einde
van de voorstelling vraag je je af

ben zoals in Nistelrode.
Hopelijk zien we deze mannen
vaker in CC Nesterlé in de wetenschap dat het telkens een andere voorstelling zal zijn die afhangt van wat er in Nistelrode,
maar vooral in de zaal, gebeurt.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums
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BERNHEZE BOUWT
Verbouwing pand Fietsplezier
Michel van de Wetering

Michel en Ingrid bekijken de tekening

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Groter worden door klein te blijven, dat is waar Ingrid en Michel van Fietsplezier Michel
van de Wetering mee bezig zijn. Er wordt hard gewerkt aan de verbouwing van het nieuwe pand. Zo
zijn er verschillende lokale bedrijven hard aan het werk om dit klaar te maken voor de nieuwe winkel
inclusief het magazijn, de werkplaats, het kantoor, de kantine en pantry. De opening zal in het najaar
plaatsvinden.

VAN BAKEL ELEKTRO
“Wij hebben Michel van de
Wetering in eerste instantie
voorzien van een installatie advies en een maatwerk lichtplan.
Inmiddels zijn we ook gestart
met het installeren van elektra
aansluitingen, retail ledverlichting, een wifi installatie en de
voorbereidingen voor een inbraakalarm installatie en camera
beveiliging.”

ER WORDT HARD GEWERKT
CHRIS VAN DEN HURK
TIMMERWERKEN
“De rol die ik speel bij de verbouwing van Fietsplezier Michel
van de Wetering is in hoofdzaken het ontlasten van de opdrachtgever met de complete
verbouwing vanaf de tekening
tot de oplevering. Bij benodigde
timmerwerkzaamheden en vragen ben ik te allen tijde beschikbaar.”

VERHOEVEN MONTAGE
Om de ruimte te verdelen en
dus zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken heeft Verhoeven
Montage metalstud binnenwanden gemonteerd tussen de winkel, het magazijn, de werkplaats,
het kantoor, de kantine en
pantry.

’t Dorp 108 Heesch - 0412-451523
www.fietsplezierheesch.nl
FIETSplezier-Michel-vande-Wetering
fietsplezier_heesch

‘Groter worden door
klein te blijven’

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

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

www.omega-it.nl

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

Nieuwe ontwikkeling in glas
BERNHEZE - Vacuümglas is de nieuwste vorm van isolerend glas. In vergelijking tot bestaande glassoorten
is het dunner en lichter, een positieve ontwikkeling voor veel renovaties!
In tegenstelling tot dubbel en
triple glassoorten, wordt er bij
vacuümglas helemaal geen lucht
of gas tussen de spouw aangebracht. De lucht wordt juist weggehaald waardoor een zeer goed
isolerend vacuüm ontstaat.
De kleine ruimte tussen de twee
glasdelen wordt op afstand gehouden door zwarte afstandhouders welke van heel dichtbij goed
zichtbaar zijn.

vacuümglas op de markt met een
‘Ug’ waarde van tussen de 0,4 en
0,7 W/m2K. Hiermee isoleert het
beter dan sommige triple beglazing.

Verschillende
glasproducenten
zijn actief met vacuümglas. Het
wordt gezien als de volgende
stap in het verder optimaliseren
van de isolatiewaarde van ruiten.
Glasproducent AGC brengt haar

Zoals met alle nieuwe producten
is er nog maar korte tijd ervaring
in het gebruik en ontstaan er
vragen over de kosten en de levensverwachting van deze ruiten.
Daarnaast kun je je afvragen of

VOLGENDE STAP
IN ISOLATIE
VAN RUITEN

alle kinderziektes bekend en opgelost zijn. Toch heeft het product
een unieke positie in de renovatiemarkt. Doordat een ruit slechts
7 mm dik is kan enkel glas direct
worden vervangen.
Maar ook in situaties waar het kozijn moet behouden of het hangen sluitwerk niet is berekend op
zware ruiten kan de vacuümruit
uitkomst bieden. Naast de gunstige isolatiewaarde wordt ook
het geluid gedempt en is het zeer
helder.
Heb je interesse om verder te praten? Neem dan contact op met
ons energieloket Brabant Woont
Slim.

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Laadpalen

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren
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een gratis
‘Quooker’

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u •T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98

DUURZAAMHEID
TIP
Regenton
Overweeg
om een regenton te installeren als je
er de ruimte
voor
hebt.
Jaarlijks valt in
Nederland 70-90 cm neerslag
die je kunt gebruiken. Regenwater is gratis, het bevat
sporenelementen en nauwelijks kalk. Daarmee is het niet
alleen heel gezond voor je
planten, maar was je er ook je
ramen of je auto mee - zonder strepen! Voor je huisdieren is het prima drinkwater.

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
Uw waa
vatie
onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.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!

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl
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BERNHEZE BOUWT
COLUMN
ONNO

Geslaagde heropening
en open dag MG Service
NISTELRODE - Vrijdag 10 en zaterdag 11 mei waren bijzondere dagen bij MG Service. De technische
groothandel uit Nistelrode breidde haar pand voor de tweede keer in korte tijd fors uit en nu de werkzaamheden langzaam afgerond zijn werd het tijd voor een feestje.
Dat feestje bestond uit een
officiële heropening op vrijdag
waarbij de kroon op alle werkzaamheden werd onthuld, een
groot en geheel nieuw gevelbord met het bedrijfslogo. Nu
rijd je het pand aan de Canadabaan zeker niet meer voorbij!
Aansluitend werd op zaterdag
een open dag georganiseerd.
Op deze dag was er de mogelijkheid voor geïnteresseerden
om een kijkje te nemen in het
bedrijf. Naast de nieuwe grotere
showroom, vol met professionele machines, gereedschappen
en werkkleding, kon men tevens
het nieuwe indrukwekkende
kalibratiecentrum voor laserapparatuur bewonderen. In deze
geavanceerde ruimte controleert
men bouw- en nivelleerlasers op
afwijkingen (kalibreren). Waar
nodig kunnen zij hem opnieuw
richten en bijstellen (justeren).
Ook de nieuwe trainingsruimte
maakte veel indruk op bezoekers. In een markt waar de ene
innovatie de andere in no-time

DE VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING
IN EEN
BESTEMMINGSPLAN
ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op
het gebied van ruimtelijke
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Bestemmingsplannen maken is
een vak apart. Daar komt heel
veel bij kijken. En dan heb ik het
niet alleen over de onderzoeken
die nodig zijn of de te doorlopen
procedure. Maar ook over het
bestemmingsplan zelf.

Soms moet een bestemmingsplan flexibel zijn. Soms
moet heel gedetailleerd worden geregeld wat wel en niet
mag. Er moeten hoe dan ook keuzes worden gemaakt,
mogelijkheden worden geboden, maar ook grenzen
worden gesteld. Want flexibiliteit voor de één kan immers
op gespannen voet staan met de (rechts)zekerheid voor
de ander. Waar ook voor gekozen wordt, vast moet staan
dat in ieder geval nog voldaan wordt aan een goede
Gereedschappen
ruimtelijke ordening.

opvolgt, bieden zij de mogelijkheid voor vakmensen om kennis te maken en te leren werken
met nieuwe producten en technieken. Verspreid door het pand
stonden tevens veel merken met
demonstraties en workshops
waar de bezoekers zelf aan de
slag konden.

ning naar een nieuw plan heeft
getild.

Al met al waren het enerverende
dagen waarbij de mensen achter
MG Service met trots de laatste
ontwikkelingen presenteerden,
waarmee het haar dienstverle-

We spreken dan van een voorwaardelijke verplichting.
U kunt
denken
aan99
het mogelijk maken van de
Canadabaan
2 Nistelrode
Canadabaan
2 Nistelrode
Tel. hierbij
(0412)
61 72
0412-617299
uitbreiding van een bedrijf, waarbij de nieuwe bebouwing
info@mgservice.nl
landschappelijk moet worden ingepast. Of de realisatie
www.mgservice.nl
van een nieuw huis, waarbij parkeergelegenheid of
watercompensatie als voorwaarde wordt gesteld.

TECHNISCHE GROOTHANDEL

Klimmaterialen
De voorwaardelijke verplichting
Veiligheidsmiddelen
Soms wordt een ontwikkeling in een bestemmingsplan
Bedrijfskleding
mogelijk gemaakt, maar wordt daar tevens - in het
bestemmingsplan
- een verplichting aan gekoppeld.
Reparatie
& Onderhoud

Wat is een ‘voorwaardelijke verplichting’?
Dit is een regel in het bestemmingsplan waarmee wordt
bepaald dat een nieuwe functie wel is toegestaan,
maar alleen als óók de benodigde maatregelen worden
getroffen. Als (in het voorbeeld) de ondernemer gebruik
wil maken van de mogelijkheid om de bebouwing uit te
breiden, dan is hij ook verplicht om deze landschappelijk
in te passen.

EEN GOEDE VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING IS
RECHTSZEKER, UITVOERBAAR EN HANDHAAFBAAR
Zolang de ondernemer zijn plannen nog niet uitvoert,
hoeft hij niets te doen. Maar zodra hij gebruik wil maken
van de planologische mogelijkheden, dan is hij verplicht
om de landschappelijke inpassing uit te voeren.
Hoe wordt zo’n maatregel geborgd?
Een enkele afspraak met (om bij het voorbeeld te blijven)
de ondernemer is doorgaans niet genoeg. Derden kunnen
aan zo’n afspraak namelijk geen rechten ontlenen.
De maatregel zal daarom moeten kunnen worden
afgedwongen via de regels van het bestemmingsplan.
Dit moet dan via zo’n voorwaardelijke verplichting.
De vorm van de voorwaardelijke verplichting
De voorwaardelijke verplichting moet zeker aan een
aantal eisen voldoen. De rechter heeft diverse keren
bepaald, dat zaken als rechtszekerheid, handhaafbaarheid
en uitvoerbaarheid noodzakelijk zijn. Wat betekent dat?
In ons voorbeeld van de ondernemer betekent dit, dat
niet volstaan kan worden met alleen de voorwaarde dat
de bebouwing landschappelijk moet worden ingepast.
Duidelijk moet ook zijn hoe die landschappelijke inpassing
vormgegeven moet worden.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005
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BERNHEZE BOUWT
showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

Dakpannen zelf
leggen?

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJ

KwaliteitSCHERPE PRIJS
Of je nu zelf een nieuw dak
VOOR
EEN
wilt bouwen, je bestaande
dak
renoveren of een reparatie wilt
SCHERPE PRIJS
uitvoeren: dakpannen leggen

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

is een klus die je, met een
beetje handigheid en de juiste
voorbereiding, zelf kunt uitvoeren. Het belangrijkste risico
als het leggen van dakbedekking niet goed wordt uitgevoerd, is een lekkage. Doe dit
dus alleen als je een zeker vertrouwen hebt in je eigen kunnen en goed bent voorbereid.

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

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

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

Vluchtoord 37A, 5
Industrieterrein Vl
T 0413 - 27 01 10

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

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

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

1. Hoe heet het boek met verhalen over trouw(en) en twijfelen?

2. Hoeveel nieuwe VVV-informatiepunten zijn er afgelopen week geopend in Bernheze ?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Waar is Rein Heerkens aan verslingerd?

4. Welke vereniging bestaat 35 jaar?

5. Met welke vlogster daagt de Burgemeester alle kinderen uit?
Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Winnaar vorige week:
Ruud van den Berg
Het antwoord was:
MOEDER
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Ik blijf bij je
Verhalen over trouw(en) en twijfelen
HEESWIJK-DINTHER - De maand mei staat bekend als de trouwmaand. De maand bij uitstek om naar
verhalen over trouw(en) en twijfelen te komen luisteren. Dit kan op maandag 20 mei als Mathieu Bosch
zijn verhaal over zijn belevenissen als trouwambtenaar komt vertellen in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther.

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

BLACKKKLANSMAN (****)
meest bijzondere verhalen in het
boekje: ‘Ik blijf bij je’. Een boek
met alles over trouwen, rituelen,
gebruiken, bijgeloof, waarschuwingen, aanbevelingen, tips,
codes, kledingadviezen, familie, vrienden, kinderen, locaties,
huisdieren, paarden, vervoer,
leermomentjes, do’s en don’ts,
speeches, waarheden en leugens, muziek, pijnlijke stiltes en
heel veel liefde.

De afgelopen jaren trouwde hij
honderden geliefden, waarvan
het gros op kasteel Heeswijk en
de Heische Hoeve in Dinther.
Dat leverde evenzoveel bijzondere ervaringen op. Een huwelijk
is zelden gewoon, standaard of
saai. De belevingen en vooral
verwachtingen zijn altijd enorm
groot. De teleurstellingen gaan
daarbij hand in hand.
Bij ingestorte taarten, ruziënde
exen, het door vrienden verzorgde amateurtoneel en de speech
van je tante. Het vergt de nodige
inspanning, zo’n trouwdag.
Mathieu Bosch bundelde de vijftig

MAANDAG 20 MEI

Een huwelijk
is zelden
gewoon,
standaard
of saai

Niet alleen degene die de ware
is of wil worden, maar iedereen
die geïnteresseerd is in bijzondere verhalen is van harte welkom in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther. Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang. Wel vooraf aanmelden via www.nobb.nl of aan
de balie van de bibliotheek.

Als het niet waargebeurd was,
zou je het niet geloven: een zwarte politieagent gaat undercover
bij de Ku Klux Klan in Spike Lee’s
opruiende en strijdlustige satire
BlacKkKlansman.
Nest
zo dic erlé,
htbij.
K
om, is
provocerende film
geba& ont geniet
m
De politieman uit Colorado
oet!

Deze
seerd op het leven van Ron Stallworth.
Springs slaagde er alsWWW.neSTerle.nl
eerste Afro-Amerikaanse agent in om te infiltreren in de Ku Klux Klan. Detective Stallworth en zijn partner Flip
Zimmerman wisten tot in de hoogste kringen van de KKK binnen te
dringen. Hun doel was de plannen van deze geheime, extremistische
organisatie om de macht over te nemen in de stad, te dwarsbomen.
Spike Lee (Inside Man, Do the Right Thing, Malcolm X) is een bekende naam in Hollywood, maar zijn laatste financiële filmsucces stamde alweer uit 2006, met de actiethriller Inside Man. Met het drama
BlacKkKlansman zette hij zich in 2018 weer helemaal op de kaart.
De ontvangst was sterk, er was financieel succes en de film met John
David Washington, Adam Driver en Laura Harrier was goed voor zes
Oscar nominaties, waaronder voor beste film en beste regie.
Lee vertelt op zijn kenmerkende directe, maar tevens humorvolle wijze dit ongelooflijke verhaal dat je in de meeste geschiedenisboeken
niet tegenkomt en gaat op speelse wijze met de ontwikkelingen van
hedendaags Amerika aan de haal.
Aanvang van de film op 23 mei is 20.15 uur.
Tickets à € 5,- zijn vanaf 19.30 uur verkrijgbaar aan de kassa.

schaken

dammen

kaarten/bridgen
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motorcross

KAMPIOENEN
1cm b

Glenn Coldenhoff in de top
vijf in MXGP

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

NISTELRODE - VOETBAL - PRINSES IRENE - JO15-2

voetbal

hockey

tennis

NISTELRODE - VOETBAL - PRINSES IRENE HEREN 9
beugelen

boksen

badminton

basketbal

zwemmen

Jumping Heeswijk biedt naast paardensport
ook vermaak voor iedereen
HEESWIJK-DINTHER – De springpaardenwedstrijden van woensdag 12 tot en met zondag 16 juni
aan de Heibloemsedijk bij café/
zaal Stanserhorn staan tijdens
Jumping Heeswijk centraal.
Daarnaast is er echter gedurende
het weekend volop vertier met
een spectaculaire derby, ludieke
teamwedstrijden, een stuntshow
met westernpaarden, de King of
Bingo, swingen met coverband
the Velvet Roses en wordt het
event afgesloten met een feestzanger.
Iedereen tot in de verre omgeving is van harte welkom want:
“Ook mensen buiten de paardensport, kunnen zich bij ons
meer dan vermaken”, aldus de
organisatie.
De toegang is gratis.

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

vissen

schaken

dammen

turnen

volleybal

handbal

MANTOVA/HEESCH - Glenn
Coldenhoff van het Standing
Construct KTM team is in de
vijfde wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in het
Italiaanse Mantova in de top vijf
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
geeindigd.
Coldenhoff kwam in de eerste
manche van buiten de top tien
terug naar een achtste plaats.
In de tweede manche reed hij in
de modder een
gecontroleerde
wielrennen
darten
golf
wedstrijd en haalde er een 5de

skien

snowboarden

Foto: Bavo

plaats uit.
In de tussenstand om het wereldkampioenschap staat Glenn
na vijf wedstrijden op een 10de
plaats. Volgend weekend gaat
het kampioenschap verder in
Agueda, Portugal. Glenn: “Ik
kijk uit naar de wedstrijd in Portugal. Ik heb hier de afgelopen
drie jaar goede resultaten neer
weten te zetten en ik kom er
graag. Ik begin me weer steeds
fitter te voelen en merk dat ik
nog steeds progressie boek.’’

kano

kaarten/bridgen

motorcross

1cm b

The Future Guys

1,2 cm b
Lees het volledige interview volgende week in DeMooiBernhezeKrant
van 29 mei

Raivo Dankers scoort top
drie plaats in ONK 250

1,4cm b

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

autosport

karten

GASHANDEL WILLEMSEN
Kerkstraat 117 - Zeeland
06-54650715 - www.gashandelwillemsen.nl

motorsport

HEERDE/HEESCH - Raivo Dankers van Hutten Metaal Yamaha
Racing heeft in het Open Nederlands Kampioenschap 250 in
Heerde een top drie plaats weten te behalen.
Dankers ging in de eerste manche

meerdere keren in de fout maar
wist er toch nog een 9de plaats
uit te halen. In de tweede manche bleef hij verschoond van
problemen en wist hij van rond
de 10de plaats terug te komen
naar een 3de plaats.

beugelen
badminton
Woensdag
15boksen
mei 2019

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

korfbal
hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

darten

snowboarden
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Zweefvliegveld Nistelrode
tweede thuis voor Volkelse
zweefvliegers

Altior C1 in het zonnetje gezet
korfbal

BERNHEZE SPORTIEF

tafeltennis

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

Huldiging Altior C1 2019
1,2 cm b

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag werd Altior C1 tijdens de rust van Altior1 tegen DDW1 nog
eens extra in het zonnetje gezet door het bestuur van Altior. Na het behalen van de Nederlandse Titel
op het NK dat
werd gehouden in Venray, was het nu tijd om de meiden officieel te huldigen. Voorzitster
1,4cm b
Toos van der Pas hield een korte toespraak op het veld en daarna was het tijd om de meiden te feliciteren voor deze prestatie.
autosport

karten

Altior1 wist de wedstrijd tegen
DDW1 na deze feestelijkheden
niet te winnen. DDW ging er
met de punten vandoor. Zondag
19 mei gaat Altior op bezoek bij
Be Quick in Nuland. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur.
Altior 2 - DDW 2: 7-13
Astrantia/ONA 2 - Altior 3: 6-8
Altior 4 - Odisco 3: 12-9
Altior MW1 - Nijnsel/Flamingo’s

voetbal

motorsport

MW2: 5-3
Altior A1 - Prinses Irene A1:
13-10
De Korfrakkers A2 - Altior A2:
15-3
Rooi A2 - Altior A3: 11-9
Altior B1 - Swift B1: 5-7
Altior B2 - De Korfrakkers B3:
6-2
SDO’99/DDW C1 - Altior C1:
3-12

Altior C2 - Rooi C1: 4-0
Altior C3 - NDZW C1: 5-6
Altior D1 - De Korfrakkers D1:
5-6
Korloo D1 - Altior D1: 3-5
Altior D2 - KVS’17 D1: 5-3
Flamingo’s E1 - Altior E1: 3-7
Be Quick E1 - Altior E1: 3-6
Be Quick E4 - Altior E3: 5-13
Be Quick W2 - Altior W2: 9-13
Korloo W1 - Altior W2: 21-15.

Winst voor HVCH

HEESCH - Misschien wel de beste wedstrijd van HVCH tot nu toe. Met in het begin een tweetal kansen
voor Leones nam HVCH het heft in handen. Op rechts zette Sjoerd Schobbers prima voor en spits Lars
van Lee knikte de 1-0 binnen. Tien minuten later scoorde Tom Hekerman de 2-0. Dit was tevens de
ruststand.
In het begin van de tweede helft
kwam Leones opzetten, maar
HVCH ontworstelde zich aan de
druk door hard werken en kwam
zelfs op 3-0.

NISTELRODE
weekend van
de vliegbasis
machtdagen
seerd.

- Het tweede
juni worden op
Volkel de Lucht2019 georgani-

De voorbereidingen hiervoor
zijn afgelopen weekend gestart.
Voor de Zweefvliegclub Volkel
houdt dit in dat ze zeven weken
lang niet op hun eigen vliegveld
kunnen starten. De bezoekers
van de Luchtmachtdagen lopen
gedurende deze twee dagen namelijk over de start- en landingsbaan voor de zweefvliegtuigen.
De uitwijk naar Nistelrode lijkt
een vanzelfsprekende, Nistelrode is voor Volkel dichtbij. Clubsecretaris van Aeroclub Nistelrode,
Hans Bodde, legt uit: “De band
tussen onze twee clubs is goed.
We zijn buren, en natuurlijk ook
wel een beetje concurrenten. Zie
het als een voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit naburige dorpen. Maar in de zweefvliegerij

moet je het samen doen, het is
een kleine wereld met beperkte
uitwijkmogelijkheden. Met onze
nieuwe hangar en het ruime veld
kunnen we ze goed bij ons verwelkomen. En dat doen we met
plezier!”
Dat de twee clubs samen op hetzelfde veld vliegen zorgt ervoor
dat er nog meer te zien is rond
het vliegveld. Bodde: “Ik verwacht dat we ongeveer 50 procent meer starts zullen maken en
er zijn natuurlijk ook meer vliegtuigen te zien.
Er komen van de Volkelse club
alleen zweeflvliegtuigen mee,
het zal voor de omgeving van
het zweefvliegveld verder geen
effect hebben.”
Ondanks de extra activiteit is
er net zoveel ruimte voor meevliegen met zweefvliegtuigen.
Kijk daarvoor op de vernieuwde
website van Aeroclub Nistelrode;
www.acnistelrode.nl.

Flessenactie HGC

Sjoerd Schobbers werd in het
strafschopgebied onderuit gehaald. De penalty werd door
Tom Hekerman feilloos benut.
Een geweldige teamprestatie!

Foto: Ruud Schobbers

voetbal

Doek definitief gevallen voor Prinses Irene
NISTELRODE - Prinses Irene is
volgend seizoen weer 2de klasser.
Na één seizoen in de 1ste klasse,
het hoogste niveau waarop de
club ooit speelde, staat degradatie, na een 1-1- gelijkspel tegen
het Eindhovense Brabantia, vast.
De mannen van interim coach
Ronny Everaerts deden er alles
aan om de winst te pakken. Dat
leek ook te lukken toen Tim van
der Heijden in de 76ste minuut
raak schoot. Vijf minuten later
kwamen de Eindhovenaren echter al weer langszij door een bekeken schot van Ferry Aerts.

HEESCH - In de week van 20 tot
en met 25 mei zullen de leden
van Turnvereniging HGC lege
statiegeldflessen inzamelen in
Heesch.
Zij doen dit om de vele activiteiten van Turnvereniging HGC
te kunnen bekostigen. Zo kunnen alle kinderen, recreanten
en de selectie, eenmaal per jaar
op turnkamp. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door sponsoren en een eigen bijdrage. Ook
worden er diverse leuke activiteiten binnen HGC georganiseerd,

zoals de jaarlijkse Pietengym,
Discoturnen en de Clubkampioenschappen. Om deze activiteiten betaalbaar te houden voor
iedereen hopen wij op hulp van
iedereen die onze club een warm
hart toedraagt.
Mocht je onverhoopt niet thuis
zijn en ons toch willen steunen?
Wij verzamelen alle flessen op
zaterdag 25 mei van 10.00 tot
13.00 uur bij Sporthal Lindershof
in Heesch.
Voor meer informatie kijk op
www.hgc-heesch.nl!
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Conscius
Sports presteert prima op
Fuyiama Judotoernooi
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badminton

Twee Heesche kampioensteams

AMSTERDAM/NISTELRODE - Op zaterdag 11 mei trok een gemengde groep van Team Tanoshii/Conscius Sports naar Amsterdam
om deel te nemen aan het judotoernooi dat georganiseerd werd
door judovereniging Fuyiama.
HBV 2 & 4, v.l.n.r.: Mirne, Sjao, Niels, Sjin, Thijmen, Jens, Bram, Sem en Meike

Het toernooi was zowel voor gereguleerde als voor aangepast judoka’s geschikt. Marcel Berendse
wist een goede 23ste plek te bemachtigen. Karin van Dijk mocht
deze keer een 2de plek mee naar
huis nemen. Mason van Dijk
deed voor de eerste keer mee en
mocht een 3de plek in ontvangst
nemen. Quinten Janssen wist al
zijn wedstrijden met winst af te
sluiten en werd kampioen van de
dag. Mason Raaijmakers vocht
zich naar een hele dik verdiende
2de plek.
Helaas voor Triveth van Pinxteren en Corina Pieters waren er te
weinig tegenstanders voorradig

op dit judotoernooi en mochten zij in de verschillende poules
met jongere deelnemers meedoen. Beide judoka’s van team
Tanoshii/Conscius Sports moesten goed partij geven in deze
jongere poules bij het aangepast
judo, zodat deze jongens en
meisjes ook lekker konden knokken. De organisatie was hier super blij mee waardoor de beide
judoka’s buiten hun 3de plekken
ook nog een sportiviteitsprijs
mee naar huis kregen.
We zijn super trots op onze
deelnemende judoka’s en willen
ze dan ook feliciteren met hun
deelname en behaalde plaatsen!

HEESCH - De laatste weken van het competitieseizoen in het badminton zijn in volle gang. Voor een
aantal jeugdteams van de Heesche Badminton Vereniging misschien wel de spannendste weken van het
jaar omdat zij volop strijden om het kampioenschap in hun competitieklasse. Twee jeugdteams hebben
die strijd afgelopen vrijdag in hun voordeel weten te beslechten.
HBV 2, bestaande uit Meike tal sets gewonnen worden tegen
Brugman, Sjin Jacobs, Thijmen de nummer 2 van de poule; badSchoppema en Bram van Her- mintonvereniging de Klapper uit
pen, heeft dit seizoen een bijzon- Schaijk. HBV 2 toonde zich een
dere prestatie geleverd. Nadat zij ware kampioen door direct de
vorig seizoen ook al kampioen leiding te nemen in de wedstrijd
werden en promoveerden
naar
en binnen
geringe
tijd stond
de
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
een hogere leeftijdsklasse heb- benodigde score voor het kamben zij dit seizoen geen wedstrijd pioenschap op het scorebord.
verloren.
HBV 4, bestaande uit Sjao JaOm het kampioenschap defini- cobs, Niels van den Boom, Jens
tief binnen te slepen moesten in Romme en Sem van Mook en
de laatste wedstrijdbeugelen
nog een aanregionaal waterpolo
toerboksen begeleid
badminton door zwemmen

nooikampioen Mirne Hoeks, had
meer dan een aantal setpunten
nodig om het kampioenschap nu
al zeker te kunnen stellen en de
kans in eigen hand te houden.
De wedstrijd van afgelopen vrijdag
moest gewonnen
worden.
volleybal
handbal
Waar het team het kampioenschap vorig seizoen in de laatste
weken liet liggen, lieten de heren
deze keer geen kans onbenut
om de tegenstander alle hoeken
van de baan tafeltennis
te laten zien.
handboogschieten

korfbal

Korloo deelt dreun uit tegen Flash
en pakt de koppositie
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport
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golf

kano
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1cm b

1,2 cm b
LOOSBROEK
- Na het eerste fluitsignaal
werd er meteen volop fysiek gespeeld.
Het was Flash dat de score opende met
een wegtrekbal
onder de korf.
1,4cm b

Enkele minuten later schoot Korloo van
afstand
de gelijkmaker karten
binnen. Het spel
autosport
bleef echter fysiek en de scheidsrechter
vond dit wel prima. Doordat Korloo in
het tempo van Flash meeging, vergat het
de opdracht om het eigen spel te blijven
spelen en geduldig de goede kansen af
te wachten. Hierdoor kon Flash uitlopen
naar 1-3. In een aangevraagde time-out
kon de coach hier nogmaals de speelsters
aan herinneren. Het spel werd beter en
er kwam weer rust in het spel. Het lukte
Korloo met enkele loepzuivere afstandschoten de wedstrijd te doen draaien en
een 4-3 voorsprong te pakken. In deze
fase tot de rust ging het gelijk op met als

pluspunt dat Korloo met een punt verschil
de rust in ging, 6-5.
In het begin van de tweede helft ging
het weer gelijk op, met het verschil dat
Korloo steeds makkelijker de voorsprong
kon pakken. Flash had ondertussen haar
speelstijl
aangepast en dit werkte in het
motorsport
voordeel van Korloo. Na de 7-7 was het
aan Korloo om het overwicht om te zetten in doelpunten. Met nog vijf minuten
op de klok hadden de Loosbroekse dames
een gat van drie punten geslagen, 10-7.
De tegenstander kroop nog dichterbij naar 10-8, maar kon kon geen vuist
meer maken. Het laatste doelpunt was
voor Korloo dat loon naar werken kreeg,
11-8. Het goede bericht was dat de koploper Corridor punten had laten liggen en
hierdoor klommen de Loosbroekse dames
naar een gedeelde eerste plaats.
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voetbal

voetbal

Aantrekkelijk duel
Heeswijk-Real Lunet eindigt in 1-3

WHV verliest nipt
Merkx die de 1-1 maakte na een bal die
voor zijn voeten werd gekopt en hij vervolgens uit de draai raak schoot. Tot aan
de rust ging het leuk op en neer met een
beter voetballend Rood Wit 62 en een
goed verdedigend WHV.

LOOSBROEK - WHV begon goed aan de
wedstrijd en na twee minuten was het al
1-0 door een mooi doelpunt van Yorick
v.d. Rakt op aangeven van tweelingbroer
Jurien.
Rood Wit 62 was verbaasd door de goede opening van WHV, maar het nam het
heft in handen en WHV werd op eigen
helft teruggedrongen. WHV kwam er enkele keren gevaarlijk uit, maar de keeper
en de paal bij een poging van Roel Lunenburg stonden de 2-0 in de weg. Maar
als WHV niet scoort dan scoort de tegenstander. In de 28ste minuut was het Roel

Na rust kwam Rood Wit 62 beter uit de
kleedkamer en in de 49ste minuut scoorde Ezzo de 1-2. WHV probeerde het,
maar de Helmonders waren de bovenliggende ploeg. In de 69ste minuut leek de
wedstrijd beslist door een doelpunt van
Amin; 1-3.
WHV toonde karakter en in de 70ste minuut was het Ramon Kézér die op aangeven van Tim Buunen de 2-3 scoorde.
Hierna was het de ene na de andere kans
voor beide partijen. In de 82ste minuut
maakte Rens Smulders de 2-4 voor Rood
Wit. WHV gaf niet op en in de 90ste minuut raakte Thijs Lunenburg doelman
Wessel Knapen en in de rebound was het
debutant Mart Kanters die de 3-4 scoorde. Al met al een hele leuke wedstrijd met
zeven goals. Ook Quint Pruijssers maakte
bij WHV zijn debuut.

voetbal

VAR bepaald eindstand NijnselAvesteyn
NIJNSEL/HEESWIJK-DINTHER - In Nijnsel ontmoette de nummer een Nijnsel nummer
twee Avesteyn. Zoals vaker een wedstrijd met slecht voetbal en veel strijd. Nijnsel
had het ietwat betere voetbal, maar de wedstrijd bestond voornamelijk uit lange ballen. Avesteyn wist in de eerste helft geen kansen te creëeren en Nijnsel schoot twee
ballen voorlangs.
In de tweede helft viel meer te beleven
voor de supporters. Avesteyn gokte meer
op de counter, maar wist nog steeds niet
heel gevaarlijk te worden. Twintig minuten voor tijd werd het offensief versterkt
door spelers van achteruit door te schuiven. De grote hoeveelheid ruimte achterin bij Avesteyn resulteerde twee minuten
voor tijd in een mooie goal voor Nijnsel.
Een stift vanaf randje zestien viel onderkant lat in het doel van Avesteyn. Vol
vreugde snelden alle spelers richting de
cornervlag en juichten buiten het veld.
Avesteyn besloot meteen af te trappen

en ging met vier man een-op-een scoren.
De scheidsrechter wist niet hoe hij deze
situatie moest beoordelen en besloot de
wedstrijd stil te leggen en de regels te
raadplegen in het kleedlokaal. Na ongeveer tien minuten kwam de scheidsrechter terug het veld op en besloot de goal
af te keuren. Er had nog geen fluitsignaal
geklonken en blijkbaar moesten er zeven
mensen op de eigen helft staan voor de
aftrap. De wedstrijd werd uitgevoetbald
en het laatste fluitsignaal klonk.
Avesteyn mag zich opmaken voor de nacompetitie.

golf

Nisseroise Golfkampioenschappen
NISTELRODE - Vorige week woensdag zijn alweer de 28ste Nisseroise Golfkampioenschappen gespeeld. Een record aantal deelnemers trotseerde de regenachtige omstandigheden en speelde alsof hun leven er vanaf hing.
De baan bij The Duke lag er prachtig bij
en het natje en droogje werd op tijd genuttigd. Een mooi prijzenpakket lag te
wachten op de winnaars. Bij deze hiervoor
een grote dank aan onze sponsoren! Ellebogenwerk werd niet geschuwd en na
het spreekwoordelijke duw- en trekwerk
kwam onderstaande uitslag tot stand.
Uitslag Nisserois Golfkampioenschap:
Strokeplay Heren
1ste plaats: Frank Dielissen
2de plaats: Jos Exters.
Stableford Dames
1ste plaats: Elly van Tilburg
2de plaats: Maria Reizevoort.
Stableford Heren
1ste plaats: Willy van Lanen
2e plaats: Peter van Tilburg.

33

V.l.nr.: Elly van Tilburg, Frank Diellissen en
Willy van Lanen

Neary Dames: Cora Raaijmakers
Neary Heren: Gerard de Veer.
Longest Dames: Elly van Tilburg
Longest Heren: Mark de Laat.

HEESWIJK-DINTHER - Na de vrije zondag van vorige week, trof Heeswijk op
sportpark De Balledonk het ambitieuze
Real Lunet.
Waar de blauw-witten spelen voor de eer
en een mooie eindklassering, is de ploeg
uit Vught volop verwikkeld in de strijd om
periode 3 en mag het zelfs dromen van
het kampioenschap als Erp en SSS’18 steken laten vallen.
De ploegen maakten er een sportieve en
aantrekkelijke wedstrijd van met volop
actie voor beide doelen. Heeswijk wist
de kansen die het kreeg niet voldoende
te benutten, waardoor de bezoekers aan
het langste eind trokken; 1-3.

Niek van Zutphen keepte een sterke
wedstrijd
Foto: Peter Tips
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Begin met roeien!

voetbal

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

OSS - Wil jij ook leren roeien? Dat kan! Met de cursus Start to Row van de Algemene Roeivereniging Oss (AROSS) leer je in zeven weken roeien. Ervaring of geen ervaring,
iedereen kan meedoen. Op zaterdag 25 mei om 11.00 uur start de cursus.
Roeien doe je samen met andere cursisten, onder begeleiding van een ervaren coach. Je mag gebruik maken van de boten, het materiaal en de voorzieningen van de roeivereniging en je krijgt twee keer in de week les. De kosten zijn € 85,-. Op donderdag 23 mei om 20.00 uur is er een informatieavond. Locatie: Ossestraat 13-15, 5347 NE Macharen.
Aanmelden
voor
of de cursus?
naar secretaris@aross.nl.
beugelen
boksende informatieavond
badminton
zwemmen
waterpolo Mail
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Waardevolle
winst voor korfbalsters
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

dammen

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

Zin in kijken naar spannende autoraces?
golf

kano

kaarten/bridgen

UDEN/NISTELRODE - Maar
geen zin in een lange rit naar
Zandvoort met erg veel mensen
bij elkaar? Kom naar MRTU!
Zondag 19 mei organiseert Mini
Racing Team Uden een 4uurs
teamrace. Dit jaar met twee
deelnemers uit Nistelrode! Wilbert van de Rakt en Hennie Wijnen zullen als team Mooi Nisseroi
deelnemen. De club is de hele
dag open en gratis toegankelijk.
Je kunt MRTU vinden op de Parklaan 2 in Uden, dit is naast de
UDI voetbalvelden.

1cm b

voetbal
NISTELRODE - Afgelopen zondag speelden de meiden van
Prinses Irene een belangrijke
wedstrijd tegen Heumen.

van Dijk deed namens het bestuur nog een woordje en Linda
van Tilburg namens het team.

Winst zou sowieso klassebehoud
betekenen. De Prinses Irene daautosport
karten
mes hebben op de 0-1 na de eerste helft continu voor gestaan. Er
werd gerust met 6-4.
De tweede helft startte wat
moeizaam, maar de wedstrijd
eindigde uiteindelijk met een
verdiende 15-8.

250ste wedstrijd voor
Marina motorsport
van Venrooij

1,2 cm b

Winst voor Prinses Irene vrouwen

1,4cm b

Na de wedstrijd werd Marina
van Venrooij gehuldigd voor
haar 250ste wedstrijd. Mario

Bij beide speeches werd er met
een lach en een traan teruggekeken op haar tijd in senioren 1
en natuurlijk naar de tijd die nog
komen gaat.
Marina gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal!

DE OPLOSSING

AMSTERDAM/NISTELRODE - Zoals altijd de bedoeling is startte Prinses Irene furieus tegen het al gedegradeerde Buitenveldert. In de eerste minuut was er al een kans voor Van Os en kon Ploegmakers de rebound niet in de goal krijgen. In de 5de minuut was het wel raak, Van Lin werd prima vrijgespeeld en na
een mooi passeerbeweging legde ze de bal panklaar neer voor Van Os die hier natuurlijk wel raad mee
wist; 0-1. In de 7de minuut was er nog een prima schot van Donkers die helaas niet in het netje ging.
In de 16de minuut was Van Lin er
als de kippen bij om bij de tweede paal de afgeslagen bal in te
koppen; 0-2. In de 20ste minuut
besloot Van Os vanaf iets voor
de middenlijn een sprint naar de
goal te maken. Ze schudde daarmee twee speelsters van zich af
en maakte het uiterst koel af tegen een kansloze keepster; 0-3.
In de 40ste minuut kreeg Prinses
Irene en trap op 20 meter van de

goal, Ploegmakers krulde de bal
goed voor op het hoofd van Van
Lin. Deze legde hem klaar voor
Van Os die rustig een hoek zocht
en de 0-4 maakte.
Waar alle aanwezigen verwacht
hadden dat Prinses Irene er nu
wel overheen zou lopen, bleek
het tegenovergestelde waar. In
de 47ste minuut maakte Buitenveldert de 1-4. Hierna probeerde
Buitenveldert wat meer aan te

zetten en maakte het de verdediging van Prinses Irene af en
toe wat lastig. De winst was eigenlijk nooit in gevaar maar het
getoonde spel was wel wat verontrustend in de tweede helft.
Dankzij goed collectief verdedigen van iedereen bleef het 1-4.
Een verdiende zege op basis
van de eerste helft, maar zo een
tweede helft kan Prinses Irene
zich niet verloven in de resterende wedstrijden.
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TWC De Voorsprong: 40 jaar toerfietsen
ben zelfs leden uit Oss, Nistelrode en Berghem, terwijl daar ook
gewoon clubs zijn. Maar het gaat
er bij ons niet om de grootste te
zijn. Belangrijker is het dat alle
leden het naar hun zin hebben.”

We hebben
nu zelfs een
recreatieve
groep voor
renners die
bijna geen
tijd hebben
om te fietsen
Om het hoogste aantal gereden
kilometers in een jaar te halen,
heeft menig renner al zijn vakantie moeten verzetten.

Een aantal leden in de nieuwe kleding

Tekst: Valerie van Vliet

HEESCH - Het is 1978 en Joop Zoetemelk wordt tweede in de Tour de France. Dit en andere wielersuccessen dat jaar zijn volgens sommigen aanleiding tot de oprichting van tourvereniging TWC De Voorsprong op 9 mei 1979. Nu, veertig jaar later, is de club succesvoller dan ooit.
Het grootste deel van de 145 leden stapt elk weekend gemotiveerd op de racefiets. Een afstand
tussen de 100 en 150 kilometer is
wekelijkse kost voor de fanatiekelingen. Jaren geleden besloot
Theo Gevers, toen nog succesvol
amateur, een keer mee te gaan.

Sportief als hij was vloekte hij op
de vaste koffiepauze op de helft
van de route.
Tegenwoordig is Theo voorzitter en is hij een andere mening
toegedaan: “Pauze hoort er helemaal bij.” Dit onderscheidt de

tourclub dan ook van een raceclub. Hoewel onderling de leden
aardig competitief kunnen zijn,
gaat het toch vooral om het plezier van het rijden. De clubkampioenschappen worden echter
erg serieus genomen door sommigen.

Grootste
Ooit begon de club met twintig
leden. Theo heeft wel een verklaring voor de grote toename in de
afgelopen veertig jaar. “We hebben een ruim aanbod van verschillende groepen en niveaus.
We hebben nu zelfs een recreatieve groep voor renners die bijna
geen tijd hebben om te fietsen.
Ook de evenementen zijn altijd
heel goed georganiseerd.” Secretaris Mari van Nistelrooij weet te
vertellen dat De Voorsprong een
van de grootste verenigingen in
de wijde omgeving is. “We heb-

Mannenbolwerk
Hoewel de gemiddelde leeftijd
van deze leden rond de vijftig
ligt, ziet het bestuur de toekomst
rooskleurig tegemoet. Volgens
Mari komen er steeds meer dertigers bij.
Ook het aantal vrouwen bij de
club neemt toe. “De wielersport
is van oudsher een mannenbolwerk en dat kan een drempel
opwerpen. Vanaf 2012 zijn we
actief gestart om dames te werven en dat werpt beetje bij beetje
zijn vruchten af. We hebben nu
een vaste groep van zo’n dertig
vrouwen die regelmatig komt
opdagen. Dat lijkt misschien weinig, maar vergeleken met andere
clubs doen wij het goed met de
vrouwen!”
Feest
Drie leden zitten al sinds de eerste dag bij TWC De Voorsprong.
Deze zullen dan ook in het zonnetje worden gezet op de feestavond op 18 mei. Verder zullen
er een quiz en een voordracht
zijn én kunnen de leden rekenen op een muzikale verrassing.
Volgens Theo en Mari wordt het
beslist een geslaagde avond. Met
niet alleen koffie...

Lut Oltmans wordt Nederlands kampioen en
Nisserois Zomer Volleybalkwalificeert zich voor het WK voltige junioren toernooi
NISTELRODE - Na zes jaar op het zand te hebben gespeeld op het
Raadhuisplein gaan we dit jaar op zondag 16 juni het Nisserois Zomer Volleybaltoernooi organiseren op gras. De locatie is dit jaar op
het terrein van het Gilde aan de Hoge Akkers 1.
Een sportief gezelligheidstoernooi waar iedereen uit Nistelrode en omgeving welkom is;
jeugd, volwassenen, beginners
en gevorderden. Ook buurtverenigingen zijn van harte welkom. De voorgaande jaren was
het toernooi een groot succes
met maar liefst 24 teams!

Lut Oltmans

Foto: Arjen van der Spek

ERMELO/HEESCH - Lut Oltmans
uit Heesch is zondag 5 mei met
haar voltigeteam Nederlands
kampioen junioren geworden.
Team met gouden medaille

Lut doet aan voltige-sport, dat
het best is te omschrijven als turnen op een galopperend paard.
De wedstrijd bestaat uit een ronde met verplichte oefeningen
en een ronde met een vrije kür.
Lut is lid van de Osse voltigevereniging Hipp-Oss en daarnaast
maakt zij ook deel uit van het
nationaal juniorenteam Voltige,
een team van zeven voltigeurs in
de leeftijd van 12 tot en met 18
jaar, die uit verschillende streken
in Nederland komen.
Met het nationaal juniorenteam
heeft ze onlangs meegedaan

Foto: Sarina Bangamu Arachchige-Oelen

aan de internationale voltigewedstrijd in Ermelo, waar ook
junioren-teams uit Duitsland,
Zwitserland, Finland en Zweden
aan meededen.

Voltige; turnen op een
galopperend paard
Deze wedstrijd was tevens ook
het Nederlands kampioenschap
voor de klasse juniorenteams.
Voltigerend op het paard Buick

Hill en gelongeerd door Nicky
Heyboer behaalde ze een prachtige eindscore van 6.893, waarmee ze in het internationale
speelveld vierde zijn geworden
en uiteindelijk ook Nederlands
kampioen.
Tevens behaalde ze een felbegeerd tweede WK-punt, waarmee Lut en haar team zich
hebben gekwalificeerd voor de
wereldkampioenschappen Junioren Voltige die dit jaar in eigen
land wordt gehouden.

Er is op deze dag gelegenheid
voor een drankje en voor de inwendige mens zal er een frietwagen aanwezig zijn op deze
dag. Om 10.00 uur beginnen de
wedstrijden en deze worden op
verschillende niveaus gespeeld,
van beginners tot gevorderden.
Naast de volleybalwedstrijden
zal er de hele dag een dj aanwezig zijn die zorgt voor de nodige
muzikale gezelligheid.

De wedstrijden duren tot ongeveer 17.00 uur en daarna kunnen de toeschouwers en spelers
naborrelen op de terrasjes op het
veld. Toeschouwers zijn van harte welkom.
Inschrijven is mogelijk via
www.vc-tornado.nl. De inschrijving sluit op 30 mei.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
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Fotograaf:
Jo v.d. Berg
Steenuil in Vorstenbosch
1 mei: zes eieren
12 mei: zes jonge uilen

DONDERDAG 16 MEI
Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg
en De Zwarte Molen Nistelrode
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

Voorlezen voor kleuters
& activiteit
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Vogelvierdaagse
Maashorst Nistelrode
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
VRIJDAG 17 MEI
Start: Goede Doelen Week
Vorstenbosch
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode
Uitvoering musicalgroep Joy
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 16
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Voorstelling: ...en ze leefden
nog lang en gelukkig (55+)
CC De Pas Heesch
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Vogelvierdaagse
Maashorst Nistelrode
Tribute to 2016
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 10
ZATERDAG 18 MEI
Vogelvierdaagse
Maashorst Nistelrode
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6

Nisseroi aan de Kook
Nistelrode
Vormsel
H. Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther

Wandel3daagse
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 23
Avond 4-daagse
Laverhof Heeswijk-Dinther

Oldies Back on Stage
Muziekfabriek Heeswijk-Dinther
PAGINA 17

Poedja-Bardo OnderrichtMeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Springrock
CC De Pas Heesch

Boekpresentatie: Ik blijf bij je
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 29

Meerkorenconcert
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Samen voor een groene buurt
Heesch en Heeswijk-Dinther
PAGINA 18
ZONDAG 19 MEI

DINSDAG 21 MEI
Lotgenotenbijeenkomst:
prostaatkanker
Bernhoven Uden
PAGINA 4
Workshop werken met het
labyrint
Centrum MAIA Nistelrode
Crea-clubje
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

PAGINA 1
Vogelvierdaagse
Maashorst Nistelrode
Alpacafarm open & Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Clubtreffen Ariel
Kilsdonkse Molen Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

KBO Senioren-computerhulp
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Avond 4-daagse
Laverhof Heeswijk-Dinther
Wandel3daagse
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 23
Alzheimer Café
Pieter BrueghelHuis Veghel

Eerste communie
Petrus’ Bandenkerk Heesch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kloosterdag
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Tribute to Ben
‘t Tunneke Heesch

Zomeryoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

WOENSDAG 22 MEI
Avond 4-daagse
Laverhof Heeswijk-Dinther

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Join us
Checkpoint Heesch
PAGINA 12

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open - Alpaca
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Autoraces MRTU
Uden
PAGINA 34

HKK excursie Biesbosch
Museumeiland
Heemschuur Heesch
PAGINA 6

MAANDAG 20 MEI
Start verkoop woningen
De Brouwplaats
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Wandel3daagse
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
PAGINA 23
Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode
Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 23 MEI
Workshop mobiel bankieren
voor senioren
CC Nesterlé Nistelrode
Film: Blackkklansman
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 29
Studiegroep Nagarjuna Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek
Avond 4-daagse
Laverhof Heeswijk-Dinther
Inschrijven kindervakantieweek HDL
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
VRIJDAG 24 MEI
BOBZ sumo worstelen
Dorpshuis Nistelrode
Open Podium
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
ZATERDAG 25 MEI
Inschrijven kindervakantieweek HDL
Kerkzicht Loosbroek & Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Kermis
Heeswijk-Dinther
PAGINA 23
Weteringpop
Vinkel
PAGINA 17
Alpacafarm open - Alpaca
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Antieke auto’s en andere
voertuigen
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12
MTB Streetrace voor ALS
Start Ridder Robertstraat
Heeswijk-Dinther
Heerlijk Heesch
De Misse Heesch
PAGINA 13
Leren roeien?
Ossestraat Macharen
PAGINA 34

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

