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FOLDERS DEZE WEEK

Vijf jaar SchuldHulpMaatje Bernheze
Samen lukt het! 

Op initiatief van Frans Schmit 
uit Heesch en in nauwe samen-
werking met de protestantse ge-
meente, de plaatselijke katholieke 
kerken en de gemeente Bernhe-
ze werd vijf jaar geleden Schuld-
HulpMaatje Bernheze opgericht. 

De organisatie wordt aangestuurd 
door een vijfkoppig bestuur dat 
bestaat uit Frans Schmit, pastoor 
Joost Jansen, Marco Ahsmann, 
Marijke Blanken en Jelle Nieuw-
land. Harry Vos en Cees van 
Gestel staan genoteerd als coördi-
natoren en er zijn zestien getrain-
de SchuldHulpmaatjes. Onlangs 
‘vierde’ de vrijwilligersorganisa-
tie het vijfjarige bestaan, maar 

de vlaggen hoeven niet uit want 
de cijfers liegen er niet om. “Het 
laatste kwartaal van 2018 telde 
Bernheze 11.565 huishoudens. 
Een op de zes daarvan verkeert 
in financieel zwaar weer of dreigt 
daarin te komen. Er zijn maar 
liefst 1.800 gezinnen die zwaar in 
de problemen zitten”, zo wordt 
verteld. 

De afgelopen jaren werden hon-
derden huishoudens in Bernheze 
door SchuldHulpMaatje gehol-
pen. Het betreft hier echter het 
topje van de ijsberg. “Mensen 
moeten zichzelf melden, bereid 
zijn met de billen bloot te gaan, 
inzicht te geven in hun financiële 

situatie en met hulp van ons, ac-
tief zelf mee aan de slag te gaan 
om alles inzichtelijk en op orde 
te krijgen. Helaas is de schaam-
te soms nog erg groot. Jammer, 
want hoewel we niet claimen al-
tijd succesvol te zijn, is dat vaak 
wél het geval”, zegt de zeven-
koppige groep. 
Ze pleiten er dan ook voor dat 
mensen die met (dreigende) 
schulden kampen, de drempel 
overstappen en hulp zoeken. Ie-
dereen kan zich melden via de 
sociale dienst van de gemeente, 
Ons welzijn of 
schuldhulpmaatjebernheze@
gmail.com. 
Daarna volgt een kennismakings-
gesprek met coördinator Harry of 
Cees. “Wij fungeren als contact-
persoon, nemen als eerste kennis 
van de situatie van deze of gene 
en zoeken een maatje die de be-

geleiding op zich neemt”, leggen 
Harry en Cees uit. 

Het ‘maatje’ helpt aansluitend 
om de financiën op orde te krij-
gen en doet dit door samen alles 
op een rij te zetten en te kijken 
waar en hoe hulp geboden kan 
worden. Dat is in elke situatie 
anders. De een hoeft slechts te 
leren hoe beter met geld om te 
gaan en bij een ander is het ook 
nodig om schuldhulpverlening of 
schuldsanering aan te vragen of 
wellicht is er recht op een toeslag. 
Ieder geval staat op zichzelf. Het 
is echter altijd zo dat financiële 
problemen zorgen voor stress en 
het leven (een stuk) minder leuk 
en gemakkelijk maken. Iets wat 
mogelijk op te lossen is met hulp 
van SchuldHulpMaatje Bernheze. 
Die hebben inmiddels een stapel 
succesvolle hulptrajecten ach-
ter de rug en staan klaar om te 
helpen. De groep roept dan ook 
op: “Kom uit je isolement, gooi 
je schaamte overboord en láát je 
helpen. Samen lukt het!”

TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

BERNHEZE - De organisatie stond inmiddels succesvol 
honderden gezinnen bij, maar met de wetenschap 
dat 1 op de 6 ‘adressen’ in Bernheze financiële 
moeilijkheden heeft, is er (helaas) nog steeds volop 
werk aan de winkel voor SchuldHulpMaatje Bernheze. 
Een vrijwilligersorganisatie die vijf jaar geleden werd 
opgericht en mensen in (dreigende) financiële problemen 
met hulp van een getraind ‘maatje’ begeleiden om hun 
leven weer op de rit te krijgen. 

Bestuur en coördinatoren SchuldHulpMaatje Bernheze

Honderden 
huishoudens 
in Bernheze
geholpen

Wij wensen Wij wensen 
iedereen fijne iedereen fijne 
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

CULINAIRE WORKSHOPS
Koken met peulvruchten 
Waren peulvruchten eerst een ondergeschoven kindje, 
inmiddels adviseert de Gezondheidsraad om wekelĳ ks 
peulvruchten te eten. En terecht! Peulvruchten zĳ n niet 
alleen gezond en voedzaam, je kunt er ook heerlĳ ke 
gerechten mee maken. Soepen, salades of toetjes 
bĳ voorbeeld. De mogelĳ kheden zĳ n eindeloos. Anna 
Hecheltjen zal je verrassen met heerlĳ ke recepten.

Heesch | maandag 13 mei 2019 | 19.00-22.00 uur | € 35,- 

Luxe BBQ-workshop: Big Green Egg
Ken jĳ  de fantastische 
big green egg? Na deze 
workshop zeker wel, 
want we gaan je 
verwennen met een 
perfect stuk vlees/vis, 
groenten en alles wat 
bĳ  een complete 
maaltĳ d hoort.
Wat dacht je van zalm 

gerookt op een ceder houten plank? De beste groente van 
het seizoen, gegrild of geroosterd? Gegrilde steaks of, voor 
de liefhebber, direct op de kolen: ‘Caveman style’!

Zelfs toetjes komen voorbĳ . Een heerlĳ ke gegrilde perzik, 
wie heeft daar in de zomer nou geen zin in? Een lekker 
drankje zal deze ervaring helemaal compleet maken.

Heesch | Binnenplaats Eĳ nderic | Docent Jill Kiddie | € 45,-

zondag 26 mei 2019 | 15.00-19.00 uur
vrĳ dag 14 juni 2019 | 18.00-22.00 uur
zaterdag 15 juni 2019 | 17.00-21.00 uur

HEERLIJKE ASPERGERECHTEN
Dit voorjaarsgoud, de koningin onder de groenten, nodigt 
ons uit tot de lekkerste kookinspiraties. Wat dacht je van 
aspergelasagne of een asperge smoothie? We maken zelfs 
een toetje van bavarois met gekonfi jte asperges. Dat wordt 
smullen!

Heeswĳ k | maandag 13 mei 2019 | 19.00-22.00 uur
€ 36,50

EERBETOON

Deze column is een eerbetoon 
aan mijn vader Gerrit Bens, die 
vorige week op 83-jarige leeftijd 
is overleden. Bij het samenstellen 
van een mooi eerbetoon aan 
hem ten behoeve van zijn 
afscheid op 15 april jongstleden, 
kwamen we deze bijzondere foto 
tegen van mijn ouders in hun 

Zuivelwinkel op de Singel in Oss. Een jong, ondernemend 
echtpaar, samen aan de start van een huwelijk dat bijna 
60 jaar mocht duren. Als je de foto van dichterbij bekijkt, 
zie je dat mijn moeder aan de kaasmachine en mijn vader 
bij de kassa staat. En zo werden wij, de drie zonen waarvan 
ik de middelste ben, ‘besmet’ met het ondernemersbloed. 
Wij waren al jong in de winkel actief, meehelpen met het 
‘vakken vullen’ werd ons met de paplepel ingegoten.

Ook op latere leeftijd 
bleven mijn ouders 
altijd ondernemend 
en enorm betrokken 
bij de keuzes en 
werkzaamheden 
van de zonen, dus 
ook bij mij. Altijd 
geïnteresseerd in 
het wel en wee 
van de winkels en 
regelmatig kwam hij 
binnenlopen voor 

een praatje of om iets te proeven. Mijn vader was tot het 
laatste moment geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond de 
nieuwe winkel in Winkelcentrum de Ruwert, die we medio 
juni samen met de Bakkers Lamers in Oss gaan betrekken. 
Hij ging enige tijd geleden zelf nog poolshoogte nemen op 
die locatie samen met ‘ons’ moeder en gaf ons de nodige 
adviezen.
We zeiden toen nog; “Als we een bedrijfsleider zoeken van 
83 dan zetten we je in!” 

Wij, Elly en ik zijn zijn enorm dankbaar voor alles wat we 
samen hebben mogen beleven en wat hij aan ons heeft 
gegeven. Graag willen wij ook iedereen bedanken voor de 
enorme belangstelling en steun die wij mochten ontvangen 
de afgelopen periode en wensen iedereen daarnaast 
alvast hele mooie Paasdagen toe, met uiteraard ook veel 
lekkernijen uit onze winkels... want ook dat is ons met de 
‘paplepel’ ingegoten: genieten van het leven! 

Ton & Elly Bens

Bon Fromage VOF Oss - Heesch

COLUMN
Ton Bens

Een eerste hoofdrol in een gro-
te speelfilm voor Lady Gaga. 
Viervoudig Oscar genomineerde 
Bradley Cooper (‘American Sni-
per’, ‘American Hustle’, ‘Silver 
Linings Playbook’ en ‘The Han-
gover’) maakt tevens zijn debuut 
als regisseur. 
Naast haar rol als Ally schreef 
Lady Gaga, eerder bekroond met 

een Oscar voor haar nummer ‘Til 
It Happens to You’ uit ‘The Hun-
ting Ground’, een aantal nieu-
we nummers voor de film die ze 
ook zingt in de film. Met het lied 
‘Shallow’ kreeg Lady Gaga op-
nieuw een Oscar.
135 minuten, Muziek/Drama.    

Verwacht: 
30 april en 1 mei: 
Superjuffie (jeugdfilm)
4 mei: Bankier van het verzet.

HEESCH – A Star is Born vertelt het verhaal van Jackson Maine (Brad-
ley Cooper), een in verval geraakte countryster. Hij ontdekt het on-
bekende talent Ally (Lady Gaga). De twee krijgen een liefdesverhou-
ding en Jack probeert Ally in de schijnwerpers te krijgen. Wanneer 
dit lukt, krijgt Jack zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de 
schaduw komt te staan.

FILMHUIS DE PAS:

A STAR IS BORN

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

Vrijdag 19 april
20.00 uur, € 5,-. 

HEESCH - Sterrenwacht Halley 
is vrijdag 19 april voor publiek 
geopend. Het programma be-
gint om 21.00 uur en duurt tot 
ongeveer 23.00 uur. Het is leuk 
en interessant voor alle leeftij-
den.

Met de grote telescopen zijn op 
de volle maan de zeeën, bergen 
en kraters goed te zien. Ook 
de rode planeet Mars staat aan 
de avondhemel en is een mooi 
object om met de telescoop te 
observeren. Voorts worden de 
kijkers gericht op sterren en ster-
renhopen. Ook bekijken we ver-
scheidene bekende en minder 
bekende sterren en sterrenbeel-
den, bijvoorbeeld Leeuw, Voer-
man, Cassiopeia, Grote en Kleine 
Beer, Regulus en de Poolster. Het 
moet wel onbewolkt zijn om de 

sterrenhemel te kunnen zien.
In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel.

Entree op de publieksavond is 
€ 5,-. Kinderen tot en met 12 
jaar betalen: € 3,-.

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

Publieksavond bij Halley
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Pronkstuk
Iedereen heeft wel een pronkstuk in huis. Iets wat je koestert, 
een kostbaar voorwerp, iets waar je trots op bent, een 
paradepaardje. Voor mij is dat een broche, die ik van mijn opa 
en oma kreeg voor mijn afstuderen. Als ik die broche draag, 
denk ik aan hen. Noord-Brabant heeft vier pronkstukken en 
één ervan staat in onze gemeente: kasteel Heeswijk. Samen 
met de Sint Jan in Den Bosch, het Markiezenhof in Bergen op 
Zoom en de Grote Kerk in Breda, behoort ‘ons’ kasteel tot de 
topmonumenten van Brabant. En daar ben ik uiteraard trots op.

Kasteel Heeswijk bestaat al bijna duizend jaar, doorstond 
vele oorlogen en werd bewoond door graven en gravinnen, 
jonkheren en jonkvrouwen, hertogen en hertoginnen en 
natuurlijk ridders. De laatste bewoner, baron van den Bogaarde 
van Terbrugge, werd in 1803 benoemd tot Gouverneur van 
de Koning in Brabant. In 2000 gaat de burcht weer open voor 
publiek. Onlangs was ik samen met Commissaris van de 
Koning, Wim van de Donk, en vele anderen uitgenodigd op het 
kasteel. Op een zonnige middag werden we onthaald door het 
Sint Willebrordusgilde. Via de mooi gerestaureerde oprijlaan 
trokken we naar het kasteel voor een feestje. 

Aanleiding voor dit feestje was de introductie van de VR Quest. 
Dat is een virtual reality experience die middelbare scholieren 
kennis laat maken met Brabantse topmonumenten, dus ook 
kasteel Heeswijk. Op school bereiden de leerlingen zich online 
voor. Tijdens het echte bezoek aan het kasteel ervaren ze de 
beleving op een eeuwenoude plek in een historisch landschap. 

De VR Quest is een eigentijds middel om een bezoek aan het 
kasteel nog aantrekkelijker te maken. Zo 

kunnen jongeren op een manier die bij hen 
past, genieten van de mooie interieurs en 

leren over bouwstijl en geschiedenis. En 
niet alleen jongeren, want de VR Quest 
is voor iedereen beschikbaar. Een 

mooie toevoeging aan de bestaande 
rondleidingen. Het kasteel verdient 
het, want ons pronkstuk mag 
gezien worden, het hoort in de 
etalage. Ook in de virtuele.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

kasteel nog aantrekkelijker te maken. Zo 
kunnen jongeren op een manier die bij hen 
past, genieten van de mooie interieurs en 

leren over bouwstijl en geschiedenis. En 
niet alleen jongeren, want de VR Quest 
is voor iedereen beschikbaar. Een 

mooie toevoeging aan de bestaande 

burgemeester.moorman@bernheze.org

Hans & Marie-José
Frankrijk

Sfeervolle B & B
unieke locatie, glooiende heuvels van Dieulefit

vijf minuten van het centrum

www.hansenmariejose.nl

Positieve drive bij samenwerking 
rond Huiskamer van Heesch

Chris Ploegmakers: “Ik ben ge-
boren en getogen in Heesch, 
ben niet bij de Pas betrokken, 
maar voel wel grote betrokken-
heid. Ik vind de samenwerking 
belangrijk voor Bernheze èn 
voor de kern Heesch. 

Ik begeleid het proces en zorg 
dat er stappen worden gemaakt. 
De instellingen moeten zelf na-
denken en het zelf uitvoeren. Als 
de plannen helder zijn treed ik 
terug. De afgelopen twee maan-
den heb ik een gezonde, positie-
ve drive gezien; alle betrokkenen 
willen er met hart en ziel iets van 
maken.” 

Veel voordelen
Ze zien allemaal de voorde-
len van samenwerking zoals 
Kris Roemers van De Eijnderic: 
“Ruimtes kunnen flexibel en be-
ter worden benut door slimmer 
te programmeren, met commer-
ciële activiteiten kunnen ideële 
activiteiten worden bekostigd en 
voor vrijwilligers is er straks af-
wisseling mogelijk met een gro-
ter netwerk.”

Astrid van Berkom, bibliotheek: 
“Het vinden van mensen die 

laaggeletterd zijn wordt straks 
gemakkelijker via activiteiten 
van andere partijen en we zijn 
zelf voor lezingen of cursussen 
niet meer beperkt door gebrek 
aan ruimte.”

Piet Ceelen, KBO: “Rondom 
computercursussen kan worden 
samengewerkt en de drempel 
voor leden om aan andere acti-
viteiten mee te doen wordt lager 
als we bij elkaar zitten.”

“Spullen die in de Eijnderic zijn 
gemaakt kunnen straks in een 
open ruimte worden gepresen-
teerd”, volgens Wilco Schrijvers, 
CC De Pas. 

Wethouder Rein van Moorse-
laar: “De ontmoetingsfunctie 
wordt groter door een divers 
aanbod op één plek voor uit-
eenlopende doelgroepen. Het 

gebouw zal gezelliger en opener 
worden.”

Werkwijze
De werkwijze van de betrokken 
partijen is even simpel als doel-
treffend. Astrid: “We hebben 
teruggekeken naar de diverse 
programmeringen in 2018 en de 
cijfers over de bezettingsgraad. 

Vervolgens hebben we nage-
dacht over wat we daarin met 
samenwerking hadden kunnen 
verbeteren. Er zijn al leuke idee-
en voor 2019 ontstaan en daar 
krijgen we veel energie van!

Wat mogelijk is hebben we al 
meteen aangepakt. Zo zijn de 
activiteiten van de Eijnderic die 
met lezen en schrijven te maken 
hebben op de site van de biblio-
theek gezet.” 

Planning
Van Moorselaar: “Naar verwach-
ting worden in augustus de plan-
nen voor programmering en be-
drijfsvoering gepresenteerd aan 
de gemeenteraad. Dan wordt 
ook het prijskaartje pas duidelijk 
en kan de gemeenteraad er een 
beslissing over nemen.”

HEESCH - De activiteiten van de bibliotheek, CC De Pas, de Eijnderic en de KBO worden straks gecon-
centreerd op De Misse 4 en De Misse 2. Onafhankelijk voorzitter Chris Ploegmakers en de samenwer-
kende partijen lichten de stand van zaken rond ‘de huiskamer van Heesch’ toe. 

V.l.n.r.: Piet Ceelen, Chris Ploegmakers, Rein van Moorselaar, Astrid van Berkom, Wilco Schrijvers en Kris Roemers
 Tekst: Henriëtte Maas  Foto: Marcel van der Steen

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

ALLE BETROKKEN 
WILLEN ER MET 

HART EN ZIEL IETS 
VAN MAKEN
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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 

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.

EEN SCHEIDING VAN 
SAMENWONERS, 
REGEL HET GOED

Van partners die samenwonen eindigt 
de helft van de relaties in een scheiding. 
Ze gaan dus vaker uit elkaar dan koppels 
die getrouwd zijn. Daarvan is het 
echtscheidingscijfer één op drie. Wat 
is voor samenwoners belangrijk om te 
regelen bij een scheiding? 

Dat één op de twee samenwoonrelaties in een scheiding 
eindigt, blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau 
voor Statistiek (CBS). Omdat een scheiding van samenwoners 
niet door de Rechtbank wordt uitgesproken, waren de cijfers 
lastiger te achterhalen. 

Het CBS ontdekte dat veel samenwoonrelaties binnen een 
jaar of vijf worden verbroken. Zonder kinderen. In dat geval 
hoeft vaak alleen iets te worden geregeld rond het huis als je 
dat samen hebt gekocht. Wie neemt het over en voor welke 
waarde? Lukt dat niet dan moet het huis worden verkocht. 

Van de samenwoners die langer bij elkaar blijven en kinderen 
krijgen, gaat een deel op den duur alsnog uit elkaar. Hier 
liggen financiële risico’s op de loer.

Met name in het geval dat één van de partners voor de 
kinderen zorgt en een lager of geen inkomen heeft, kan een 
scheiding tot financiële problemen leiden. Een wettelijk recht 
op partneralimentatie is er immers niet. 

Voor samenwoners die kinderen krijgen, is het dan 
ook verstandig om je zaken goed te regelen. In een 
samenlevingscontract kun je van tevoren een recht op 
partneralimentatie vastleggen. Ook bij de scheiding kan dit in 
een scheidingsconvenant geregeld worden als de ex-partners 
daar samen voor kiezen. Het is belangrijk dan deskundig 
advies in te winnen over de juridische én fiscale haken en 
ogen.

Ook over het pensioen kunnen afspraken worden gemaakt, 
die lijken op de regels voor ex-echtgenoten. Je moet het 
alleen wel regelen en goed (laten) vastleggen. 

Voor de kinderen is er na een scheiding recht op 
kinderalimentatie. Het is verstandig dat samenwonende 
ouders die uit elkaar gaan een ouderschapsplan maken waarin 
de zorg en opvoeding én de financiën voor de kinderen goed 
geregeld zijn. 

Wil je meer weten over een scheiding van samenwoners en 
hoe je dat kunt regelen? Neem dan gerust contact op. 

Bernadette Dijk
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl

COLUMN
Bernadette

Stralend met onze nieuwe rug-
zak, liepen we het park in. Wij 
liepen eerst richting de achtba-
nen. We hadden besloten dat 
we zouden afwisselen tussen 
rustige en spannende attracties 
zodat ieder aan de beurt kwam 
om te doen wat hij/zij fijn vond!

Na genoten te hebben van de 
lunch, wandelden we samen 
naar de Fenix: een achtbaan 
die ook nog over de kop ging! 
Deze achtbaan was wel heel erg 
spannend en niet iedereen wil-
de erin. Maar ook dat was geen 
probleem; zij vonden het erg 
leuk om ernaar te kijken. Na nog 
meer attracties en een drinkpau-

ze was het tijd om samen friet-
jes te gaan eten. Die smaakten 
wel heel lekker na zo’n drukke 
en (voor sommigen) spannende 
attracties.

Horizon, wat hebben we geno-
ten van de prachtige, zonnige 
dag in Toverland. Door jullie in-
zet, gezelligheid en inspannin-
gen werd dit allemaal mogelijk. 
Wij willen jullie daarom heel har-
telijk bedanken voor deze prach-
tige dag en ook een fantastische 
dag in de dierentuin! Er zijn weer 
mooie herinneringen gemaakt!

Namens alle bewoners van Heart 
Care!

Beste mensen van de Horizon,

RHENEN/HEESCH - Wat een verrassing dat wij de uitnodiging kre-
gen voor het dagje uit met de Horizon. We mochten zelfs uit twee 
bestemmingen kiezen! Met veertien bewoners van Heart Care gin-
gen we mee naar Toverland. Achttien van onze huisgenoten waren 
al mee geweest naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Zij waren 
zo enthousiast dat wij nóg meer zin hadden in ons dagje naar To-
verland. We hebben de dagen afgeteld en nu was het zover: op naar 
Toverland!

Toverland 2019

Voor samenwoners die kinderen 
krijgen, is het dan ook verstandig 
om je zaken goed te regelen

Ook voor de verkoop van streek-
producten wil dit informatiepunt 
een mogelijkheid bieden.  Van-
af zaterdag 20 april 2019  is het 
punt geopend. 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 
10.00  tot 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 
14.00 uur. 
Op zondag en feestdagen is het 
informatiepunt gesloten.

De  officiële opening zal op 
een later moment plaatsvinden. 
Hierover kunt u nog een publi-
catie verwachten. 
Een aantal vrijwilligers heeft 
zich enthousiast aangemeld om 
bezoekers van het VVV- infor-
matiepunt te bemensen. Zij wil-
len u helpen om de weg in ons 
mooie dorp en de omgeving te 
leren kennen.De informatie kunt 
u vinden in de barzaal in ge-

meenschapshuis Servaes, waar 
hiervoor een mooie hoek is inge-
richt, mede dankzij de plaatselij-
ke ondernemers Dirk Heerkens 
en Bob Cranen. 
Wilt u als ondernemer of organi-
satie uw activiteit of evenement 
onder de aandacht brengen, dan 
kunt u folders afgeven bij Ser-
vaes. Voor het aanbieden van 
streekproducten graag contact 
opnemen met secretariaat@
ccservaes.nl of telefonisch met 
Elly van den Broek 06-42407562 
en Tonny van der Ven 
06-20216398.

Tot ziens bij het VVV-informatie-
punt.

Opening VVV-informatie-
punt in CC Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Zoals al eerder aangekondigd zal er in ge-
meenschapshuis Servaes (naast de Dintherse kerk) een VVV in-
formatiepunt worden geopend, waar u onder meer VVV-cadeau-
bonnen, wandel- en fietskaarten en leuke boekjes kunt kopen. 
Daarnaast zullen er ook gratis folders beschikbaar zijn over activi-
teiten en evenementen in Heeswijk-Dinther en de regio.

De offi  ciële opening zal 
op een later moment 
plaatsvinden
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Feest! 25 jaar Gemeente Bernheze

Ontmoeten
De werkgroep Kunst is samen-
gesteld uit twee personen: Henri 
Elbers en Martha Daams. Henri 
is als coördinator van Muzelinck 
nauw betrokken bij kunst- en cul-
tuureducatie op alle basisscholen 
binnen onze gemeente. Martha 
is kunstschilder en verdiept haar 
kennis en kunde met haar studie 
aan de Kunstacademie. Bij het 
brainstormen over het jubileum 
kwamen ze uit op het thema 
Ontmoeten, met als kunstvorm 
schilderen voor jong en oud. 

Expositie én zelf doen
In het najaar wordt een exposi-
tieweekend georganiseerd waar-
bij iedereen die van schilderen 
houdt - hobbyisten, liefhebbers, 
toeschouwers én professionals 
- zijn hart kan ophalen. Kunst-
schilders van M-ART Pop-up én 
uit Bernheze bereiden een aantal 
doeken voor, die zij voorzien van 
een afbeelding, zonder deze he-
lemaal af te werken. 

De schilderijen mogen door be-
zoekers van de expositie geheel 

naar eigen inzicht worden afge-
maakt. Er wordt gewerkt met 
acrylverf en materiaal is aanwe-
zig. Heb je nog nooit geschilderd 
en wil je dit graag ervaren, even-
tueel onder begeleiding van de 
kunstenaars? Kom gerust langs! 

Kunstschilders gezocht!
De werkgroep is nog op zoek 
naar mensen die willen helpen 
met de opzet van de doeken. 
Ervaring in schilderen is hierbij 
wel een vereiste. Op maandag 
17 en dinsdag 18 juni van 13.00 

tot 17.00 uur kan in de ateliers 
van Muzelinck gewerkt worden 
aan de doeken. De werkgroep 
zorgt voor alle materialen en een 
natje en droogje. Doe je mee? 
Dan mag je ook één van je eigen 
werken tentoonstellen tijdens de 
expositie! Graag aanmelden via 
marthadaams@gmail.com. 

Portretschilderen op 
de basisscholen
Ook aan de jonge inwoners van 
de gemeente is gedacht: voor 
de onderbouw van alle scholen 
wordt in het najaar een schilder-
activiteit georganiseerd. Want 
juist deze doelgroep is nog heer-
lijk onbevangen en kent geen 
goed of fout. 

Om die expressie in creativiteit te 
laten zien, mogen de leerlingen 
portretten schilderen, waarbij se-
nioren model staan. Hierbij gaat 
het vooral ook om het samenspel 
tussen jong en oud, ontmoeten 
en verbinden. De schilderijen (of 
een selectie daarvan) worden 
tentoongesteld op een separate 
expositie. Dus kom maar op met 
die verf en kwasten! 

De exacte data en locatie van de 
exposities worden nog bekend-
gemaakt. Hou het in de gaten 
als je mee wilt doen, je bent van 
harte welkom! 

Werkgroep Kunst

BERNHEZE - Er zijn drie werkgroepen gevormd rondom het 25-jarig jubi-
leum van onze gemeente: Sport, Muziek en Kunst. Dit keer uitgelicht: de 
werkgroep Kunst. Wat mogen we verwachten? 

Martha Daams en Henri Elders Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

De schilde-
rijen mogen 
door 
bezoekers van 
de expositie 
geheel naar 
eigen inzicht 
worden
afgemaakt
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KBO Kluscafé
LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het kluscafé zijn zaterdag 20 
april weer aanwezig bij Harrie 
en Rien van Zoggel in de Ach-
terdonksestraat 7. Van 9.30 tot 
11.30 uur staan zij weer voor je 
klaar om de aangeboden spul-
len te repareren. Als er nieuwe 
onderdelen nodig zijn helpen zij 
daarbij.

Ze kunnen jouw tuingereedschap 
slijpen en denk 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. Elke derde zater-
dag van de maand staan de vrij-
willigers voor je klaar. 

Alle data van het kluscafé voor 
2019 worden vermeld op de eve-
nementenkalender op de achter-
zijde 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). 

KBO Bernheze

KBO LOOSBROEK
Weggooien is zonde

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

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-

1. Hoe heet de nieuwe buitenattractie van Hullie? 

2. In welk land ligt township Kurland Village?

3. In welke kern in Bernheze vestigt Verloskundigen Ridderhof zich?

4. Hoeveel jaar is het werkjubileum van Karel Bloem?

5. Wie draait er door? 

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

Winnaar vorige week: 
Annie v.d. Heuvel
Het antwoord was:

STOOT

Alice Liedenbaum van 
Alzheimer Nederland, afdeling 
Oss-Uden-Meierijstad en Hil-
ma Kraan van de werkgroep 
DementieVriendelijk Bernheze 
nemen je op prettige en eenvou-
dige wijze mee in dit thema. Na 
afloop van de presentatie is er 
tot 22.00 uur extra gelegenheid 
om met elkaar van gedachten te 
wisselen en eventueel nog ver-
dere vragen te stellen. 

De toegang is gratis en koffie en 
thee staan klaar. Iedereen (dus 
ook mensen van buiten Vorsten-
bosch) is van harte welkom! 
Wil je meer informatie? Bel dan 

met Ellen van der Ven, contact-
persoon voor Vorstenbosch van 
DementieVriendelijk Bernheze, 
0413-340886.

Mijn geheugen laat mij in de steek.
Is er sprake van dementie?
VORSTENBOSCH - Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch en 
de werkgroep DementieVriendelijk Bernheze organiseren donder-
dag 9 mei een informatieavond in gemeenschaps huis De Stuik. De 
aanvang is 19.30 uur en de avond duurt tot 21.30 uur.

31ste Open Heesche bridgedrive 
weer een groot succes

Bij binnenkomst werden de deel-
nemers verwelkomd met koffie 
en thee met daarbij de traditi-
onele kruidkoek. De wedstrijd 
werd gespeeld in de theaterzaal, 
dus was er voor iedereen meer 
dan voldoende bewegingsruim-
te. Na een kort welkomstwoord 
door de voorzitter werd om pre-
cies kwart voor acht de aftrap 
gegeven voor de eerste ronde. 
De wedstrijdleiding was in de er-
varen handen van Rini Verhagen 
uit het bridgedistrict Maasland 
en Meierij.

Gedurende de speelavond werd 
meerdere keren een lekkere ver-
snapering aangeboden terwijl 
ook personeel van De Pas aan-
wezig was voor het verzorgen 

van de gewenste drankjes. De 
avond verliep in een gezellige 
sfeer.

Rond 23.00 uur was de strijd ge-
streden en kon de voorzitter de 
uitslag bekend maken. Er was 
een prachtige prijzentafel; deel-
nemers geëindigd op de 10de, 
20ste, et cetera plaats, kregen 
elk een fles wijn. 

Voor de plaatsen 1 t/m 5 waren 
er mooie consumptiepakketten, 
die gedeeltelijk door de plaat-
selijke winkeliers beschikbaar 
waren gesteld. Het paar op de 
31ste plaats en het paar dat zich 
ten opzichte van vorig jaar het 
meest verbeterde, kreeg ook een 
fles wijn.

De winnaars van deze Open 
Heesche en daarmee de kampi-
oenen van Heesch 2019 waren 
Bart en Cis de Brouwer. Zij zijn lid 
van onze eigen club HBC. Met 
veel plezier kregen zij de kampi-
oensmedaille omgehangen.

HEESCH - Voor de 31ste keer werd het Open Heesche Bridgekampioenschap gespeeld. Vrijdagavond 
12 april speelden in CC De Pas 70 paren uit Heesch en omgeving, en sommigen van heel ver weg, een 
topintegrale wedstrijd over 24 spellen, verdeeld over 6 ronden.

Voorzitter HBC en Cis de Brouwer

HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen winter heeft weer de jaar-
lijkse wintercompetitie rikken 
plaatsgevonden bij het Sint Bar-
bara Gilde Dinther. 

Tijdens de gildeavonden in het 
clubhuis aan de Raadhuisstraat, 
waren er ongeveer 36 deelne-
mers die wekelijks meespeelden 
en streden om de best gevulde 
pakketten met levensmiddelen. 
Elke gildebroeder, maar ook de 
consulaatleden, konden mee-
spelen. Voor iedereen was er 
een prijs, naar gelang het aantal 
punten dat je had gewonnen.
Aan Jo Manders was de eer om 
als eerste een prijs uit te zoeken 
en hij ging met een tas vol le-
vensmiddelen naar huis. Jo had 
een totaal van 478 punten bij-
een geschaard. Als tweede was 
geëindigd: Mari van de Brand 
met 402 punten en derde was 
geworden Martien van de Broek 

met 385 punten. Martien stond 
al een poosje aan kop, maar 
heeft de laatste weken de pun-
ten laten liggen. Helaas. Je moet 
er ook de kaarten voor krijgen en 
een beetje geluk hoort er ook bij.

Het gilde: “Jo van harte gefelici-
teerd namens het gilde. Ook een 
bedankje voor de organisatie en 
sponsoren is op zijn plaats. Voor 
alle deelnemers rest nog te zeg-
gen: bedankt voor jullie deelna-
me en tot de volgende rikcom-
petitie.”

Uitslag rikcompetitie
Sint Barbara Gilde

Jo Manders

VOOR ALLE INWONERS 
VAN BERNHEZE
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
18 tot en met 24 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Volop aardbeien
en asperges

BABY LEAF SLA MIX
bakje 125 gram  € 1.25
TOMMIE SNOEPTOMAAT MIX
250 gram € 1.49
VERSE SINAASAPPELSAP
500 ml € 1.75, 1 liter  € 2.95

Asperge ham

100 gr. € 1,50

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Spareribs 
gebakken
100 gr. € 0,99

Eiersalade 
uit eigen keuken

100 gr. € 1,10

Dinsdag 23 april
is de winkel in

Nistelrode gesloten.
Zaterdag 27 april

met Koningsdag zijn 
beide winkels gesloten

Fietsen voor ‘Friends of Kurland’ 
in de omgeving van Heesch

De opbrengst van de fietstocht 
gaat in zijn geheel naar Friends 
of Kurland. Deze stichting heeft 
als doel om de jongeren in de 
township Kurland Village, bij 
Plettenberg Bay in Zuid-Afrika, 
te helpen in hun ontwikkeling. 

Marleen Frunt-van de Akker uit 
Heesch gaat regelmatig naar de 
township om hardlooptrainin-
gen en wedstrijden te organise-
ren voor de jeugd van Kurland. 
Dat verbindt jong en oud in de 
township. Met ondersteuning 
van de stichting spelen de jonge-
ren ook rugby op hoog niveau. 
Ze hebben een doel en tijdver-
drijf. 

Door het sporten stijgt hun zelf-
vertrouwen, waardoor ze meer 
kans maken op een toekomst 
met een baan. De stichting on-
dersteunt daarnaast een crèche 

die jonge moeders helpt bij de 
opvoeding van hun kinderen. 
Er is een soepkeuken en er wor-
den maaltijden verzorgd. Een 
naaiatelier, door vrouwen zelf 
opgezet, is ook tot stand geko-
men met financiële steun van de 
stichting. 

De deelnemers aan de fietstocht 
kunnen zondag 26 mei starten 
tussen 10.30 en 13.30 uur bij De 
Eijnderic in Heesch. 
Onderweg zijn er rustposten 
met versnaperingen. Ook is er 
bij de lunchpost een presentatie 
van het project. Bij het eindpunt 
kan onder het genot van muziek 
ook nog wat worden gedronken.

De deelnemersbijdrage is € 5,- 
voor volwassenen en voor jon-
geren tot 18 jaar € 3,50. 
De bijdrage voor kinderen van 6 
tot en met 12 jaar is € 2,-.

De werkgroep ‘Tocht met een 
missie’ is een werkgroep van 
De Goede Herder parochie in  
Heesch. 
Zie ook de Facebook- 
pagina Tocht met een missie.

HEESCH - De werkgroep ‘Tocht met een Missie’ organiseert ook dit jaar weer een fietstocht voor het 
goede doel. Dit jaar is dit op zondag 26 mei. Er kan worden gekozen voor een fietstocht van 30 of 45 
kilometer. De route voert door de mooie landelijke omgeving ten zuidoosten van Heesch. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
Pinksterfeesten Nistelrode

Een maatschappelijk proces dat 
steeds ‘in beweging’ is, is het 
zorgen voor elkaar. Dit jaar willen 
we alle organisaties een podium 
geven die zich inzetten om onze 

medemens met een afstand tot 
de arbeidsmarkt te betrekken bij 
de maatschappij. 

Heb je een dagbesteding in de 
gemeente Bernheze of werk je 

als inwoner van de gemeente 
Bernheze bij een dagbesteding? 

Dan kun je je opgeven en krijg je 
gratis de mogelijkheid om te la-
ten zien wat voor een geweldig 

werk jouw organisatie voor onze 
gemeenschap doet.
Bij interesse of meer vragen mail 
naar voorzitter@pinksterfeesten
nistelrode.nl. De sluitingsdatum 
van inschrijving is 30 april.

NISTELRODE - Stichting Pinksterfeesten Nistelrode vindt het belangrijk om jaarlijks in te spelen op 
maatschappelijk relevante thema’s. Ieder jaar stellen we ruimte beschikbaar om bepaalde stichtingen, 
organisaties of initiatieven een podium te geven. Na het thema ‘Grenzeloos’, ‘Verbinding’ en het ‘Vei-
ligheidsplein’ van vorig jaar, is dit jaar het thema: ‘In beweging’.

Inzet voor mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt

‘Jongeren helpen in
hun ontwikkeling’

Tweede paasdag
en Koningsdag gesloten
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PAROCHIENIEUWSBERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Met Pasen naar de kerk
Vieringen in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch

Het verhaal van Pasen kent ge-
beurtenissen die elk jaar worden 
herdacht en/of gevierd. Witte 
Donderdag gaat over Jezus die 
voor het laatst brood en wijn 
met zijn vrienden deelt. 

Op Goede Vrijdag sterft hij aan 
het kruis en op Stille Zaterdag 
ligt hij in zijn graf. 

Op Paasmorgen wint het licht 
het van het duister. Jezus leeft. 
Pasen is leven, zoals de natuur 
na een doodse winter tot leven 
komt. In de parochie De Goede 
Herder openen wij graag onze 
kerkdeuren om dit verhaal van 
hoop, liefde en nieuw begin met 
jou te delen: 

Donderdag 18 april
Vorstenbosch om 18.00 uur
Vrijdag 19 april
Heesch, Nistelrode en 
Vorstenbosch om 15.00 uur
Zaterdag 20 april
Nistelrode om 19.00 uur
Heesch om 21.00 uur

Zondag 21 april 
Heesch om 9.00 uur
Nistelrode om 9.30 uur
Vorstenbosch om 11.00 uur
Maandag 22 april
Nistelrode om 9.30 uur
Vorstenbosch om 10.30 uur

BERNHEZE – Misschien kijk je ervan op. Een op de zes Nederlanders gaat op of rond Pasen naar de kerk. 
Daarom tussen alle paasaanbiedingen en –evenementen een uitnodiging om (weer) eens een viering in 
de kerk mee te maken. Want het verhaal van Pasen gaat niet over ‘iets van vroeger’, maar over dodelijk 
leven dat maar voortkabbelt richting graf. Pasen gaat over de diepe hoop dat niets tevergeefs is, dat 
de liefde en het leven het ondanks alles winnen van de dood. Al ons zwoegen en zweten, wat bij ons 
mensenbestaan hoort, blijkt zin te hebben. 

Voor u, naast u, met u

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

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

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

Les Chanteurs Gregoriens zingen
in de Abdij

Je wordt hierbij van harte uitge-
nodigd om actief deel te nemen, 
middels volkszang. 
Het koor staat onder leiding van 

dirigent Wim Cöp en organist Jan 
de Laat speelt en begeleidt op 
het Adema Schreurs orgel. Ce-
lebrant is Abt Denis Hendrickx.

De eucharistieviering begint om 
10.30 uur. 

Wees welkom!

HEESWIJK-DINTHER - Op het hoogfeest van Pasen, zondag 21 april, zingen de Chanteurs Gregoriens 
de eucharistieviering in de abdij van Berne. Gezongen worden de wisselende gezangen van Eerste Paas-
dag en verder de vaste gezangen uit de eerste Gregoriaanse mis, de zogenaamde Paasmis.

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven,
bij het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma

Doortje van Eert-Verhoeven
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis,

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

Nistelrode Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Kinderkerk Pasen
HEESWIJK-DINTHER - In de 
Willibrorduskerk is er dit jaar 
op Eerste Paasdag 21 april weer 
een Kinderkerk-Paasviering, 
speciaal voor kinderen van on-
geveer 3 tot 7 jaar. 

De viering begint om 11.00 
uur. In deze korte kinderviering 
vieren we het feest van Pasen, 

het feest van nieuw leven. Het 
Paasverhaal vertelt over de eer-
ste Paasmorgen: dan gaan Ma-
ria en haar vriendinnen naar het 
graf van Jezus: maar… de steen 
voor het graf is weg! Wat is er 
gebeurd?
Natuurlijk gaan we ook weer 
samen zingen en bidden en ver-
sieren we de paasboom. De vie-

ring duurt ongeveer 30 minuten. 
Daarna is er nog koffie/thee/
ranja met een leuke kleurplaat.

Christus was een vrolijk mens

Het elfde gebod: Ghij zult ghenieten

Nooit zal ik dat ooit vergeten
Christus was een vrolijk mens
Reikte verder dan wij weten
Voelde aan wat ik me wens.

Nog zie ik hoe hij met graagte
Christus was een vrolijk mens
Rustig wijn van water maakte
Verder speelden alle bands.

Naar de hemel was zijn streven
Christus was een vrolijk mens
Riep de doden weer tot leven
Vriend en vijand, zonder hands.

Nader tot ons mocht hij komen
Christus was een vrolijk mens
Roeide tegen alle stromen
Vervloekte niemand, had veel fans.

Ad van Schijndel
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Tweede 

Paasdag 

+ 

open 

Vroegere Dames Heesch hebben weer 
een permanente locatie in Heesch!

De praktijk van Verloskundigen 
Ridderhof komt voort uit die van 
de Dames Heesch: drie vrijgezelle 
dames die samenwoonden in één 
huis. Ruim zestig jaar geleden be-
gonnen zij hun praktijk. Ze gingen 
gewoon om de beurt naar een be-
valling of spreekuur, net hoe het 
uitkwam.

Omgedoopt
Op 1 juni 1998 ging Trudy Rijk, de 
laatste van de Dames Heesch, met 
pensioen. Haar plek in de praktijk 
werd ingenomen door Karin Vest-

jens. De drievrouws praktijk zelf 
was toen al omgedoopt in Ridder-
hof, vernoemd naar de locatie in 
Oss waar de praktijk destijds ge-
vestigd was. Inmiddels is de prak-
tijk gegroeid naar een maatschap 
van vier verloskundigen: Karin 
Vestjens, Evelien van der Marck, 
Danielle van der Velden en Evelien 
van der Krabben werken alweer 
jaren samen.

De locatie aan de Ridderhof werd 
enkele jaren geleden verruild te-
gen een nieuw, ruimer onderko-

men aan de Raadhuislaan, recht 
tegenover het Osse gemeente-
huis. De naam Ridderhof bleef 
behouden. Ze hebben meer dan 
twintig jaar wekelijks een dagdeel 
spreekuur gehouden in Heesch bij 
FysioCentrum Heesch, maar van-
af nu is er weer een permanente 
locatie in het gezondheidscentrum 
Gildestraat! Er kunnen nu ook 
echo’s gemaakt worden in Heesch 
en er kunnen nu ook spoedconsul-
ten in het weekend in Heesch ge-
daan worden. Tot nu toe moesten 
mensen daar toch voor naar Oss.

Controles
Mensen kunnen in Heesch terecht 
voor alles: een intakegesprek, een 
kinderwensspreekuur, de zwan-
gerschapscontroles en de nacon-
trole, zes weken na de bevalling. 
Tevens kunnen ze hier terecht 
voor anticonceptie: het plaatsen 
van het spiraaltje of de implanon; 
het anticonceptiestaafje in de arm. 

“We zijn erg blij met deze mooie 
ruimte in dit prachtige pand”, zegt 
een enthousiaste Evelien van der 
Krabben, een van de vier verlos-
kundigen van de Ridderhof. “Voor 
onze cliënten uit Heesch is het een 
vooruitgang. Zij hoeven voor hun 
controles niet meer helemaal naar 
Oss. Ze kunnen voortaan lekker 
hiernaartoe komen wandelen. 
Makkelijk toch?” 

Takenpakket
Waar de Dames Heesch zich na-
genoeg alleen met bevallingen be-
zighielden, is het takenpakket van 
de hedendaagse verloskundigen 
heel wat breder. Daniëlle – destijds 
zelf ter wereld geholpen door de 
Dames Heesch – is bijvoorbeeld 
ook lactatiekundige. Zij weet alles 
van borstvoeding.
Alle vier de verloskundigen zijn te-
vens bevoegd echoscopiste. “Dat 
blijft altijd een heel mooi moment, 
als je mensen voor het eerst hun 
kindje kunt laten zien”, vertelt 
Evelien van der Marck.

Daarnaast houdt de praktijk zich 
ook bezig met anticonceptie. “We 
voorzien daarmee in een groei-
ende behoefte onder vrouwen”, 
zegt Evelien. “Nu we hiervoor een 
aantekening in het kwaliteitsre-

gister hebben, krijgen mensen dit 
ook vergoed van de verzekering 
als ze het bij ons laten doen.”

Magisch
Ondanks al die extra taken, blijft 
toch een bevalling het allerleukste 
van het vak. “Dat je mensen mag 
helpen bij de geboorte van hun 
kind. Dat is toch echt magisch”, 
glimlacht Karin.
Maar ook bevallen is veranderd 
in de loop van de jaren: vroeger 
beviel iedereen liggend op de rug 
in bed, nu stimuleren we mensen 
om te bevallen in de houding die 
ze het fijnste vinden: in bad, op de 
baarkruk, staand, alles kan! 

Contact
Elke dag (maandag-zondag) tus-
sen 9.00 en 17.00 uur telefonisch 
bereikbaar via 0412-627560

Voor dringende zaken: 
06-55884455
Voor niet-medische vragen ook 
per email: 
info@verloskundigenridderhof.nl
Voor meer informatie: 
www.verloskundigenridderhof.nl 

Kortom, je kunt bij verloskundigen 
Ridderhof terecht voor:
• Kinderwens
• Zwangerschap
• Bevalling
• Kraambed, inclusief 

lactatiekundige hulp
• Anticonceptiezorg.

HEESCH - Er zijn families waarvan de verloskundigen van Ridderhof drie generaties op de wereld heb-
ben geholpen. Groot verschil tussen die eerste en derde generatie is de verloskunde zelf, die is in de 
loop der jaren behoorlijk veranderd.

V.l.n.r.: Daniëlle van der Velden, Karin Vestjens, Evelien van der Marc en Evelien van der Krabben

De Morgenstond 1 - 5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-292186 - 06-53266672 - info@vleeshandelstory.nl

Wij doenook huis-slachtingen

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Wij wensen Wij wensen 
iedereen fijne iedereen fijne 

paasdagenpaasdagen
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HEESWIJK-DINTHER - Eerste 
Paasdag, zondag 21 april, kun-
nen bezoekers genieten van 
een prachtig Paasconcert door 
de Belgische violiste Sylvia Hu-
ang en de Cubaanse pianiste  
Madarys Morgan. 

Entree: volwassenen € 11,- en 
kinderen vanaf 4 jaar € 7,-. Mu-
seumkaart geldig. Reserveren 
voor dit concert kan via 
www.kasteelheeswijk.com. 

Tweede Paasdag
Traditiegetrouw vindt op Tweede

 

Paasdag op 
Landgoed Hees-
wijk de Dag van het Landschap 
plaats. Beleef het voorjaar en 
wandel mee met de boswachter. 
Wandelexcursies beginnen om 
12.00, 13.30 en 15.00 uur voor 
de brug van het kasteel. 

De wandelingen duren ander-
half uur en zijn leuk voor jong en 
oud. Deelname is gratis en reser-
veren is niet nodig.

Pasen op Kasteel 
Heeswijk!

Kun jij nog wekken?

Om dat fruit en de groente lang-
durig te bewaren zoekt de ont-
moetingstuin mensen die kun-
nen wekken, inmaken, inzouten, 
sap of jam maken, en deze ken-
nis met anderen willen delen.
Dus heb je ervaring in wekken, 
inmaken, inzouten, jam of sap 
maken en wil je die kennis met 
ons delen? 
Stuur dan een mail naar 
ontmoetingstuinservaes@
hotmail.com.

Dit jaar stelt familie van den 
Boom uit Heeswijk-Dinther haar 
melkveehouderij open voor alle 
kinderen uit Bernheze en om-
streken.

Lekker knuffelen met kuikentjes, 
spelen met puppy’s, een rondje 
rijden op een pony, ravotten in 
het zand, proeven van de pro-
ducten, luisteren naar een ver-
haaltje, kortom beleven wat de 
boerderij te bieden heeft!

Dat melk niet uit de fabriek komt, 
maar van de koe. Het klinkt zo 
vanzelfsprekend, maar voor kin-
deren die weinig tot geen con-
tact hebben met de agrarische 
sector is het een middag vol ont-
dekkingen! Samen met papa en 
mama of opa en oma op onder-

zoek uit. Een hele leuke invulling 
voor de woensdagmiddag in de 
meivakantie met als leuke bij-
komstigheid gratis entree!

Dus trek je laarzen aan, neem 
je vriendjes of vriendinnetjes, 
broertjes of zusjes mee, laat je 
beste kleren én je eigen huisdier 
thuis en kom naar familie van 
den Boom aan de Koffiestraat 6 
in Heeswijk-Dinther op woens-
dagmiddag 24 april van 13.00 
tot 16.00 uur. Jullie zijn van har-
te welkom!

Lentedag op de boerderij
BERNHEZE - De PR-groep van ZLTO Bernheze organiseert voor het 
zesde jaar op rij haar Lentedag op de Boerderij. Kinderen én ouders 
vragen elk jaar na afloop of het volgend jaar weer georganiseerd 
gaat worden. Alle reden voor de pr-groep dus om er een jaarlijks 
terugkerend evenement van te maken.

EEN MIDDAG VOL 
ONTDEKKINGEN

Op stap met de boswachter tijdens 
de Dag van het Landschap
Gratis wandelexcursies op Tweede Paasdag

Gratis wandelexcursies in 
heel Brabant
Tijdens de Dag van het Land-
schap kun je op veertien locaties 
meewandelen met de boswach-
ter. Het totale programma van 
de Dag van het Landschap is te 
vinden op 
www.dagvanhetlandschap.nl.

De excursies starten om 12.00, 
13.30 en 15.00 uur, voor de in-
gang van het kasteel. De wan-
delingen duren anderhalf uur 
en zijn leuk voor jong en oud. 
Om 12.00 uur is ook een kort 
wandelrondje met de boswach-
ter mogelijk. Deelname is gratis 
en reserveren is niet nodig. Het 

is raadzaam om (waterdichte) 
wandelschoenen of laarzen aan 
te trekken. Honden mogen he-
laas niet meewandelen.
Adres en parkeren: Kasteel 
Heeswijk, Kasteel 4 in Hees-
wijk-Dinther. Parkeren in het 
weiland aan de Gouverneurs-
weg (€ 2,-).

HEESWIJK-DINTHER - Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, vieren Brabants 
Landschap, IVN Uden en IVN Bernheze het voorjaar met de Dag van het Land-
schap. Dit jaar staan de Brabantse zandpaden centraal. Tijdens de Dag van het 
Landschap nemen de gidsen je mee naar Landgoed Heeswijk en hoor je van alles 
over de biodiversiteit en de historie van zandpaden. Ondertussen geniet je ook 
van het prachtige voorjaarslandschap dat aan je voorbijtrekt. Voor of na de wande-
ling kun je een kijkje nemen in Kasteel Heeswijk.

Aardappels bessenKweepeer

HEESWIJK-DINTHER - Ontmoetingstuin Servaes bestaat alweer zo’n 
zeven jaar. De oogst van de hoogstam fruitbomen, de bessenstrui-
ken, frambozen, bramen, kruisbessen en druiven is inmiddels aan-
zienlijk groot, net als de oogst in de groentetuin. 

Pasen vier je in Bernheze
www.mooibernheze.nl/agenda



Woensdag 17 april 2019 11
  

Trek er op uit met Pasen... zie: www.mooibernheze.nl/agenda

Ook diverse
streek-

produkten.

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

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

Ze zijn er weer 
onze hollandse asperges 

en aardbeien.

Dagelijks vers 

en ook geschild 

en/of verpakt 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 

asperges

Evenement ‘Vol in de Wol’

Op Tweede Paasdag, maandag 
22 april, organiseert Alpacafarm 
Vorstenbosch het evenement 
‘Vol in de Wol’. De alpaca’s wor-
den 2 mei geschoren, dus ze zit-
ten dan echt vol in de wol. 
Daardoor zien ze er extra lief en 
aaibaar uit. Iedereen is welkom 
tussen 9.30 en 17.00 uur. Na-
tuurlijk is de toegang gratis. 

Programma
Voor onderstaande activiteiten 
hoef je niet vooraf aan te melden 
en is deelname gratis.
- Om 9.30 en 16.30 uur is er de 

mogelijkheid om te helpen met 
het voeren van de alpaca’s.

-  Er wordt een foto-challenge 
georganiseerd. De fotograaf 
met de mooiste foto wint een 
privé alpaca meet & greet 

voor maximaal 25 personen. 
Voor de kleine fotografen (tot 
en met 15 jaar), wint diegene 
met de mooiste foto een super 
zachte alpacaknuffel. 

 Check de voorwaarden op 
www.alpacavorstenbosch.nl/
evenementen.

-  Er is een paasactiviteit en 
springkussen voor de kinde-
ren.

-  Er zijn verschillende kraampjes 
met alpacagerelateerde en al-
pacawollen producten.

-  Er zijn ook andere alpacafok-
kers aanwezig met een aantal 
dieren. Daarbij zijn er diverse 
kramen gerelateerd aan het 
houden van dieren en speci-
fiek alpaca’s. Deze dag is daar-
om ook erg interessant voor 
(toekomstige) alpacahouders. 

Blijf op de hoogte van ons eve-
nement via onze sociale media, 
Facebook (alpacavorstenbosch) 
en Instagram (alpacafarmvor-
stenbosch) en maak kans op een 
XL alpacaknuffel!

Alpacafarm Vorstenbosch

Leeghandseweg 12
5476 VD Vorstenbosch
06-23073883
info@alpacavorstenbosch.nl

VORSTENBOSCH - Alpacafarm Vorstenbosch is een alpacafokkerij 
met zo’n dertig alpaca’s. De eerste veulens van dit jaar worden ie-
der moment verwacht. De boerderij is iedere zaterdag en zondag 
geopend van 9.30 tot 17.00 uur en vrij te bezoeken. Bezoekers kun-
nen tussen de weides doorlopen, waar bordjes hangen met leuke 
weetjes over de alpaca. Alle dieren zijn daar te bewonderen. In De 
Alpacabar of op het terras is het mogelijk om een drankje te drinken 
of te komen lunchen. 

Vroege vogelwandeling
Natuurcentrum De Maashorst

Om echte vroege vogels te zien 
is een verrekijker onontbeerlijk. 
Deelnemers die er geen hebben 
kunnen er één lenen bij het na-
tuurcentrum. Wakker worden op 
de Maashorst, welke vogel hoor 
je het eerst? Er wordt gewandeld 
maar ook regelmatig stilgestaan, 
dus lekker warme laarzen of 
schoenen worden aangeraden. 

Deelname kost € 3,50 voor vol-
wassenen en € 2,50 voor kinde-
ren. De wandeling neemt circa 
anderhalf uur in beslag.  
Tijdens de wandeling ervaren de 
deelnemers met al hun zintuigen 
hoe het bos ontwaakt. Want er 
is ’s ochtends al heel vroeg veel 
te zien, te ruiken en te horen in 
de Maashorst! Natuurlijk wordt 

er een 
prachtig 
ochtend-
concert 
door de vogels 
gegeven, maar er zijn nog meer 
dingen waaraan te merken is 
dat het bos wakker wordt. Dit is 
dé kans om het mee te maken, 
want de deelnemers gaan op 
pad met echte vogelaars en zeer 
ervaren gidsen. Zij vertellen wel-
ke vogels bij welk geluid horen, 
waarom vogels eigenlijk zingen 
en waar ze dan het liefste zitten. 

Behalve vogels zijn er natuurlijk 
veel meer dieren die op dit vroe-
ge tijdstip wakker worden of 
juist gaan slapen. En ook planten 
beginnen aan de nieuwe dag. 
Deze tocht is leuk en leerzaam 
voor jong en oud!

Om 7.00 uur word je ontvangen 
door de gidsen in het Natuurcen-
trum en na afloop om 9.00 uur 
kunnen deelnemers hier terecht 
voor een lekker kopje koffie of 
thee.

Opgeven voor deelname (tot 
uiterlijk vrijdagmiddag 19 april 
16.00 uur) is noodzakelijk en 
kan aan de infobalie van het na-
tuurcentrum, telefonisch (0412-
611945) of via www.natuur
centrumdemaashorst.nl.

SLABROEK - Natuurcentrum De Maashorst organiseert samen met Vogelwacht 
Uden en IVN natuurgidsen een ochtendwandeling op zondag 21 april. Dat wordt 
vroeg uit de veren, want deze wandeling start al om 7.00 uur! 

Grauwe Klauwier Foto: Marc Gottenbos
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40-jarig werkjubileum voor Karel Bloem

Karel werkte eerst bij een andere 
installateur, toen vrienden hem 
overhaalden om naar Piels te 
komen. Karel: “Solliciteren hoef-
de toen niet met een cv en zo. 
Ik heb gewoon gebeld en ben 
daarna even komen praten of 
de centjes in orde waren. Ik ben 
aangenomen door oprichter Jo 
Piels zelf.” 

Loopbaan
Afwisselend mag je Karels loop-

baan wel noemen. Hij is begon-
nen als monteur, werd daarna 
hoofdmonteur/leidinggevende 
op de bouw en begeleidde daar-
na de installaties van badkamers 
voor particulieren: “Het is heel 
anders werken voor particulieren 
dan in de bouw.” Daarna ging hij 
naar de service: “storingen ver-
helpen en zo”, en nog weer la-
ter werd hij uitvoerder: “mensen 
aansturen.” De laatste jaren is hij 
projectleider. Hij regelt alles rond-

om projecten zoals woningen, 
scholen of kantoren en neemt 
deel aan bouwvergaderingen.

Karel kijkt er nuchter tegenaan: 
“Het is gewoon een beetje zo 
gelopen. Het heeft wel te maken 
met capaciteiten en interesses. 
Ik kan met iedereen overweg en 
omdat ik van onderaf begonnen 
ben, weet ik waar ik over praat. 
Dat is een voordeel bij het maken 
van offertes en het bespreken 

van de voortgang. Tegenwoor-
dig heb je ook mensen die wel 
een opleiding hebben gedaan, 
maar geen ervaring hebben. En 
je moet er kort op zitten en niet 
achteraf pas praten, want dan 
ben je te laat.” 

Veranderingen
In de loop van de tijd is veel ver-
anderd. “Vroeger had iedereen 
tijd voor een praatje. En je werk-
te veel met je handen, nu meer 
met je hoofd. Ik heb nog mee-
gemaakt dat gashaarden werden 
vervangen door cv-ketels met 
radiatoren. 
Tot een paar jaar geleden ver-
huurden we nog bad- en keu-
kengeisers. Nu plaatsen we ook 
warmtepompen en krijgen we 
veel vragen over duurzaamheid. 
Je moet met nieuwe ontwikkelin-
gen meegaan, anders heb je over 

een paar jaar niets meer te doen. 
Maar daar groei je gewoon in.” 
En het allerbelangrijkste: “Ik heb 
het nog goed naar m’n zin.” 

Dank
Het bedrijf is net overgenomen 
door Hoppenbrouwers Tech-
niek. Marga: “Dat was nood-
zakelijk omdat we straks geen 
nieuwe opvolgers hebben. Alles 
is in goed overleg verlopen. In-
stallatiebedrijf Piels en Hoppen-
brouwers Techniek vinden allebei 
duurzaamheid èn personeel be-
langrijk. 

Wij zijn er trots op dat iemand zo 
lang in dienst is! We bedanken 
Karel voor zijn inzet in al die jaren 
voor installatiebedrijf Piels.”

HEESCH/ROSMALEN - Dat iemand veertig jaar in dienst is bij een werkgever komt niet vaak meer voor. 
Voor Karel Bloem was het begin april zover: veertig jaar bij installatiebedrijf Piels in Rosmalen. Direc-
trice Marga van Venrooij-Piels is trots: “Het is echt een hele mijlpaal!” 

V.l.n.r.: Niek van Venrooij, Marga van Venrooij-Piels, Karel Bloem en Jo Piels Tekst: Henriëtte Maas

Ik heb 
gewoon 
gebeld en 
ben daarna 
even komen 
praten of de 
centjes in 
orde waren
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

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

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

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

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

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

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

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

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers
‘Wij zijn de leukste’

Bijna negen jaar geleden spron-
gen Mark en Bart in het diepe en 
begonnen Pannenkoekenhuis De 
Koekenbakkers. Een titel met een 
knipoog die gelijk refereert aan 
de pannenkoek die er centraal 
staat. Deze wordt er in maar liefst 
200 varianten geserveerd, zowel 
hartig als zoet en zelfs combina-
ties ervan, maar dat niet alleen. 
Er is ook volop keuze uit voor- en 
nagerechten en salades. 

Wie graag uit eten gaat, maar 
nog nooit een bezoek bracht 
aan ‘De Koekenbakkers’, mag 
het adres noteren en vooral de 
kinderen meebrengen. Volwas-
senen hebben geheid ‘geen kind’ 
aan hun kroost. Die kunnen zich 
namelijk helemaal uitleven in 
alles wat er voor hen is gereali-
seerd. Zo is er de veilig omheinde 
speeltuin aan de voorzijde en een 
ruimte waarin de allerkleinsten 
onder andere zelf ‘de keuken’ 
kunnen bemannen en tot slot is 

er de speelzolder. Een term die 
op geen enkele manier recht doet 
aan wat daar te beleven is. Het is 
veel meer een avonturenland of 
speelparadijs want de ruimte is 
tot de nok volgebouwd met een 
enorm kleurrijk klim- en klauter-
toestel met touwnetten en bui-
zen waar doorheen gegleden kan 
worden. 

Bijzonder is de gratis Kokkies  
Kidsclub voor kinderen tot 12 
jaar. “Twee weken voor hun ver-
jaardag ontvangen zij een uitno-
diging om hun feest bij ons te 
vieren. Daarbij zorgen wij dan 
voor een versierde verjaardags-
stoel, een pannenkoek met vuur-
werkfontein én 25 kokkies”, ver-
tellen de koekenbakkers. 

Laatstgenoemde zijn muntjes 
waar in het inpandige speelgoed-
winkeltje cadeautjes voor uitge-
zocht mogen worden. Goed eten 
wordt beloond want: “Afhanke-

lijk van hoeveel een kind hier eet, 
krijgt het ook kokkies. Die kun-
nen meteen ingeleverd worden, 
maar er mag ook gespaard en 
later ingeleverd worden”, leggen 
ze uit. 

Dat Pannenkoekenhuis De Koe-
kenbakkers uitgeroepen is tot 
‘Leukste Restaurant van Bernhe-
ze’ is gezien voornoemde, geen 
wonder. Het feit dat er geen 

mystery guest of vakjury aan te 
pas kwam, maakt het eigenlijk 
nóg leuker. “Gasten moesten 
stemmen en een cijfer toeken-
nen. Omdat ons gemiddelde cij-
fer 9 en hoger was, hebben we 
ook nog een Gold Award toege-
kend gekregen”, vertellen de he-
ren, om enthousiast toe te voe-
gen: “Wij zijn de leukste.” Dat 
kan iedereen zelf komen ervaren 
in het warm, aangeklede restau-

rant, waar het, zo bevestigen de 
prijzen, goed toeven is voor jong 
en oud. 

Voor meer informatie: 
www.koekenbakkers.com

TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

HEESWIJK-DINTHER – Eigenaren Mark van Puijenbroek en Bart de 
Laat kunnen het zelf nog nauwelijks bevatten en zijn er terecht trots 
op. Na deelname aan de landelijke restaurantverkiezing werd recent 
Pannenkoekenhuis De Koekenbakkers aan Hoog Beugt 11 in Hees-
wijk-Dinther uitgeroepen tot ‘Leukste Restaurant van Bernheze’ en 
staken zij en passant met een gemiddeld cijfer van 9 en hoger ook 
nog de Gold Award in hun zakken. Mooi te vermelden is dat er in 
deze geen vakjury aan te pas kwam, maar dat het de gasten waren 
die ervoor zorgden dat de ‘Koekenbakkers’ in de prijzen vielen. 

Mark en Bart
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Koninklijk dansen met 
Meer Sports!
Kom op Koningsdag kijken naar 
de kids van Meer Sports. Zij staan 
op deze dag in de spotlights en 
mogen hun ouders, familie, ken-
nissen, vriendjes en vriendinne-
tjes laten zien wat ze elke week 
leren bij juf Simone en juf Nicky 
in de danslessen. 
Een hoop gezelligheid en met z’n 
allen dansen op ‘Pasapas’ van 
Kinderen voor Kinderen. Zien we 
jullie dan?!

Kijk voor meer informatie over 
onze kinderlessen op 
www.meersports.nl 

Brandweer
Altijd al eens in een brandweer-
auto willen zitten of spuiten met 
een echte brandweerslang? Dat 
kan allemaal op 27 april op De 
Misse. De brandweer is er van 
14.00 tot 16.00 uur en heeft leu-
ke waterspelletjes voor jullie be-
dacht. Dit en nog veel meer vind 
je op Koningsdag op De Misse. 

Ook aan de ouders is gedacht. Er 
is een leuke markt waar je gezel-
lig kunt rondsnuffelen en op het 
terras spelen doorlopend bands: 
Qualawaai!, Co-Incidental en 
Kerelz.

Koningsdag op De Misse: koninklijk 
verkleden en koninklijk dansen
HEESCH - Heb jij altijd al eens een koning of koningin willen zijn? Maak bij de bibliotheek een konink-
lijke foto met de Green Screen. Verander jezelf in een prachtige prinses, prins, koning of koningin met 
onze verkleedkleren. En laat je fotograferen voor een koninklijke achtergrond. Dat kan van 11.30 tot 
13.30 uur. We zien je graag tijdens Koningsdag op De Misse. De activiteit is geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar. 

HEESWIJK-DINTHER - De Zon-
nebloemafdeling H.D.L.V. gaat 
op woensdag 24 april weer kie-
nen. 

Alle gasten, vrijwilligers en be-
langstellenden zijn van harte 
uitgenodigd. Deze middag staat 
in het teken van Koningsdag. De 
middag start om 13.30 uur en 
eindigt om 16.30 uur in CC Ser-
vaes in Dinther. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur. 

Boekjes zijn € 5,- per stuk en ie-
dere deelnemer krijgt twee gratis 
consumptiebonnen. Er zijn leuke 
prijzen te winnen.

Wij vragen je om zelf een pen/
stift mee te brengen. Aanmelden 
voor deze middag is niet nodig. 

Je bent van harte welkom! 

Bestuur Zonnebloemafdeling 
H.D.L.V.

Koningskienen

Uurtje Klassiek: Samen-
werking Kasteelconcerten

Dit is het tweede concert dat 
door een samenwerking tussen 
Kasteel Heeswijk-Dinther en het 
‘Uurtje Klassiek’ van Laverhof 
tot stand komt. ’s Ochtends spe-
len de musici in het kasteel en ‘s 
middags - met een ander pro-
gramma - in Laverhof. Het con-
cert is tevens een voorbereiding 
op het Koningin Elisabeth Con-
cours waaraan Sylvia volgende 
week zal deelnemen. 

Sylvia Huang (1994) leerde het 
vak van haar vader en op het 
conservatorium van Brussel. Ze 
won eerste prijzen op verschillen-
de muziekconcoursen. In 2012 
werd ze tweede violiste bij het 
Nationaal Orkest van België en 

anderhalf jaar later promoveerde 
ze daar tot co-solovioliste. Sinds 
2014 is ze eerste violiste bij het 
Koninklijk Concertgebouwor-
kest. Samen met drie collega’s 
vormt ze het GoYa Quartet Am-
sterdam. Sylvia Huang treedt 
veel op in kamermuziekverband 
en in solorecitals.
Madarys Morgan studeerde pi-
ano in Cuba en Spanje, deed 
specialisaties in zangbegeleiding 
en kamermuziek en studeerde 
orkestdirectie in Duitsland. Sa-
men met haar vaste sopraan Isa-
bel Segarra won zij een muziek-
beurs. Madarys Morgan treedt in 
vele landen op en is sinds 2017 
als pianist verbonden aan het 
conservatorium van Karlsruhe.

HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande zondag 21 april kun je om 15.00 
uur een prachtig concert bezoeken in de inpandige kapel van zorgin-
stelling Laverhof, Heeswijk-Dinther. Toptalenten Sylvia Huang (vi-
ool) en Madarys Morgan (piano) spelen in de serie ‘Uurtje Klassiek’ 
een programma met werken van onder andere Bach, Beethoven en 
Debussy. De toegang is een vrijwillige bijdrage. 

Sylvia Huang: Foto: Clélia Schaeffer Madarys Morgan
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De voorstelling ging over twee 
meisjes, Sterre en Rosa, die op 
weg naar hun grootmoeder 
een envelop tegenkwamen met 
een uitnodiging voor ‘De grote 
sprookjes talentenshow’. 

Op weg naar de show hielpen zij 
allerlei sprookjesfiguren met hun 

onzekerheden voor de show. 
Elsa had last van faalangst, 
Roodkapje en Rapunzel hadden 
een meningsverschil, Ariël was 
haar stem kwijt en Draak was 
bang dat hij tijdens het optreden 
alleen maar vuur kon spuwen. 

Na het kijken van de talenten-

show kregen zij ook een beker 
voor hun talent om mensen te 
helpen. 

Vervolgens gingen de kinderen 
allemaal als winnaar naar huis 
want zo’n mooie voorstelling 
neerzetten is toch een hele pres-
tatie!

Voorstelling BSO de Draken
HEESWIJK-DINTHER - ‘De grote sprookjes talentenshow’, dat was dit jaar de naam van de voorstelling 
van BSO de Draken die opgevoerd is op 11 en 12 april in de tuinzaal van Laverhof. Vele bewoners van 
Laverhof, de kinderen van de BSO en ouders hebben mogen genieten van deze mooie voorstelling, ge-
schreven en geregisseerd door Gaby Moon, pedagogisch medewerkster bij BSO de Draken. De kinderen 
leverden input over wat er in de voorstelling zou moeten komen en zo is het stuk tot stand gekomen. 

Foto’s: Edwin Hendriks

Officiële afronding centrumrenovatie ’t Dorp in Heesch
HEESCH - Afgelopen zondag 
werd de centrumrenovatie van 
‘t Dorp officieel en feestelijk 
afgerond. Wethouder Rien 
Wijdeven was bij deze afron-
ding aanwezig en nam het 
woord. 

Herinrichting centrumplan 
In 2013 is gestart met de 
herinrichting van het cen-
trum. In 2015 is de tweede 
fase gerealiseerd waarbij het 
pleingedeelte ook is aange-
past. Dit gedeelte kreeg een 
hoogwaardige uitstraling met 
nieuwe gebakken materialen, 
natuurstenen en lijngoten. 

Naast de bovengrondse herin-
richting is ook ondergronds 
alles aangepakt. In 2018 is het 
laatste gedeelte van ’t Dorp 
tussen Pastoor Scheepens-
straat en rotonde ’t Kruispunt 
aangepakt. Bij het ontwerp 
waren de winkeliers en inwo-
ners nauw betrokken.

Het centrummanagement 
Heesch organiseerde afgelo-
pen zondag het Lentespekta-
kel. De winkels waren open 
en er werden diverse shows 
gegeven, waaronder mode-
shows. Er was ook veel kinder-
vertier, muziek en een terras.

Rien Wijdeven Foto’s: Marcel van der Steen

WINKELIERS EN 
INWONERS NAUW 
BETROKKEN

Genoten van 
een mooie 

voorstelling

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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Sint Jorisviering scouting Mira Ceti

NISTELRODE - Afgelopen zaterdag was het bij scouting Mira Ceti tijd voor de jaarlijkse Sint Joris viering. Een uniek evenement voor de allerkleinste leden en ook voor de 
ervaren leiding blijft de Sint Joris viering jaarlijks genieten van hun bijdrage bij Scouting Mira Ceti.

Voorzitter Toine van den Heuvel heette iedereen welkom. Toine sprak ook zijn trots en dankbaarheid uit omdat in dit 50ste levensjaar van de vereniging de club nog steeds in 
beweging is. Meer foto’s: www.mooibernheze.nl/albums

H e e s c h e  s c o u t s  z o e k e n  A l u r e t h y u mH e e s c h e  s c o u t s  z o e k e n  A l u r e t h y u m

ALURETHYUM
Directeur Floris-Jan van Duy-
nisveld ter Bernhaeghe van 
een Limburgs mijnbouwbedrijf 
had de scouts verzocht om zijn 
familie te helpen zoeken naar 
een nieuw gesteente, het Alu-
rethyum. Concurrent Victor 
Zwartwoud had diverse mijnen 
op agressieve wijze overgeno-
men en de ondergang van het 
familiebedrijf stond voor de 
deur. 

ONTKNOPING
In België en Limburg speur-
den de scouts naar de nieuwe 
delfstof, concurrent Victor en 
mijnwerkers. Na een theatraal 
gevecht tussen de concurren-
ten ontdekten zij dat ze familie 
van elkaar waren. 

De mijnen, de gewonnen delf-
stof en het verdiende geld ble-
ven dus in de familie en de vre-
de werd gesloten.

HEESCH - De uitdrukking ‘April doet wat ie wil’ was van toe-
passing op de 30ste editie van de Scouting Heesch Explorer. De 
Gidsen, Scouts, Rowans, Sherpa’s, ouders en stafleden werden 
gedurende de jubileumeditie van het hikeweekend, 12, 13 en 14 
april, gezegend met sneeuw, zon en vrieskou. Desondanks werd 
de zoektocht naar het Alurethyum een succes. 

De zoektocht 
was een succes 

in het hike-
weekend

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl
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’t Dorp 61a • Heesch • 0412-769072 • www.depot-heesch.nl

De Nieuwe
voorjaarscollectie

staat in de winkel
Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Rien Somers draait door
‘Je moet wel van de vinylsfeer houden’

Al jong werd Rien door zijn oude-
re broers en zussen getrakteerd 
op vinyl hits van bands zoals The 
Hollies, Shocking Blue, The Rol-
ling Stones en The Beach Boys 
die, zo meldt hij met een lachje: 
“De platen werden bij ons thuis 
grijs gedraaid.” Goed voorbeeld 
doet goed volgen, dus in navol-
ging van hen begon Rien met 
het aanschaffen van zijn eigen 
collectie vinyl. “De eerste twee 

plaatjes waren ‘Dear Ann’ van 
The George Baker Selection en 
‘Ik ben verliefd op een frikandel’ 
van Rosita”, herinnert hij zich 
nog. Zijn muzieksmaak was en 
bleef divers. “Ik heb geen speci-
ale voorkeur, maar vind eigenlijk 
alles leuk”, meldt hij. 
Een bijbaantje in een horecage-
legenheid zorgde voor guldens 
om zijn collectie uit te breiden. 
Het betere draaiwerk van destijds 

dj’s Mari van Driel en André van 
den Heuvel als ook discotheek 
Quibus van vrienden Jeroen en 
Jan de Mol werkte inspirerend. 
“Het leek me te gek om ook dj te 
zijn, dus begon ik samen met Carl 
Verhoeven LA City.” 

Nadat muziekblad Hitkrant een 
dj-wedstrijd uitschreef, deed ook 
Rien mee. “Dat was best wel wat. 
Hennie Huisman zat in de jury en 

er waren diverse voorrondes. Ik 
schopte het tot de finale”, blikt 
hij terug. Hoewel in deze niet met 
stip op één, werd hij aansluitend 
gevraagd om de dj-booth te be-
mannen in een regionale club. In 
zijn uppie plaatjes draaien bleek 
echter niet zijn ding, dus na een 
paar maanden hield hij het voor 
gezien. Daarmee stopte het dj-en 
en verdween zijn collectie naar 
de zolder. 

Voor een gezellig avondje werd 
de verzameling in 2016 van stof 
ontdaan en daarmee kwam ook 
zijn voormalige liefde weer tot 
leven. Eentje die intussen weer in 
volle bloei is. Met de eerder op-
gedane ervaring gaat dj Forty-Fi-
ve zoals hij zich refererend aan de 
45-toeren singels noemt, echter 
niet meer alleen op pad. Voor het 
betere transportwerk is er Mar-
tien van Kessel en verder laat hij 
zich vergezellen en ondersteunen 

door een collectief van Dames 
met Dorst. Met elkaar maken ze 
er voor iedereen een feest van. 
“Het is altijd leuk”, overtuigt 
Rien en voegt toe: “Maar je moet 
wel van de vinyl sfeer houden”, 
om uit te leggen: “Dat is vinyl 
uit de jaren ’60 tot en met ’80 
en van A tot Z, oftewel van Abba 
tot ZZ Top.” Binnenkort draait hij 
met zijn dames drie dagen door 
op Paaspop in het Brand Speci-
aalbiercafé en op de plaatselijke 
kermis zondag 26 mei van 16.00 
tot 19.00 uur bij De Bar.

TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

HEESWIJK-DINTHER – Oude liefde roest niet. Een gezegde dat zeker opgaat voor Rien Somers uit Heeswijk-Dinther. Hij verloor als menneke 
zijn hart aan vinyl, poetste zijn collectie een paar jaar geleden op en is vanaf dat moment actief als dj Forty-Five. Samen met een collectief van 
Dames met Dorst, is hij her en der te vinden om het zaakje van A tot Z, oftewel met muziek van Abba tot ZZ Top, zowel voor als achter zijn 
‘tafel’ aan het ‘draaien’ te krijgen. 

‘HET IS ALTIJD LEUK’

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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HEESWIJK-DINTHER - Luc Eek-
hout, directeur van kasteel 
Heeswijk, houdt een lezing over 
de gouden koets die momenteel 
wordt gerestaureerd. 

De gouden koets, een bijzonder 
koninklijk rijtuig
Dit koninklijke rijtuig symboli-
seert de optimistische en dyna-
mische periode die Nederland 
aan het einde van de negen-
tiende eeuw beleefde. De rijke 
ornamentiek en vele symbolen 
vertellen het verhaal van een Eu-
ropese wereldmacht die Neder-

land toen was. De jonge konin-
gin Wilhelmina kreeg de koets 
als inhuldigingsgeschenk van de 
Amsterdammers. Vanaf het be-
gin is deze koets omstreden ge-
weest, onlangs nog vanwege de 
onderdanigheid waamee koloni-
ale onderdanen zijn afgebeeld. 

De merkwaardige concurrentie 
met de Crème Calèche is nog bij 
weinigen bekend. Maar als sym-
bool van ons koningshuis is de 
gouden koets onomstreden en 
het jaarlijkse, feestelijke gebruik 
op Prinsjesdag staat bij iedere 

Nederlander op het netvlies.
Luc Eekhout was achttien jaar 
lang directeur van het Nationaal 
Rijtuigmuseum en heeft in die 
hoedanigheid de catalogus van 
het Koninklijk Staldepartement 
samengesteld. Nu is hij directeur 
van Kasteel Heeswijk. 

Plaats: Heemkamer HKK de 
Wojstap, Raadhuislaan 21a in 
Heeswijk-Dinther.
Tijd: woensdag 24 april, aan-
vang 20.00 uur.
Toegang: voor leden gratis; voor 
niet-leden € 2,-.

Lezing HKK de Wojstap over 
de gouden koets 

Foto: ©ANPRobin Utrecht

Bijspijkercursussen
- Heeft u ook af en toe moeite met het schrijven van moeilijke woor-

den?
- Wilt u weer eens weten wanneer u een ‘d’ of ‘dt’ moet schrijven?
- En wat betekent dit Engelse woord eigenlijk?
- Of wilt u misschien wat meer over financiële zaken weten?
- Of wilt u nu de fietsrouteplanner leren instellen?
- En misschien wilt u online een bestelling kunnen plaatsen.
- Of...?

Als u een antwoord op een van 
deze vragen wilt of als u een hele 
andere vraag heeft dan kunt u 
contact met ons opnemen. 
Wij gaan dan samen met u kij-
ken welke cursussen het meest 
geschikt zijn voor u. En als er op 
dit moment geen passende cursus 
is dan proberen wij een cursus op 
maat voor u te maken. 

De verschillende cursussen kunnen u helpen bij:
- het solliciteren naar een nieuwe baan
- het volgen van een nieuwe opleiding in bijvoorbeeld de zorg
- internetbankieren
- het vrijwilligerswerk dat u doet
- het mantelzorgen
- het regelen van uw vakantie.

Aarzel niet om contact op te nemen als u meer informatie wilt hebben. 
Wij plannen dan een afspraak met u in. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met ONS welzijn, Ank Meertens, 06-14342803. 

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

ESCHER - 
HET ONEINDIGE ZOEKEN

Iedereen heeft wel eens een fanta-
sierijke prent van hem gezien en bij 
velen staan boeken in de kast en dit 
wellicht zonder te weten wie of wat 
achter deze fantastische kunstenaar 
schuil ging.

De documentaire ‘Echer - Het oneindige zoeken‘ vertelt het verhaal 
van Maurits Cornelis Escher (1898-1972) in zijn eigen woorden, zo-
als hij die in brieven en dagboeken opschreef. Wie was deze man 
die gepassioneerd, geobsedeerd haast, de wereld verbaasde met zijn 
verbeelding, waarin onmogelijkheden mogelijk worden en waarin de 
oneindigheid binnen handbereik is en tegelijkertijd ongrijpbaar?
Escher neemt ons mee op reis door zijn leven. Wij volgen hem, op 
zoek naar inspiratie, op zijn reizen door Italië, Zwitserland en Spanje 
en beleven mee hoe hij al puzzelend tot zijn grote werken kwam. 
Hij vertelt over zijn verwondering, zijn angsten, twijfels en succes-
sen en geeft zijn visie op zijn eigen werk. Saillant was dat zijn werk 
in de jaren zestig, tot zijn eigen verbazing, vanwege de fantastische 
alternatieve fantasierijke werelden door hippies en popsterren werd 
omarmd. 

Het publiek laat zich verwonderen over zijn reizen, over de toevallige 
ontmoeting met zijn geliefde Jetta, over zijn verblijf in diverse landen 
maar vooral ook over de totstandkoming van het werk van deze be-
roemde Nederlandse kunstenaar. Zijn werk wordt tot op de dag van 
vandaag door fans van over de hele wereld bewonderd in de perma-
nente tentoonstelling in Den Haag.

Donderdag 25 april 2019 – aanvang 20.15 uur.
Duur: 81 minuten. Tickets à € 5,- verkrijgbaar bij
de kassa voorafgaand aan de film.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Radio NosTos Top 1000

Op 22 april (Tweede Paasdag) 
starten we we weer met de Ra-
dio Nostos Top 1000. Dat bete-
kent acht dagen lang negen uur 
aaneengesloten heerlijke muziek 
tussen 9.00 en 18.00 uur en jij 

kunt ons helpen om deze lijst sa-
men te stellen!

Radio NosTos is te beluisteren 
via internet op 
www.radionostos.nl.

VORSTENBOSCH – Sinds 1 oktober maakt Michel van Zuijlen met 
veel plezier online radio met zijn zender ‘NosTos’. Hier hoor je 
voornamelijk muziek uit de jaren ’60, ’70 en ’80, en dan vooral de 
nummers die je niet meer op andere radiozenders hoort. Michel wil 
graag samen met de luisteraars een programma samenstellen: de 
NosTos Top 1000. 

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos



Woensdag 17 april 2019 19
  



  
Woensdag 17 april 201920

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

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

23 mei 2019
Verkiezingen Europees 
parlement

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Aangepaste 
openingstijden 
Het gemeentehuis is op de 
volgende dagen gesloten
22 april 2019 
Tweede paasdag

6 mei vanaf 15.30 uur
Afscheidsreceptie 
gemeentesecretaris

30 mei 2019 
Hemelvaartsdag

31 mei 2019
Collectieve vrije dag

10 juni 2019
Tweede pinksterdag

De Milieustraat is op 27 april 
gesloten en op 31 mei open.

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?

Sinds 10 april is Bernheze aange-
sloten bij het landelijke meldpunt 
Meld Misdaad Anoniem. 

Dit is een onafhankelijke meld-
punt waar u anonieme informatie 
kunt geven over criminaliteit en 
misdaad. Juist die anonimiteit is 
belangrijk, zodat u zonder angst 
meldingen kunt doen. Bijvoor-

beeld als u het idee heeft dat er 
in uw buurt een hennepkwekerij 
is, er is ingebroken of vuurwerk 
illegaal verhandeld of opgeslagen 
wordt. Alle meldingen zijn waar-
devol. Als gemeente zien we niet 
wie de melding heeft gedaan, 
maar zoeken we per melding uit 
wat er aan de hand is. En als dat 
nodig is geeft de organisatie van 

Meld Misdaad Anoniem de infor-
matie door aan bijvoorbeeld de 
politie, opsporingsdiensten of de 
belastingdienst. 

Openingstijden meldpunt
Ziet of hoort u iets, maar durft 
u de politie om welke reden dan 
ook niet te bellen of te mailen, 
meld dit dan via Meld Misdaad 

Anoniem. Het meldpunt is zeven 
dagen per week bereikbaar via 
0800-7000. Op maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 22.00 
uur en in weekenden en op feest-
dagen van 9.00 tot 17.00 uur. 
Daarnaast kunt u 24/7 melden via 
meldmisdaadanoniem.nl/melden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.meldmisdaadanoniem.nl

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft een ver-
gunning/ontheffing verleend 
aan:
- Sportvereniging WHV voor het 

organiseren van diverse acti-
viteiten i.v.m. viering van het 
60-jarig jubileum van de sport-
vereniging. Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd op 
sportpark De Hoef, Dorps-
straat 15, Loosbroek. Op 30 
mei van 9.30 tot 1.30 uur, op 
31 mei van 19.00 tot 1.30 uur, 
op 1 juni van 9.30 tot 1.30 uur 
en op 2 juni 2019 van 10.00 
tot 21.00 uur. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 15 april 
2019.

- Nederlandse Hippische Acti-
viteiten Vereniging voor het 

organiseren van de Bernhe-
zer Paarden 3-daagse op 29 
mei vanaf 18.00 uur tot 1 juni 
2019, 18.00 uur en Basic Men 
Trec op 21 juni, 18.00 uur tot 
23 juni 2019, 18.00 uur op de 
locatie Watersteeg 1, Vorsten-
bosch. De beschikking is ver-
zonden op 15 april 2019.

- Homeride Daddies voor het 
organiseren  van het Home-
ride Daddies festival op 22 
juni 2019 van 14.00 tot 1.00 
uur in de Torenstraat, Hees-
wijk-Dinther. De Torenstraat is 
op 22 juni vanaf 7.00 uur tot 
23 juni, 12.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 15 april 2019.

- Stichting Oranje Comité Hees-
wijk-Dinther voor het orga-
niseren van de Sinterklaasin-
tocht op 17 november 2019 
van 13.00 tot 17.00 uur. De 

volgende wegen worden van 
14.00 tot 15.30 uur (gedeelte-
lijk) afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers: Toren-
straat, Julianastraat, Donkeren 
Dijk, Koorstraat, Clemens v.d. 
Bergstraat, Abt Neefsstraat, 
Zijlstraat, Abdijstraat en de 
Hoofdstraat, Heeswijk-Dinther. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 15 april 2019.

- Buurtvereniging Heesch/Vinkel 
voor het organiseren van de 
Weiland games op 8 septem-
ber 2019 van 10.00 tot 19.00 
uur op een terrein ter hoogte 
van de Vinkelsestraat 54-56, 
Vinkel. De beschikkingen zijn 
verzonden op 16 april 2019

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

Meldingen klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Buurtvereniging Vlasakker
 voor het organiseren van een 

buurtfeest op 25 maart 2019 
van 19.00 tot 1.00 uur op de 
parkeerplaats t.h.v. Vlasakker 
36, Heesch. De toestemming is 
verzonden op 15 april 2019.

- Gemeente Bernheze voor het 
organiseren van de viering van 
de Nationale Dodenherden-
king op 4 mei 2019 van 19.40 
tot 20.30 uur op (een gedeelte 
van) de Hoogstraat (vanaf de 
Schoonstraat tot aan de Strick-

laan), Heesch. De toestemming 
is verzonden op 15 april 2019.

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

Melding schenktijden para-
commerciële rechtspersoon
VV Heeswijk, Droevendaal 6 
Heeswijk-Dinther heeft in over-
eenstemming met artikel 2:34B, 
lid 4 APV melding  gedaan van 
een activiteit op 26 mei 2019. 
Van deze mogelijkheid mag 
de inrichting maximaal 6 keer 
per jaar gebruikmaken. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij 
u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 

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 2de uitweg 

naar Bosschebaan 4, Heesch;
- het maken van een uitweg naar 

Dijkstraat, kadastraal bekent als 
NTRO sectie F nummer 1242 in 
Nistelrode;

- het maken van een uitweg naar 
Dijkstraat 9, Nistelrode;

- het maken van een uitweg naar 
Vinkelsestraat 22, Heesch.

 Deze meldingen zijn op 11 april 
2019 geaccepteerd. Verzend-
datum: 11 april 2019

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

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. 

Sinds de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018 zitten er drie 
vrouwelijke raadsleden in de ge-
meenteraad. 

Dat is op een totaal van 23 
raadsleden erg weinig. De raad is 
daarmee niet de afspiegeling van 

onze samenleving die we graag 
wensen. Om meer mensen te 
interesseren in de gemeentepoli-
tiek en misschien warm te maken 
voor een plek in de gemeente-
raad of in een raadscommissie, 
organiseren we in het najaar een 
cursus Politiek actief. Voor vrou-
wen én mannen. 

Vier avonden in het najaar
Wil je weten hoe politiek werkt, 
hoe de gemeenteraad in elkaar 
zit en of jij daar een bijdrage aan 
kunt leveren, meld je dan aan 
voor de cursus. Die organiseren 

we vanaf woensdag 18 septem-
ber 2019. In vier avonden krijg 
je op een informele manier uit-
leg over de gemeentepolitiek. Je 
hoort bijvoorbeeld hoe de beslui-
ten genomen worden en hoe je 
daar invloed op uit kunt oefenen. 
Ook kun je kennismaken met 
onze raadsleden. Zij kunnen je 
vertellen hoe zij het raadswerk 
ervaren, wat voor hen belangrijk 
is en hoe ze het raadswerk com-
bineren met hun andere werk-
zaamheden of gezin. Iedereen 
kan de cursus volgen. We stellen 
geen eisen aan opleiding of erva-

ring. Overigens zijn mannen ook 
van harte welkom bij deze cursus. 

Aanmelden kan nu al
De exacte data zijn nog niet be-
kend. Maar lijkt het je wat om de 
cursus te volgen, dan kun je nu 
al een e-mail sturen aan griffie@
bernheze.org. Natuurlijk kun je 
daar ook vast meer informatie 
over de gemeentelijke politiek, 
de gemeenteraad en/of de cur-
sus Politiek actief aanvragen. Een 
afspraak voor een spontaan kijkje 
in de keuken van de gemeente-
raad is zo gemaakt.

Meer vrouwen in de politiek 
Cursus Politiek actief in het najaar

Meld misdaad anoniem
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch en raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.

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

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Het bezwaar heeft geen schorsende wer-
king.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Het bezwaar heeft geen schorsende wer-
king.

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

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. Er zijn 
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 

met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

GEMEENTEBERICHTEN

Kampvuur
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 11 april 
2019 besloten een kampvuuront-
heffing te verlenen aan Scouting 
Mira Ceti, Achter de Berg 14-16, 
Nistelrode van 1 mei 2019 tot en 
met 31 december 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet op de Kansspelen

Loterijvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning verleend conform artikel 3 
Wet op de Kansspelen aan:
- Sportvereniging WHV Loos-

broek. De opbrengst komt ten 
goede aan de financiële onder-
steuning van diverse activiteiten 
en vervangen/uitbreiden trai-
ningsmaterialen. De trekking 
vindt plaats op 2 juni 2019 op 
sportpark De Hoef, Loosbroek. 
Het besluit is verzonden op 15 
april 2019.

- Stichting Stal Bertus. De op-
brengst komt ten goede aan 
de instandhouding van de kin-
derboerderij. De trekking vindt 
plaats op 3 juni 2019 op basis-
school St. Albertus, Dorpsstraat 
44, Loosbroek. Het besluit is 
verzonden op 15 april 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Brouwershoeve Nistelrode
Burgemeester en wethouders ma-
ken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening de 
ter-inzage-legging bekend van het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Brou-
wershoeve Nistelrode’, te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPBrouwershoeve-OW01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt 21 appartementen, 3 pa-
tiowoningen, circa 450 m² hore-
ca en ongeveer 95 parkeerplaat-
sen mogelijk in het centrum van 
Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan Hoog 
Beugt 10 Heeswijk-Dinther
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpbestemmings-
plan ‘Hoog Beugt 10 Hees-
wijk-Dinther’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.BPR-
vRHoogbeugt10HD-OW01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat het agra-
rische bedrijf gesaneerd wordt, 
de bedrijfswoning wordt omge-
zet in burgerwoning en gesplitst 
en er twee ruimte-voor-ruimte-
woningen worden toegevoegd 
aan Hoog Beugt 10 in Hees-
wijk-Dinther.
Hogere grenswaarden geluid: 
Voor het oprichten van de wo-
ningen overwegen burgemees-
ter en wethouders ontheffing te 
verlenen voor het overschrijden 
van de voorkeursgrenswaarde 
(artikel 83 van de Wet geluid-
hinder.) Het ontwerpbesluit voor 
deze ontheffing ligt eveneens ter 
inzage. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Vastgesteld bestemmingsplan 
Gouverneursweg 6c Heeswijk- 
Dinther
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad in de ver-
gadering van 14 maart 2019 
het bestemmingsplan ‘Gouver-
neursweg 6c’ Heeswijk-Dinther 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimteljikeplannen.nl onder code 
NL.IMRO.1721.BPGouverneurs-
weg6c-vg01.
Inhoud: Dit bestemmingsplan 
regelt de uitbreiding van de be-
staande recreatieve ontwikke-
ling aan de Fokkershoek 27 en 
Gouverneursweg 6c in Hees-
wijk-Dinther. 
Inwerkingstreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
bestemmingsplan treedt de dag 
na afloop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat het op 10 april 2019 
een overeenkomst heeft gesloten 
waarin een onderdeel over gron-
dexploitatie is opgenomen in het 
kader van de ontwikkeling van 
bestemmingsplan ‘Ontwikkeling 
woningbouw Hoog-Beugt 10 
te Heeswijk-Dinther’. De over-
eenkomst heeft betrekking op 
de percelen kadastraal bekend 
gemeente Heeswijk-Dinther, 
sectie F, nummer 791 en sec-
tie E, nummer 1292, plaatselijk 
bekend Hoog-Beugt 10 Hees-
wijk-Dinther. 
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf donderdag na de publicatie, 
op afspraak, ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6, Heesch.
Afdeling: Leefomgeving/Beleid 
en Uitvoering

Wet milieubeheer 

Algemene maatregelen van 
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer zijn ingekomen:
- Stal Het Broek heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
een varkens- en paardenhou-
derij op het adres Loosbroek-
seweg 60, Nistelrode (gecorri-
geerde melding).

- VdS Tweewielers heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het oprichten 
van een tweewielerzaak op het 
adres Vinkelsestraat 5, Heesch. 

- Van den Broek-Wijdeven be-
heer BV heeft een melding  

Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van 
een tuinbouwbedrijf op het 
adres Kleine Bosweg 5, Hees-
wijk-Dinther.

- Stal De Fliere Fluiter heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een paardenhouderij op het 
adres Wijststraat 16, Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet mi-
lieubeheer is ingekomen:
- Gebr. Dijkhoff & Zn. B.V. heeft 

een melding op grond van het 
Besluit mobiel breken  inge-
diend. De melding richt zich op 
het breken van in totaal 600 ton 
mengpuin op het adres Meer-
straat 69, Heeswijk-Dinther. De 
melding is geldig vanaf 11 april  
2019 tot uiterlijk 11 juli 2019 
en geldt in deze periode gedu-
rende ten hoogste 2 werkda-
gen. De verwachte startdatum 
was 11 april  2019. Bronsterkte 
mobiele breker is 114 dB(A). 
Tegen deze melding kan geen 
bezwaar worden gemaakt

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Monseigneur van den Hurklaan 

ong.
 Oprichten 4 CPO-woningen
 Datum ontvangst: 05-04-2019
- Venhofstraat 3
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. ver-
zoek bed & breakfast

 Datum ontvangst: 08-04-2019
Heeswijk-Dinther
- Monseigneur Dubbelmanstraat 

33,
 Oprichten berging
 Datum ontvangst: 04-04-2019
- Zandkant 7b
 Realisatie bed & breakfast in 

bestaand gebouw

 Datum ontvangst: 11-04-2019
Nistelrode
- Weijen 54
 Oprichten bijgebouw met car-

port
 Datum ontvangst: 08-04-2019
Vorstenbosch
- Meuwelweg 5-7-9
 Aanleg parkeerplaatsen
 Datum ontvangst: 09-04-2019
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Kampstraat ong. (naast Kamp-

straat 1a)
 Oprichten woning met bijge-

bouw
 Verzenddatum: 08-04-2019
- Hoogstraat 3
 Verbouwen en uitbreiden wo-

ning
 Verzenddatum: 11-04-2019
- Monseigneur van den Hurklaan 

naast 14a
 Bouw veldschuur
 Verzenddatum: 09-04-2019
Heeswijk-Dinther
- Langemeijerstraat 13
 Verbouw woonhuis
 Verzenddatum: 10-04-2019
- Raadhuisplein 20
 Realisatie bed & breakfast en 

handelen in strijd met regel 
ruimtelijke ordening

 Verzenddatum: 08-04-2019
- Schoolstraat 38
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. huis-
vesten arbeidsmigranten

 Verzenddatum: 09-04-2019
- Schoolstraat 21
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening i.v.m. huis-
vesten arbeidsmigranten

 Verzenddatum: 09-04-2019
Nistelrode
- Dintherseweg 5
 Herbouw woning en handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

 Verzenddatum: 11-04-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.
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AAN HET WERK

Baansteen 17 - Nistelrode - 06-50439945
info@rijschoolnistelrode.nl - www.rijschoolnistelrode.nl

Rijschool Nistelrode is met spoed op zoek
naar een full-time 

rij-instructeur/rij-instructrice
voor de categorie B!

Geïnteresseerd? 
Bel 06-50439945 of mail naar: info@rijschoolnistelrode.nl

Éminence Organics
Van Vancouver naar Vorstenbosch

Al 10 jaar de beste en 
grootste Organische Skin Care 
van Amerika
Als een productlijn in Amerika al 
zoveel jaren de beste is, waarom 
is het dan niet in Nederland ver-
krijgbaar?  Deze vraag van drie 
jaar geleden heeft geresulteerd 
in een importeurschap van Émi-
nence Organics. Samen met haar 
man Paul is Annelies een han-

delsonderneming gestart, A & 
P Nature Brands BV, waarbij de 
producten inclusief trainingen 
aan collega beautybedrijven in 
Nederland en België worden ge-
leverd.

Bezoek van Boldijarre 
Koronczay, President van 
Éminence Organics
Afgelopen week verzorgde Bol-
dijarre een  internationale mas-
terclass in The Duke voor de 

samenwerkende bedrijven en 
teamleden van Medi Spa. Als  
jongste ontvanger van de Visi-
onary Award en nog vele on-
derscheidingen die hij daarna 
ontving, wordt hij gezien als een 
icoon in de Spa Industrie.  Zijn 
gedurfde, enthousiaste, humoris-
tische en zeer inspirerende  leider-
schap brengt de Organische Skin 
Care naar ongekende hoogten. 
Zijn Masterclasses, presentaties 
en behandelingen van hoog ni-
veau, en uiteraard zijn bijzondere 

productenrange maken hem tot 
een groot favoriet in de wereld, 
ook onder beroemdheden, en hij 
is uitgeroepen tot meest invloed-
rijke persoon in de Spa Industrie.

VORSTENBOSCH – Sinds enkele jaren is Éminence Organics verkrijgbaar bij Annelies Medi Spa. De be-
handelingen en producten zijn duurzaam en resultaat gericht, volgens oude en nieuwe wetenschappen.  
Een gezonde huid en een gezonde planeet, dat is de missie van Éminence Organics.  Ze voeren dit in 
alle facetten door en zijn daarmee een gewaardeerde en innovatieve leider in de Beautyindustrie. Voor 
elk verkocht product wordt een boom geplant en met de opgerichte Éminence Kid Foundation verzorgen 
ze dagelijks biologische maaltijden aan ernstig zieke kinderen om aan te sterken.

Hondstraat 10, Vorstenbosch
0413-34 36 74
info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele modellering van uw wenkbrauwen.

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Kennismaken met
Éminence Organics?
Tegen inlevering van deze bon

ontvang je 10% KORTING
op een behandeling of product’*
*Deze korting geldt slechts eenmaal per persoon.

Boldijarre Koronczay

Het team van Annelies Medi Spa

Éminence Organics Skincare
Meghan Markle

‘EEN GEZONDE HUID 
EN EEN GEZONDE 

PLANEET’
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AAN HET WERK

Aankomende zaterdag 20 april krijgen 
alle klanten tussen 8.00 en 10.00 uur bij 
Intratuin Veghel 20% korting op al hun 
aankopen. Op deze manier kun je extra 
voordelig profiteren van het uitgebreide 
assortiment planten, vijverartikelen, bar-
becues, potterie, gereedschap, sfeerarti-
kelen en de grote collectie van tuinmeu-
belen.

Kijk voor de voorwaarden op 
www.intratuin.nl/veghel 

Professionele weber barbecuedemonstratie
Aankomende zaterdag 20 april geeft 

een professionele demonstrateur van het 
A-merk Weber bij Intratuin Veghel uitleg 
over de mogelijkheden en wat  het bes-
te bij je zal passen tijdens een barbecue- 
demonstratie van 11.00 tot 16.00 uur. 

Naast de vele tips over het makkelijk ko-
len aanmaken, direct- en indirect bakken 
en schoonmaken van de barbecue, kunt u 
ook een hapje mee eten en zelf proeven 
hoe lekker barbecuen kan zijn. 

Ook op Tweede Paasdag is Intratuin 
Veghel geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Voordelig shoppen bij
Intratuin Veghel

VEGHEL - Intratuin Veghel verklaart de lente voor geopend. De bomen worden weer 
groen, de krokussen breken open en dieren ontwaken uit hun winterslaap. De natuur 
bruist, bloeit, ontluikt en ontspruit! Het is tijd om buiten lekker aan de slag te gaan. 
Intratuin Veghel helpt jou op alle fronten om je tuin, terras of balkon lenteklaar te 
maken.  Paaseikesfestijn

Zowel op Eerste Paasdag 21 april,  als op 
Tweede Paasdag 22 april kan iedereen 
meedoen met Hullie Paaseikesfestijn. Er 
zijn echte paashazen aanwezig en Hullie 
is op zijn ‘Paasbest’ versierd. 
Kinderen en volwassenen mogen mee 
doen met Hullie Grote Paaskwis. Deze 
bestaat uit diverse onderdelen. Zo mo-
gen de kinderen met Hullie paashaas om 
11.30 of om 14.30 uur mee de Bedafse 
Bergen in om paaseieren te zoeken. 

Win kinderfeestje
Ook is er de Hullie paasspeurtocht, die 
je door heel Hullie brengt en die leuk is 
voor jong en oud. In Hullie knutselhoek 
wordt uiteraard ook een leuke paasknut-
sel gemaakt, welke ook mee telt voor de 
einduitslag. Je kunt een kinderfeestje ter 
waarde van € 104,- winnen als je als bes-
te uit de bus komt! 

Meivakantie
Op dinsdag 30 april, woensdag 1 mei, 
donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei vinden 

weer Hullie Pizzawerkwinkels plaats. In 
Hullie knutselhoek kunnen kinderen zelf 
hun pizza koksmuts versieren en daar-
na mogen ze onder begeleiding zelf hun 
pizza gaan maken. Bij voldoende animo 
(minimaal 4 kinderen, minimaal 6 jaar) 
worden de Pizzawerkwinkels gehouden 
om 15.30 uur. Hullie Pizzawerkwinkel kost  
€ 5,- per kind. Reserveren entree@hullie.nl.

Tijdens Hullie Paas/meivakantie is 
Hullie als volgt geopend:
Vrijdag 19 en zaterdag 20 april:
10.00 - 19.00 uur.
Zondag 21 april, Eerste Paasdag:
10.00 - 20.00 uur.
Maandag 22 april Tweede Paasdag: 
10.00 - 20.00 uur.
Dindsag 23 t/m Vrijdag 26 april:
10.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 27 april, Koningsdag:
10.00 - 20.00 uur.
Zondag 28 april: 10.00 - 20.00 uur.
Maandag 29 april t/m zaterdag 4 mei: 
10.00 - 19.00 uur.
Zondag 5 mei: 10.00 - 20.00 uur.

Opening airtrampoline tijdens 
Hullie Paasvakantie
UDEN - Hullie heeft er opnieuw een buitenattractie bij. Tijdens Hullie Paasvakantie 
wordt Hullie Airtrampoline geopend. Dit is niet zomaar een springkussen, maar echt 
een HELE grote: maar liefst eentje van 21 bij 10 meter!
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Afgelopen week ondertekende 
onze burgemeester (MM) een 
convenant met de oprichter van 
het meldpunt Meld Misdaad 
Anoniem, Karin Krijnen. Hiermee 
behoort Bernheze tot de eerste 
veertig gemeenten die zich aan-
gesloten hebben bij het landelijk 
meldpunt Meld Misdaad Ano-
niem.

Maar waarom is het nu zo be-
langrijk dat onze gemeente zich 
hierbij heeft aangesloten? Voor-
heen konden we toch ook mis-
standen bij M melden? 
Hoewel het zo is dat u eerder 
ook misstanden bij M kon mel-
den, werden voorheen gevallen 
van bijvoorbeeld uitkerings-
fraude niet gedeeld met de ge-
meente. Met de ondertekening 
van dit convenant is dit voor de 
toekomst wel geregeld. Natuur-

lijk weet de gemeente niet wie 
de melding gedaan heeft, maar 
krijgt ze nu wel een beter over-
zicht. Daardoor zal ze, samen 
met andere partners zoals de po-
litie, beter in staat zijn eventuele 
samenhangende criminaliteit te 
bestrijden en daarmee uw vei-
ligheid uiteindelijk beter kunnen 
waarborgen.

Als afsluiting sluit ik me graag 
aan bij de woorden van onze bur-
gemeester. “Ziet of hoort u iets, 
maar durft u de politie om welke 
reden dan ook niet te bellen of te 
mailen, meld dit dan via M.”

M is bereikbaar via 0800-7000 
en meldmisdaadanoniem.nl/
melden. Maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur; 
weekenden/feestdagen van 9.00 
tot 17.00 uur.

M

M, een televisietalkshow van Margriet 
van der Linden. M, de codenaam van het 
hoofd van MI6 uit de James Bond verhalen. 
Over deze M’en wil ik het nu niet hebben, 
maar wel over een andere M, het landelijke 
meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Rico van Duijnhoven, 
raadslid VVD-Bernheze

De regering Rutte belast de ge-
meenten namelijk met een rijks-
belasting van € 31,- per ton af-
val. De gemeente kan niet anders 
dan dat doorbelasten naar de 
burgers. Verder wil de SP Bern-
heze in dit artikel aangeven hoe 
u kunt besparen op uw afvalkos-
ten. 

Den Haag verhoogt uw lasten!
In het regeerakkoord van 2017 
(kabinet VVD-CDA-CU en D66) 
is afgesproken dat de opbrengst 

van de afvalstoffenbelasting per 
1 januari 2019 wordt verhoogd 
met € 100.000.000,- per jaar 
(prijspeil 2017). In 2019 zal daar-
om een forse verhoging van het 
tarief van de afvalstoffenbelas-
ting volgen. 

Deze belasting wordt geheven bij 
de gemeenten. Die moeten dat 
dan doorbelasten aan de burgers. 
Daardoor betaalt u als inwoner 
van Bernheze flink meer voor 
uw huisvuil. Met name het vaste 

bedrag gaat fors omhoog. En de 
gemeente mag de brenger van 
het slechte nieuws zijn. Lekker! 
Maar de oorzaken liggen in Den 
Haag. Wat kun u doen om te be-
sparen op de huisvuilkosten? Eén 
ding: scheiden van uw afval en 
zoveel mogelijk apart inleveren. 

Alleen voor het restafval betaalt 
u namelijk, naast de vaste kosten 
voor iedereen. Hoe minder rest-
afval u aanlevert, des te minder 
betaalt u. Ga dus scheiden.

De feiten over uw
kosten voor huisvuil

In 2019 zijn de vaste kosten voor afvoer van huisvuil fors gestegen. Vaak 
wordt de gemeente daarop aangekeken. Dat is in dit geval niet terecht. De 
grote boosdoener is namelijk de regering van Rutte (VVD) in Den Haag! De 
SP zet de feiten voor u op een rijtje. 

Toon van Vugt, SP Milieu Zaken

Energieneutraal in 2030?

Deze klimaatdoelstellingen zijn 
uitdagend en alle beetjes zullen 
helpen, maar moeten we ons 
mooie landschap wel ‘verfraaien’ 
met grote lappen zonnepane-
len? Is er niet nog genoeg ruimte 
op de daken? En wie ruimt de 
installatie na afloop van de con-
tractperiode op? Waar willen we 
zonnepanelen toestaan en gaan 
we deze zonneparken dan inpas-
sen in het bestaande landschap 
door groenstroken of mogen de 
zonneparken direct zichtbaar 
zijn, als teken dat er gewerkt 
wordt aan de energietransitie? 

Allemaal vraagstukken die vra-
gen om goed overdacht beleid.

Ook onze gemeente is met de 
energietransitie bezig, er ligt een 
ambitie om in 2030 energieneu-
traal te zijn. De gemeenteraad 
heeft eind 2018 middels een 
unaniem aangenomen motie de 
ambtelijke organisatie opdracht 
gegeven om te herijken waar 
we staan ten opzichte van dit 
einddoel en of er een versnelling 
nodig is. Binnenkort wordt de 
gemeenteraad hierover verder 
ingelicht. Wij als CDA Bernheze 

zijn benieuwd, maar kritisch: we 
zullen zeker blijven hameren op 
de noodzaak voor een goed en 
duidelijk beleid voor wat betreft 
de zonneparken.

Ik las afgelopen week in een artikel in het Brabants Dagblad dat de 
gemeente Oss momenteel overspoeld wordt met aanvragen voor 
zonneparken, aanvragen voor in totaal zo’n 360.000 panelen. Zon-
ne-energie op landbouwgrond is momenteel hot en wordt door ve-
len als een belangrijk middel gezien om de klimaatdoelstellingen 
van Parijs te halen.

Erik van der Wijst, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: Samen leven, 
samen wonen, samen werken!De informatie leidde op een 

bepaald moment bij mij tot de 
volgende uitroep: “Ik kan dit, 
of liever gezegd ik wil dit niet 
geloven.” Mijn opmerking had 
er niets mee te maken, dat ik 
de woorden van de betreffen-
de ambtenaar die de presen-
tatie verzorgde, in twijfel trok. 
Integendeel. Maar wel met het 
scheidingsgedrag van ons, in-
woners van Bernheze. Wat blijkt 
namelijk?! Het is niet te geloven! 

De (gemiddelde) samenstelling 
van de restafvalcontainer of-
wel de grijze container bestond 
in 2018 uit 41,6% etensresten. 
Keukenafval dus, jawel, ruim 
40%. Onvoorstelbaar. Terwijl het 
via de GFT- container, inderdaad 
die groene, gratis en voor niets 
wordt opgehaald. Voor (het rest- 
afval in) de grijze container be-

taal je € 0,32 per kg + een vast 
bedrag per ophaalservice. Wat 
je zo al kunt besparen. Maar dit 
is nog niet alles. Ook kun je dat 
met plastic, blik en drankkartons; 
met textiel, papier/karton en 
glas. Van dit alles kun je gratis 
afkomen. Zoveel moeite kost dat 
niet. 

Voldoende (ophaal-)mogelijkhe-
den. Maar je moet het wel wil-
len! Ongelooflijk dat de samen-
stelling van de grijze container in 
2018 slechts 13,4% afval bevat-
te, dat echt tot restafval behoort. 
Want 24,5% was overig afval 
zoals hout, verf, batterijen en 
luiers, dat je ook allemaal elders 
kwijt kunt. 

Er valt dus heel wat te besparen 
en dan heb ik het nog niet eens 
over ‘duurzaamheid’.

Niet te geloven!

Afgelopen week spraken we over het af-
valbeleid in onze gemeente en de ermee 
samenhangende kosten. Een belangrijk en 
interessant onderwerp, met name de afval-
scheiding.

Ad Donkers, Politieke Partij Blanco

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

Wil jij je mening geven over dit 
onderwerp? Meld je dan aan via 
www.tipmooibernheze.nl en ont-
vang net na Pasen de vragenlijst. 
Bernheze Media en Top-Onder-
zoek willen de betrokkenheid 
van de inwoners van Bernheze 
vergroten. Via het panel Tip-
MooiBernheze.nl kunnen alle 

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

Doe je nog niet mee? 
Op www.tipmooibernheze.nl 
kun je een aanmeldingsformulier 
invullen. Als deelnemer word je 
van tijd tot tijd gevraagd naar 
je mening over actuele onder-
werpen. Iedereen die woont of 
werkt in Bernheze kan meedoen. 
Deelnemers zijn en blijven ano-
niem en kunnen per onderzoek 

zelf beslissen of ze meedoen. Er 
is geen automatische verplich-
ting om te reageren. 
Dus meld je aan via 
www.tipmooibernheze.nl 
en praat mee!

TipMooiBernheze over herdenkingen
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

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

Asbest eraf!
Zonnepanelen erop?

Samenwerking ondernemers en burgers

Vandaag, 17 april, komen ondernemers en agrariërs van Bernheze 
om 19.30 uur bijeen in CC de Pas in Heesch. De gemeente, provin-
cie, coöperatie Asbestschakel en de Bernhezer Energie Coöperatie 
(BECO) praten hen bij over de mogelijkheden om asbest van hun 
daken te laten halen en op het nieuwe dak zonnepanelen te laten 
plaatsen. Later in het jaar worden ook de burgers van de dorpen 
in Bernheze hiervoor benaderd. Bernheze is de eerste gemeente in 
Brabant die hiermee aan de slag gaat. 

Combinatie asbest eraf en zonnepanelen erop
Het gevaar van asbest is al jaren algemeen bekend en de nood-
zaak om op zoek te gaan naar nieuwe, schone energiebronnen in-
middels ook. De gemeente, de provincie en een lokale werkgroep 
bestaande uit de Bernhezer Buitenwacht, de dorpsraden, BECO, 
de ZLTO en de Ondernemersverenigingen willen deze zaken com-
bineren en roepen ondernemers en agrariërs op zoveel mogelijk 
zonne-energie te realiseren op hun nieuwe daken. Daarmee kan 
Bernheze een aardige stap zetten in het energie-neutraal worden 
van de gemeente. Later krijgen ook de burgers de kans om hieraan 
mee te doen. 

Samenwerking tussen ondernemers en burgers
Ondernemers kunnen een groot deel van de schone energie zelf 
gebruiken voor hun bedrijf. Ondernemers die meer energie kun-
nen opwekken dan ze zelf nodig hebben willen we vragen om (een 
deel van) hun dak beschikbaar te stellen aan burgers van Bernheze, 
die zelf niet de mogelijkheid hebben om via hun eigen dak energie 
op te wekken. Deze burgers krijgen dan de kans om van die onder-
nemer een deel van het dak te huren om daarop zonnepanelen te 
plaatsen en zo dus eigen zonne-energie te kunnen opwekken. Op 
die manier kunnen nog meer burgers van Bernheze meedoen met 
de energietransitie van Bernheze. 

Bernhezer Energie Coöperatie (BECO)
BECO organiseert de samenwerking tussen de ondernemers en de 
burgers. Dat noemen ze een Postcoderoosproject. Hierin kunnen 
ondernemers en burgers, die dezelfde postcode hebben, samen-
werken. In Heeswijk-Dinther hebben ze dat al succesvol gerea-
liseerd. Burgers die nu belangstelling hebben voor deze aanpak 
kunnen zich dus melden bij en in gesprek gaan met BECO. Mail 
daarvoor naar info@bernhezerenergie.nl of bel met 06-33134848 
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Column

Illustratie: Sarah Linde

‘In een Postcoderoosproject 
kunnen ondernemers en 

burgers, die dezelfde postcode 
hebben, samenwerken’

Nep zebrapad
In Nistelrode wordt op dit mo-
ment hard gewerkt aan de 
herinrichting van het centrum. 
Dit alles om de leefbaarheid 
van deze kern te verbeteren en 
de veiligheid te vergroten. Maar 
lukt dat ook? D66 vraagt zich 
dat, dit hele proces, al oprecht 
af. Toen we kritische vragen 
stelden over de versmalling van 
de rijbaan werd de ontwikkeling 
in het dorp Haaren als voorbeeld 
gesteld. Maar Haaren heeft veel 
minder verkeersbewegingen op 
een dag dan Nistelrode.

Toen ons commissielid Rob van 
der Geld duidelijk waarschuwde 
voor de mogelijk gevaarlijke si-
tuaties die kunnen ontstaan bij 
de aanleg van een zogenaamd 
nep zebrapad, werd dat wegge-
wuifd. “We houden het in de ga-
ten”, en alles zou goed komen. 
“Oogcontact tussen weggebrui-
kers, tussen autobestuurders en 
voetgangers, voorkomt alle pro-
blemen”, zo werd gezegd.

Het nep zebrapad ligt er onder-
tussen en nu mengt Veilig Ver-
keer Nederland zich met een 
duidelijke waarschuwing: ‘Nep 
zebra voor modernisering Nistel-
rode is spelen met levens.’ 
Willen wij dit? Gaat mooi hier 
voor veiligheid? En gebeurt dat 
straks ook bij de herinrichting 
van het centrum van Hees-
wijk-Dinther?

Legt het college deze duidelijke 
uitspraak van VVN echt naast 
zich neer of kiest het voor vei-
ligheid in de kernen van Bernhe-
ze? D66 kiest duidelijk voor dat 
laatste! 

Annemieke Boellaard, 
fractievoorzitter D66 Bernheze.

bernheze.d66.nl

Geeloranje is toch groener 
dan we denken
Er is blijkbaar veel onbegrip bij steeds meer inwoners, over de vele geel-
oranje akkers die elk voorjaar weer verschijnen doordat het gewas wat er 
op staat, doodgespoten wordt. De aanleiding hiervoor is veel groener dat 
veel mensen denken.

Akkerbouwers moeten 5 procent van hun grond na de oogst inzaaien met 
gewassen die als groenbemesting dienen. Met name bij de teelt van mais 
neemt dit toe. Het klinkt tegenstrijdig, maar geeloranje bouwland hangt sa-
men met hogere vergroeningseisen.
Dit gebruik van gifstoffen leidt tot terechte zorg over voedsel en landschap, 
maar blijkt verantwoorde boerenpraktijk te zijn, als we kijken naar alle plus-
sen en minnen. De groenbemesters moeten op tijd omgezet worden om ook 
op het juiste moment als meststof te kunnen dienen. 
Verder zorgt vroeg spuiten ook voor minder onkruid 
in het verdere groeiseizoen en voorkomt dus latere 
spuitbeurten en opbrengstverlies. Overigens worden 
ook heel veel groenbemesters zonder deze spuitgang 
mechanisch er ondergewerkt.
Er kan wel het nodige onbegrip voorkomen worden 
door de dode woestijnakkers na een paar dagen er on-
der te werken. Is ook beter voor het gewas. Boer blij, 
burger blij.

John van den Akker, raadslid

Omdat niet iedereen mededogen 
en respect heeft voor een ander, 
heeft Sire nu de campagne ‘Doe-
slief’. Lief doen is misschien wat 
veel gevraagd, maar is normaal 
doen tegenwoordig ook al te 
moeilijk? 

Even een paar voorbeelden. Als 
eerste de nieuwe oversteekplaat-
sen in Nistelrode. Wel of geen 
zebra? Wat is er mis met het vei-
lig laten oversteken van voetgan-

gers? Moet je als automobilist 
dan echt vol gas door het cen-
trum? Die twintig seconden tijd-
winst is toch geen leven waard? 
Heel ander voorbeeld. Afgelopen 
zaterdag mocht ik een wedstrijd 
fluiten. Het gedrag van de jon-
gens op het veld was heel spor-
tief. Alleen de ouders… soms zou 
je hen met rood weg willen stu-
ren. Dat niet iedereen altijd hof-
felijk is en het goede voorbeeld 
geeft lijkt me helder. 

Tijd voor iets anders. Jakkeraars 
en schreeuwende ouders zijn 
ook mensen. En mensen hebben 
hun dag ook wel eens niet. Als 
ik dan lief doe, zou het schelen? 
Soms kan een glimlach wonde-
ren doen.

Als we nou allemaal af en toe 
glimlachen naar elkaar, misschien 
wordt dat dan vanzelfsprekend. 
Een mooie toekomst begint bij 
jezelf.

Vanzelfsprekend

Het is lente. Een groot aantal mensen staat stil bij de Paasgedachte. Heel 
veel mensen genieten van ‘The Passion’. Een tijd van mededogen en een 
nieuw begin. Een tijd om stil te staan bij hoe je zelf reageert en wel of geen 
mededogen toont.

Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze

Bellinda: ‘Een mooie toekomst begint bij jezelf’
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Tekst?

‘N GOEDE VRIJDAG Zie oplossing pagina 38

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

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Ria van der Wijst 
uit Loosbroek

Winnaar:
Mia Habraken

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

Puzzle #244458

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

TE KOOP

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

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

VELE SOORTEN SPIEZEN 
VANAF € 1,20 PER STUK 
GOURMETSCHAAL € 4,95 
PER PERSOON.  
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss. 
www.slagerijvandinther.nl 
0412-454536.

In verband met overlijden. 
ZGAN GAZELLE 
DAMESFIETS 
BLAUWGRIJSGROEN € 250,-
DAMES E-BIKE, MERK ITEK 
TYPE XTRACT GRIJSZWART, 
rijdt zelfs licht zonder accu 
€ 650,-. 06-55130307.

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24/40 of 48 m2

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

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

250 M2 OPSLAGLOODS 
+ 20 M2 ZOLDER.
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.

Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

AANGEBODEN

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

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

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

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

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.

DIVERSE

GROOTSE GARAGE-
VERKOOP! 
Pand (ruim 600m2) moet leeg 
per 1 mei. Alles moet weg! 
Bouwmaterialen, gereedschap, 
machines, stellingen, 
schoonmaakmiddelen, meubels, 
enz. Vrijdag 12 en 19 april van 
13.00-18.00 uur, zaterdag 13 
en 20 april van 10.00-18.00 
uur, zondag 14 april van 13.00-
18.00 uur. Tel. 06-41934784. 
Toon Bolsiusstraat 18, Schijndel.

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 

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

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

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

MOOIBERNHEZERTJES

Je vindt hier de meest uiteenlo-
pende snuisterijen. Op ons ge-
zellige terras kun je genieten van 

een hapje en een drankje. Ook 
de kinderen hoeven zich niet te 
vervelen met schminken en de 
speeltuin. 

Sla je slag op onze rommelmarkt 
van 10.00 tot 16.00 uur. Entree 
€ 2,- per persoon, kinderen tot 
12 jaar gratis. 

Wil je zelf op de markt staan? 
Dat kan! Neem dan contact met 
Riek v.d. Aa voor het huren van 
een kraam of grondplaats via 
0413-291004 (liefst voor 19.00 
uur).

Rommelmarkt Buurtver-
eniging De Drie Dreven
HEESWIJK-DINTHER - De eerste zondag in mei organiseert buurt-
vereniging De Drie Dreven wederom de jaarlijkse rommelmarkt. 
Met zo’n 90 kramen en grondplaatsen is er een groot en gevarieerd 
aanbod. De rommelmarkt strekt zich uit over de Kastanjedreef, Lijs-
terbesdreef en Lindedreef.
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Prentenboekentip van de bibliotheek: 

Boer Boris en de eierenBoer Boris en de eieren/tekst: Ted van Lieshout/tekeningen: Philip Hopman/tekst: Ted van Lieshout/tekeningen: Philip Hopman

Een prentenboek met een heleboel paaseieren, dat is ‘Boer Boris en de eieren’.

Boer Boris heeft heel bijzondere kippen: ze hebben eieren met 
stippen en strepen gelegd. Er is geen enkel wit eitje bij. Boer Boris 
besluit dan ook om ze te gaan verstoppen in het hele land. Hij 
laadt de eieren op zijn trekker en de kippen gaan gezellig mee. 
Maar dan gaat het mis. Na een bijna-botsing met de paashaas 
zijn alle eitjes stuk. Wat moet er nu gebeuren? Gelukkig krijgt 
Boer Boris hulp van een heleboel kinderen.

Net als alle andere prentenboeken in de succesvolle reeks over 
Boer Boris, is ook dit deel op rijm geschreven. De lezer wordt 
rechtstreeks aangesproken om mee te helpen met het zoeken 
van de paaseieren die in de tekeningen zijn verstopt. Dat maakt 
het een heerlijk interactief boek om met je kind van te genieten. 
Vanaf 3 jaar.

Heel HaDee Kookt op 5 juni. Doe jij al mee?
‘Je hoeft geen sterren-chef te zijn: de avond draait om samen koken, eten en elkaar leren kennen’

En dat aanmelden kan in verschil-
lende vormen. Als kookvrijwil-
liger of kookontvanger. Chique 
termen: kortom gaat het om een 
gezellige avond die in het teken 
staat van verbinding. Want dat is 
wat ‘Heel HaDee Kookt’ inhoudt. 
Janneke: “De avond draait om 
koken voor een ander en in con-
tact komen met elkaar.” Mieke 

vult aan: “Als je je als kookvrij-
williger opgeeft, ga je op 5 juni 
bij een ander koken. Geef je je als 
kookontvanger op, dan komen 
vrijwilligers die avond naar jou 
toe om te koken. Natuurlijk kun 
je ook samen koken.” 

SAMEN ETEN EN KOKEN
Janneke: “Eten moet je toch, hoe 

leuk is het om dit dan eens met 
een ander te doen? Ik deed een 
paar jaar geleden in Veghel mee 
en vond het zo bijzonder om te 
zien hoe dankbaar de vrouw was 
bij wie ik mocht eten. Ik nam mijn 
kinderen en man mee. Dat maak-
te echt van alles in haar los.”

Met Heel HaDee Kookt willen 

de dames iedereen in en rond-
om Heeswijk-Dinther bereiken, 
van jong tot oud. Mandy: “We 
zijn in gesprek met organisaties 
als Laverhof, KBO, ONS welzijn 
en Abdijstaete. Op deze manier 
kunnen we heel veel verschil-
lende mensen een mooie avond 
bezorgen. Zo brengen we echt 
dorpsgenoten met elkaar in con-
tact, die elkaar anders niet op 
zouden zoeken.”

LOKALE ONDERNEMERS 
SPONSOREN BOOD-
SCHAPPENTAS
Op 5 juni staat voor alle deelne-
mers een boodschappentas klaar. 
De ingrediënten in deze bood-
schappentas zijn gesponsord 

door lokale ondernemers. Deel-
nemers mogen zelf weten wat zij 
met de ingrediënten koken: Car-
men, Janneke, Mandy en Mieke 
zorgen voor inspiratiekaartjes 
zodat je jouw eigen draai kunt 
geven aan wat er op tafel komt. 
Je hoeft geen sterren-chef te zijn. 

DOE JIJ OOK MEE?
Houd jij van koken? Of eet je 
vaak alleen? Dan is de organisa-
tie op zoek naar jou! Je kunt je-
zelf opgeven als kookvrijwilliger 
of kookontvanger, via 
heelhadeekookt@gmail.com. 
Woon je niet in Heeswijk-Dinther, 
maar zou je wel willen meedoen? 
Dat kan natuurlijk ook! Mail jouw 
wens naar bovenstaand mail-
adres en de dames brengen je 
graag in contact. De dames wil-
len 50 mensen met elkaar in con-
tact brengen. Meld jij je ook aan?

HEESWIJK-DINTHER – “Als mensen dit in Veghel kunnen, dan kunnen wij dat ook!”, begint Mieke 
Volk enthousiast te vertellen over het event dat in Veghel al een paar jaar plaatsvindt en dat zij dit 
jaar, samen met Carmen van den Boom, Janneke Kemps en Mandy Verhoeven voor het eerst in Hees-
wijk-Dinther organiseert. “En je kunt je nog aanmelden!” 

Carmen van den Boom, Mandy Verhoeven en Janneke Kemps  Tekst: Eline Sigmans Foto: Edwin Hendriks

Dorpsgenoten
met elkaar in 
contact die 
elkaar anders 
niet op zouden 
zoeken

Uitreiking cheque opbrengst
Goodwill tour aan Buro Lima

VORSTENBOSCH - Pieter v.d. 
Voort en Frank Verhoeven van 
MC De Ketel organiseerden op 
zondag 31 maart een Motor 
Toertocht waarvan de opbrengst 
geheel ten goede kwam aan 
Stichting Buro Lima.

Dit is een stichting voor pedago-
gische ondersteuning en begelei-
ding. Want als ouder wil je toch 
alleen het allerbeste voor je kind?
Afgelopen week is de cheque 
van € 500,- overhandigd aan 
Lianne van Genugten en Chris 
v.d. Ven van Buro Lima. De op-
brengst gaat gebruikt worden 
aan de tuin en de leefomgeving. 
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DUURZAAM BOUWEN

BERNHEZE - Zowel in de politiek als op televisie blijkt de opkomst van de anti klimaat revolutie. Men ziet 
andere uitdagingen, dichter bij huis, waar prioriteit aan moet worden gegeven boven duurzaamheid en 
een beter milieu.

De afgelopen tijd zien we een 
stijging in reacties die haaks staan 
op de duurzaamheidsrevolutie die 
gaande is. De actualiteiten in het 
nieuws geven de nodige aandacht 
aan deze beweging. Helaas is nie-
mand echt onafhankelijk en heb-
ben zowel voor- als tegenstanders 
graag nieuws in beeld dat een 
eenzijdig mooi plaatje schetst. 
Met het uitbrengen van een stem 
heeft iedereen daar vorige maand 
zelf een keuze in gemaakt.

Veel geld uitgeven om minder 

CO2 uitstoot teweeg te brengen 
is één bezwaar van deze nieuwe 
beweging, maar gelukkig hoeft 
dit ook helemaal niet!

De Bernhezer Energie Coöpera-
tie levert groene stroom, maar 
dat is niet de belangrijkste reden 
waarom we zo actief zijn. Het 
draait vooral om bewustwording 
en onafhankelijkheid voor onze 
eigen gemeente. We willen laten 
zien dat het heel eenvoudig aan-
gepakt kan worden om comforta-
beler en goedkoper te wonen en 

leven. Dat je dan ook meer duur-
zaam bent is voor sommigen van 
ons heel belangrijk en voor ande-
ren een bijzaak. En dat is oké!

Dit doen we bijvoorbeeld door 
diensten aan te bieden die je 
energiegebruik inzichtelijk maken 
en je helpen om thuis heel een-
voudig met minder maandelijkse 
kosten meer woongemak te heb-
ben, zoals de energiekoffer. Help 
mee met een comfort- en kosten-
revolutie in jouw eigen huis en de 
hele gemeente!

Klimaat en Anti revoluties

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Zorg voor een
goede isolatie

De verwarming van de 
woning is een van de 

meest energie verbruikende 
invloeden in de woning. 
Hoe minder je die dus 

nodig hebt, hoe beter. Als 
je kiest voor betrouwbaar 

isolatieglas in de woonkamer 
en slaapkamers, maar ook 
de muren goed isoleert, 

dan betaal je veel minder 
stookkosten. 

Let je daarbij ook nog op het 
energieverbruik en stel je de 
temperatuur wat lager in? 
Dan bespaar je daarmee 

ook weer. Je kan ook subsidie 
aanvragen om je huis 

te isoleren.

DUURZAAMHEID
TIP
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BERNHEZE BOUWT

De lente is begonnen, 
bomen staan in bloei en de 
bloembollen komen uit. Het is 
wat langer licht en de dagen 
zijn weer langer. Tijd om weer 
een frisse wind door je huis te 
halen en de nieuwste trends op 
woongebied te bewonderen. 
En dat kan bij ons!

Speciaal op Tweede Paasdag 
(maandag 22 april) staan we 
van 12.00 tot 17.00 uur weer 
voor u klaar met een lekker 
hapje en drankje. Ook aan de 
kids is gedacht. Zij mogen 
eieren komen versieren. De 
mooiste woonaccessoires zijn 
binnen, mooie pastels van 
Riviera Maison en bij Riverdale 
en PTMD zien we de trendy 
Bohemian Style.

Op onze 
woonafdeling 
Profijt meubel 

is ook een 
frisse wind 

gaan 
waaien. 
We zien 
daar nog 
steeds 
een 

industriële basis met 
moderne ondertonen. Bij 
onze slaapkamerafdeling zie 
je de nieuwste boxsprings 
en hebben we de mooiste 
dekbedovertrekken. Van mooie 
rustige basics van VT wonen 
tot de mooie bloemen designs 
van Essenza.

Ook hebben we een 
mooie actie bij onze eigen 
matrassenlijn, waarbij u naast 
een heerlijk ligcomfort nu een 
gratis ergonomisch kussen 
krijgt. Om nog uitgeruster 
wakker te kunnen worden!

In onze keukenshowroom 
vindt u de nieuwste snufjes 
op keukengebied, zoals een 
kokend waterkraan waar 
nu ook heerlijk gekoeld en 
bruisend water uit kan komen. 
Koken kan zonder afzuigkap 
doordat we een kookplaat met 
ingebouwde afzuiging hebben. 

Tot snel!

Column Albertine

Op onze 
woonafdeling 
Profijt meubel 

is ook een 
frisse wind 

gaan 
waaien. 
We zien 

een 

Nieuwe trends tijdens Paasshow

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch
0412-486277 - info@erveza.nl  - www.erveza.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

COLUMN
ONNO

NORMAAL MAAT-
SCHAPPELIJK RISICO 
BIJ PLANSCHADE 
BLIJFT IN BEWEGING
In deze rubriek heb ik al diverse 
malen aandacht besteed aan 
planschade. U heeft kunnen 
lezen dat voor een succesvol 
beroep op planschade aan 
een heel aantal voorwaarden 
voldaan moet worden. Een 
aspect dat regelmatig onderwerp 
van discussie vormt bij 

planschadetrajecten is het ‘normaal maatschappelijk risico’. 
In de huidige wet is bepaald dat planschade die binnen 
het normaal maatschappelijk risico valt, voor rekening blijft 
van de aanvrager. Ook bepaalt de wet dat in ieder geval 2 
procent van de waarde van de onroerende zaak die schade 
lijdt als maatschappelijk risico wordt aangemerkt. 
Op welke wijze moet het ‘normaal maatschappelijk risico’ bij 
planschade worden bepaald?
De rechter stelt al vele jaren dat van belang is of de 
schadeveroorzakende ontwikkeling ‘als een normale 
maatschappelijke ontwikkeling’ beschouwd kan worden. 
Inmiddels is duidelijk dat een zogenaamde inbreiding van 
woningen in een woonkern door de rechter als zo’n normale 
maatschappelijke ontwikkeling wordt aangemerkt. Dat 
betekent dat je hier rekening mee had kunnen houden. 
Verder is van belang of een ontwikkeling in de lijn der 

verwachtingen lag. Hiervoor is dan weer van belang of 
de ontwikkeling (naar aard en omvang) past binnen de 
ruimtelijke structuur van de omgeving en binnen het tot dan 
toe door de gemeente gevoerde beleid. 
Dit wil overigens nog niet meteen zeggen dat als een 
ontwikkeling in de lijn der verwachting lag, de daaruit 
voortvloeiende schade dan ook automatisch geheel onder 
het normaal maatschappelijk risico valt. Er zal ook gekeken 
moeten worden of de schade onevenredig is in verhouding 
tot de waarde van de woning. 

Dan resteert de vraag hoe hoog het ‘normaal 
maatschappelijk risico’ is. Zoals gezegd is in de wet een 
drempel vastgesteld van 2 procent van de oorspronkelijke 
waarde van het object. De rechter heeft in de afgelopen 
jaren diverse malen bepaald, dat onder bepaalde 
omstandigheden een drempel van 5 procent aanvaardbaar 
kan zijn. Het moet dan dus gaan om een ontwikkeling die 
past in de ruimtelijke structuur van de omgeving en past 
binnen het gevoerde beleid van de gemeente. 
Hoe wordt planschade straks geregeld in de nieuwe 
Omgevingswet?

Zoals u wellicht weet is het de bedoeling dat in 2021 
de nieuwe Omgevingswet in werking zal treden. De 
Omgevingswet bundelt straks 26 bestaande wetten op het 
gebied van onder andere bouwen, milieu, water, ruimtelijke 
ordening en natuur. Met de Omgevingswet zal er dus nog 
maar één wet zijn voor de hele leefomgeving.
Ook planschade zal in deze wet een plek gaan krijgen. 
Eerder heb ik u bericht dat de verwachting was, dat in 
die nieuwe Omgevingswet een drempel van 5 procent 
opgenomen zou worden! Inmiddels is duidelijk geworden 
dat deze drempel op 4 procent wordt gesteld. Niet meer ‘in 
ieder geval’ 4 procent, maar standaard 4 procent. 
Dat betekent dat de discussie over de hoogte van het 
normaal maatschappelijk risico niet meer gevoerd hoeft te 
worden. Dus duidelijkheid.
Het betekent ook dat eigenaren van woningen in alle 
gevallen een aanzienlijk deel van een waardevermindering 
door projecten van derden voor lief moeten nemen. 

Laat u goed adviseren!

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

EEN DREMPEL VAN 4% NORMAAL MAATSCHAPPELIJK RISICO WORDT DE REGEL 

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

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

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

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

www.omegainstallatietechniek.nl      www.omega-it.nl

Kan ik subsidie krijgen om mijn 
asbestdak te verwijderen?

BERNHEZE - De landelijke sub-
sidieregeling voor het verwijde-
ren van asbestdaken is per 15 
december 2018 gesloten. Mo-
gelijk kunt u bij uw gemeente 
of provincie een subsidie aan-
vragen.

Subsidieregeling verwijderen 
asbestdaken gesloten
Tot voor kort was het mogelijk 
om gebruik te maken van de 
Subsidieregeling verwijderen as-
bestdaken. Het plafond van het 
totale subsidiebudget van € 75 

miljoen is bereikt. Daarom wor-
den er geen aanvragen meer be-
handeld. Meer informatie over 
de subsidie leest u op de website 
van RvO.

Nieuw fonds moet in 2019 
subsidieregeling vervangen
De subsidieregeling voor het 
verwijderen van asbestdaken is 
per 15 december 2018 gesloten 
omdat het budget van € 75 mil-
joen is bereikt. U kunt hierdoor 
geen subsidieaanvraag meer in-
dienen. Het stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting, de provincies, 
gemeenten, banken en de Rijks-
overheid bereiden nu een fonds 
voor die de subsidieregeling 
moet vervangen.

Extra asbestsubsidies via 
gemeente of provincie
Neem contact op met uw ge-
meente of de provincie om te 
informeren of er een plaatselijke 
of provinciale subsidie is.

Bron: Rijksoverheid

Zie ook de 

column over 

asbest op 

pagina 25
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Na een droge periode, 
kwam een korte winter
met harde wind en veel regen. 
De natuur houd je niet tegen.

Pasen, nu in april; we staan er altijd bij stil.
Christus, voor alle mensen gestorven
en weer verrezen,
Voor ons moet dat toch duidelijk wezen.
We geloven in God, 
we hopen op het paaslicht,
dat in liefde aan ons  is gericht.

We leven in een tijd van onzekerheid,
Mensen voelen zich niet vrij, zijn bang.
Als we elkaar liefde geven, geen haat,
komt er vrede voor heel lang.

Nu de lente is gekomen, 
gaat de hemel een klein beetje open.
Zonnestralen dansen tussen de bloemen,
die er spontaan van gaan bloeien.
Vogels zingen een welkomstlied,
bij het begin van een nieuw seizoen, 
dat ons vreugde biedt.
Nu bestaat de Zonnebloem 70 jaar,
We hebben het samen fijn voor elkaar.
Een goed bestuur en vrijwilligers
met handen uit de mouwen,
Dat schept een goed vertrouwen.

Is het dan niet fijn te weten, 
dat eenzaamheid niet hoeft,
Dat je zelf het tij kan keren, 
van somber en bedroefd.
We zijn een zee van zonnebloemen, 
een oceaan van golvend goud.
Als we buigen naar het zonlicht, 
doen we dat in duizendvoud.

Wie goed luistert, hoort ons zingen 
als één koor, maar ook apart.
Die hoort de mooiste klanken 
van het allergrootste hart.
’t Is zonde van je schoonheid, 
de zon schijnt bovendien.
Verjaag de schaduw, kijk omhoog 
en laat je schoonheid zien.
Zeg dag tegen het donker 
en zoek met ons het licht.
Want voor je het weet verwarmt 
de zon voortaan ook jouw gezicht. 

Een Zalig Pasen!            
                                                               
Leny van Mun, april 2019

Je kunt je inschrijven door een 
mail, met vermelding van de 
namen van de deelnemers (per 
team twee personen), te sturen 
naar keezetoernooi@gmail.com. 
Aanvang is 19.00 uur en het in-
schrijfgeld is € 5,-. Na aanmel-
ding krijg je een bevestigings-
mail. Er is plek voor maximaal 25 
tafels binnen in de zaal, dus geef 
je op tijd op! 

Keeztoernooi voor goed doel 
SamenLoop voor Hoop
NISTELRODE - Er staat weer een keeztoernooi op de agenda. Vrij-
dag 3 mei is de eerstvolgende keer dat er gespeeld kan worden in 
café-zaal ‘t Tramstation. De organisatie hoopt op een drukbezette 
zaal. Er wordt wederom een goed doel gesteund en dit keer is dit 
SamenLoop voor Hoop.  

Nieuwe Raad van Commissarissen voor IBN

In het jaarverslag over 2018 is 
onder meer te lezen dat via de 
Participatiewet inmiddels al meer 
dan 500 mensen door de ge-
meenten in Noordoost Brabant 
bij IBN zijn aangemeld voor een 
traject naar werk. In 2018 waren 
dat 249 personen. 
Eind 2018 zijn ruim 300 mede-
werkers via de Participatiewet in 
dienst bij IBN. Hiervan zijn er 163 
personen gestart in een dienst-
verband in 2018. Daarnaast is 
IBN werkgever van ruim 2.500 
mensen die al via de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) werk-
zaam waren bij of via IBN.

Nieuwe Raad van 
Commissarissen
Het jaarverslag is aangeboden 

aan de Raad van Commissaris-
sen, dat met ingang van heden 
een andere samenstelling en 
werkwijze kent. 

Waar voorheen de Raad van 
Commissarissen bestond uit ne-
gen commissarissen van wie er 
zes afgevaardigd waren vanuit 
de gemeenten, is deze nu inge-
richt op basis van specifieke des-
kundigheid en onafhankelijkheid. 
De gemeenten zijn vertegen-
woordigd in de Algemene Verga-
dering. De Raad van Commissa-
rissen bestaat nu uit:
- de heer J. Rooijakkers (voorzit-

ter en portefeuille financiën, al 
ruim dertien jaar commissaris 
bij IBN)

- de heer T. Goedmakers (por-

tefeuille ondernemerschap/ 
innovatie, al ruim dertien jaar 
commissaris bij IBN)

- mevrouw S. Günal-Gezer 

(portefeuille politiek-bestuur-
lijk, op 10 april benoemd als 
commissaris, zij was in het ver-
leden ook al eens commissaris 
bij IBN)

- mevrouw A. de Heer (porte-
feuille HRM, op 10 april op 

aanbeveling van de Onderne-
mingsraad benoemd als com-
missaris)

- de heer J. Walraven (porte-
feuille re-integratie/ innovatie, 
op 10 april benoemd als com-
missaris).

Met het aantreden van de nieu-
we leden is er ook afscheid ge-
nomen van hun voorgangers: de 
heer J. Verbeeten heeft na bijna 
zeventien jaar afscheid genomen 
als commissaris van IBN. Hij heeft 
bijna elf jaar de rol van onafhan-

kelijk voorzitter van de Raad van 
Commissarissen vervuld. Ook de 
heer R. Wijdeven, wethouder ge-
meente Bernheze, heeft na bijna 
achttien jaar afscheid genomen 
als commissaris van IBN. Andere 
vertrekkende commissarissen zijn 

de heer K. van Geffen (wethou-
der gemeente Oss), mevrouw W. 
Hendriks-van Haren (wethouder 
gemeente Boxmeer), mevrouw 
A. Henisch (wethouder gemeen-
te Grave), de heer H. Willems 

(wethouder gemeente Boekel) en 
de heer M. Prinssen (wethouder 
gemeente Uden).

Het jaarverslag van IBN is online 
in te zien via www.ibn.nl/
jaarverslag-2018. 

BERNHEZE - Ruim 3.600 mensen aan het werk, verschillende mooie nieuwe 
initiatieven en een positief financieel resultaat. IBN kan terugkijken op een succesvol 
2018. Een jaar dat in het teken heeft gestaan van een herinrichting van de organisatie. 
Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een doorstroombedrijf waar mensen vaak tijdelijk 
gebruik van maken. Dit vergroot de sociale impact van het bedrijf , immers zo kunnen 
er nog meer mensen de mogelijkheden van IBN benutten en hun weg naar werk 
(terug)vinden.

Ook de heer R. Wijdeven, wethouder gemeente 
Bernheze, heeft na bijna achttien jaar afscheid 

genomen als commissaris van IBN

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.

Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.

www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700
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Nederlands kampioenschap
zaterdag
De junioren dansten op zaterdag 
voor de titel. De solo’s garde: Pip 
werd 4e met 455 punten. Maud: 
3e met 477 punten, Lise: 2e met 
481 punten en Lindsey: 1e en Ne-
derlands Kampioen met 482 pun-
ten. De allerkleinste leden dansten 
in de categorie Garde Polka Mini-
oren: Nederlands Kampioen met 
403 punten. Melody Categorie 
Garde Polka Vrije klasse: 2e met 
412 punten.

Miracle, Garde Polka Sportklasse: 
Nederlands Kampioen met 469 
punten. Release dansten in de ca-
tegorie Show Modern vrije klasse: 
1e met 403 punten. Spirit heeft 
gedanst in de categorie Show 
Modern sportklasse: Nederlandse 
Kampioen met 464 punten. Where 
the Magics begins is Nederlands 
Kampioen met 415 punten.

Zondag Jeugd- en hoofdleden
Met 485 punten werd Untou-
ched in de Categorie Garde Mars 
Hoofd Sportklasse Nederlands 
Kampioen. In de Categorie Gar-
de Solo Jeugd sportklasse werd 
Gwen 2e met 473 punten. Sascha 
3e met 462 punten. Categorie 
Garde Solo Hoofd Sportklasse: 
Maxime 1e plaats en Nederlands 

Kampioen met 495 punten, 
Jade 2e met 489 punten. Guusje 
4e met 477 punten.
Touch danste in de categorie Gar-
de Polka Hoofd Sportklasse en 
werd met 497 punten Nederlands 
Kampioen. Voor onze vereniging 
sloot Inspiration een heel mooi 
Kampioenschap af. Ook Inspirati-
on heeft de titel binnen gesleept 
met 495 punten.

De nederlandse kampioens- 
titels worden gevierd tijdens de 
receptie voor onze kampioenen 
op zondag 19 mei. Dit NK is een 
prachtige opstap voor het Euro-
pees Kampioenschap over twee 
weken in op 3, 4 en 5 mei in 
Duitsland.

Nederlands kampioenen Dance Team Nistelrode
NISTELRODE – Het Nederlands kampioenschap in Landgraaf, waar Dance Team Nistelrode afgelopen 
weekend aan deelnam, zit er op. Een mooi NK werd afgesloten met maar liefst negen kampioenen. Naast 
deze titels behaalden bijna alle andere danseressen een podiumplaats. Garde Touch kreeg maar liefst 3 
keer 100 punten van de jury! Een goed begin op weg naar het Europees Kampioenschap. Er wordt me-
teen weer gestart met trainen, om ook op de EK goed voor de dag te komen.

dansen

BERNHEZE SPORTIEF

OSS/HEESCH - Bij de start van de eerste 
manche ging het mis want het starthek 
viel niet waardoor er voor een andere 
startprocedure gekozen werd. 

De organisatie koos voor een diagonale 
startopstelling zonder starthek en dit pak-
te goed uit voor Glenn. Hij dook op een 
derde plaats de eerste bocht in en kon in 
de kopgroep aan de wedstrijd beginnen. 
“Het rijden ging niet soepel in de eerste 
manche. Ik heb de hele wedstrijd zo uit-
gereden maar was niet helemaal tevreden 
over het rijden. In de slotfase kwam Max 
Anstie er nog aan maar die heb ik achter 
mij weten te houden waardoor ik als der-
de over de finish kwam,” vertelt Glenn.

In de tweede manche werd er wel achter 
een starthek gestart maar ditmaal kwam 
Glenn minder goed weg. Rond de zeven-
de plaats begon hij aan de wedstrijd maar 
wist zich al snel op te werken naar een 
vierde plaats. In de allerlaatste ronde gaf 
hij alles om Max Anstie nog te passeren 
maar helaas lukte dit niet. Coldenhoff 
kwam op een vierde plaats over de finish 
en miste hiermee net het podium.

“Het rijden ging in de tweede manche 
een stuk beter en het ging soepel. Jam-
mer dat ik net niet op het podium plaats 
mocht nemen. Wel was het een positieve 
dag en een stap in de richting waar naar 
we op zoek zijn.”

Glenn Coldenhoff mist nipt het
podium bij de Dutch Masters 

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

1 Lindsey, 2 Lise, 3 Maud, 4 Pip Miracle

1 Maxime, 2 Jade Minigarde

Inspiration 2 Gwen, 3 Sascha Where the Magics beginsSpirit

Untouched

Touch

Melody Release
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Het eerste seizoen van de drie seizoenen 
zit er alweer op. Dit seizoen zijn de Dames 
1 als 7de geëindigd in de competitie. Zo-
wel de Heren 2 als 3 zijn 8ste geworden 
in hun competitie. Dit betekent dat alle 
teams mooi in de middenmoot van de 
competities mee hebben kunnen draaien.

Dankzij de sponsors zijn de drie teams dit 
seizoen van nieuwe (opvallende) oranje 
shirtjes voorzien waar beide logo’s van 

de sponsors op gedrukt zijn. Alle spelers 
en speelsters dragen deze shirts voor elke 
wedstrijd. Maar ook zullen de sponsorbij-
dragen gebruikt worden voor algemene 
doeleinden zoals bijvoorbeeld het oplei-
den van nieuwe trainers en scheidsrech-
ters.

Graag willen wij namens de hele club de 
sponsors hartelijk bedanken voor hun 
steun aan de club!

Teamsponsors Gorgo Damens 1, Heren 2 
en Heren 3 verlengen contract

HEESWIJK-DINTHER – Het afgelopen seizoen hebben Slim Telecom en Bosch & van 
Oers voor de Damens 1, Gebr. Dijkhoff & Zn. en Bert van Vlijmen keukens voor de 
Heren 2 en Trend Zien en Horen en Autoservice van Zutphen hun teamsponsors con-
tracten verlengd. Dit betekent dat ze onze zwem- en waterpoloclub nog eens drie jaar 
zullen steunen!

Gorgo Dames 1

Gorgo heren 2

Gorgo heren 3
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ETTEN-LEUR/NISTELRODE - Zoals altijd 
begon Prinses Irene vrouwen vol druk 
aan de wedstrijd en dit werd gelijk be-
loond in de eerste minuut. 

Een voorzet van Van Der Ven werd op 
waarde ingeschat door Van Bussel: 0-1. 
Prinses Irene ging daarop gewoon door 
met aanvallen en druk zetten en dit resul-
teerde in de 7de minuut in een doelpunt 

van Van Os na een afgemeten voorzet 
van Pittens: 0-2. Heel lang mocht Prin-
ses Irene hiervan niet genieten, in de 9de 
minuut maakte DSE de 1-2 via een vrije 
trap die hoe dan ook onderin het hoekje 
belandde. DSE maakte na een counter de 
2-2 in de 37ste minuut. 

In de tweede helft stond er een onher-
kenbaar Prinses Irene op het veld. Het ini-
tiatief lag nu bij DSE waar Prinses Irene de 

hele eerste helft het betere team was. In 
de 58ste minuut maakte DSE dan ook de 
3-2, wederom uit een corner. Uit een vrije 
trap die bij de tweede paal ingetikt werd, 
in de 62ste minuut, is de genadeklap 
uitgedeeld. In de 90ste minuut maakte 
Van Vilsteren nog de 4-3 en bracht nog 
een klein vonkje hoop op een gelijkma-
ker. Ook omdat de scheidsrechter al een 
paar keer aangegeven had dat er extra 
tijd bijkwam wegen tijdrekken van DSE. 
Helaas maakte DSE in de 93ste minuut de 
voor hen verlossende 5-3 en besloot de 
scheidsrechter terecht daarna af te fluiten.

OSS/HEESCH - In de eerste manche 
kwam Raivo niet goed uit de start en be-
gon van rond de twintigste plaats aan de 
wedstrijd. In de drukke beginfase wist hij 
zich op te werken naar een 15de plaats 
en had zeker uitzicht op meer. 

Raivo stuitte echter op een rijder waar-
door zijn rondetijden flink naar beneden 
gingen. Raivo probeerde van alles om 
hem te passeren, maar bij een inhaal- 

manoeuvre ging het helemaal mis. Hij 
raakte het achterwiel en kwam ten val. 
Met een krom stuur en een afgebroken 
koppelingshendel was het niet meer mo-
gelijk om verder te rijden waardoor Raivo 
teleurgesteld de wedstrijd verliet.
Gebrand op een goed resultaat ging hij 
in de tweede manche van start. Ditmaal 
zat hij er beter bij met de start en kon in 
de top vijftien aan de wedstrijd beginnen. 

Al snel kwam hij de top tien binnen en 
had een goed ritme in handen. Dankers 
zette in de slotfase nog even een sterk 
eindschot in, wat hem twee plaatsen 
winst opleverde. Tevreden kwam hij op 
een achtste plaats over de finish en liet 
hiermee zien dat hij de snelheid heeft om 
in de top tien te kunnen finishen.
Omdat Raivo in de eerste manche niet tot 
scoren kwam, is hij in het dagklassement 
op een 15de plaats geëindigd. Over drie 
weken gaat het kampioenschap verder op 
het zandcircuit van Axel.

HEESWIJK-DINTHER - Op za-
terdag 13 april mochten Lynn, 
Marith en Jelke hun toestelfina-
le turnen. Lynn kwam in actie op 
balk, ze verbeterde haar score 
ten opzichte van vorige week 
met maar liefst drie punten. 

Jelke kwam ik actie op vloer. Ze 
turnde een goede oefening al-
leen de salto met halve draai liep 
niet lekker, hierdoor belandde ze 
net naast het podium op de 4de 
plaats. In de laatste ronde mocht 
Marith haar brugoefening tur-
nen. Marith turnde een goede 
oefening en werd beloond met 
een 13.05 punt. Gefeliciteerd.

Toestelfinale van Lynn, 
Marith en Jelke van Sine-Cura

turnen

V.l.n.r.: Jelke, Marith en Lynn

Wel strijdlust maar geen 
punten voor Prinses Irene
NISTELRODE - De equipe van 
Ronnie Everaerts verloor zon-
dagmiddag met 1-3 terecht van 
middenmoter Best Vooruit. 

Waar in deze competitie Prinses 
Irene vaak niet onderdeed voor 
een opponent en toch verloor, 
was daar deze middag geen 
sprake van. Best Vooruit was 
gewoon beter en het tactisch 
plan van coach Dekkers van Best 
Vooruit legde de zwakke plek-
ken van Prinses Irene bloot. Toch 
verdienen de mannen van Van 
Tilburg Mode & Sport respect, 
ondanks het moeilijke seizoen is 
de strijdlust er elke week weer!
In de eerste helft kwam de ploeg 
uit Best in de 35ste minuut op 

0-1 via Tim Fiolet. Prinses Irene 
kwam in de 59ste minuut op 1-1 
via een penalty, benut door Wibe 
van Rooij. Zes minuten later was 
het al weer gelijk. Nu mocht Ro-
bin Buiks vanaf elf meter scoren. 
In de 85ste minuut had het zo 

maar, tegen de verhouding in, 
gelijk kunnen worden toen Koen 
Bollen voor open doel over kop-
te. Buiks maakte vlak voor het 
eindsignaal van de uitstekend 
fluitende Loos aan alle onzeker-
heid een eind;1-3.

voetbal

Belangrijk verlies 
Prinses Irene vrouwen 1

voetbal

Raivo Dankers scoort top 
tien plaats in Dutch Masters 250 in Oss

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Prinses Irene ging daarop 
gewoon door met aanvallen 
en druk zetten

Dankers zette in de slotfase nog 
even een sterk eindschot in

BERNHEZE SPORTIEF

Gorgo Dames 1
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Internationaal voetbaltoernooi bij Prinses Irene en HVCH

Een Top Oss cup 2.0 zoals ze het 
zelf noemen. Voetbalclubs uit 
Denemarken en België vormen 
de meerderheid. Verder wordt de 
competitie aangevuld met teams 

uit Frankrijk, Engeland, Duitsland 
en onze Nederlandse clubs. 

Voor Heesch is het allemaal nog 
nieuw, maar Nistelrode heeft 

al twintig jaar ervaring met het 
internationale toernooi ‘de Top 
Oss Cup’. Omdat de meeste in-
ternationale clubs officieel geen 
vrij hebben met Hemelvaart, zag 

de Eurosportring het toernooi lie-
ver met Pasen. Oss haakte af en 
daarom vulden Heesch en Berg-
hem het toernooi aan. Daarom 
zal tijdens dit paasweekend ook 
een nieuwe naam voor het inter-
nationale toernooi bekend wor-
den gemaakt. Met deze nieuwe 
editie hopen de clubs alleen maar 
groter te groeien in de komende 
jaren. 
132 Teams in alle categorieën 
van JO-9 tot en met JO-17 zul-
len meedoen. Onder hen ook 
meisjes uit de leeftijdsklassen 
MO-13, MO-15 en MO-17. Alle 
velden in Nistelrode, Heesch en 
Berghem zullen dan ook gevuld 
zijn. De toernooicommissies zijn 
al sinds september 2018 druk 
bezig met de voorbereidingen. 
Scheidsrechters, inrichting en at-
tributen, frietwagens, presenta-
toren, programma’s en schema’s, 
sitebeheer en ga zo maar verder. 
Met een verwachte 1.000 men-
sen per dag, per sportpark, kan 
dat ook niet anders. 

Op zaterdagochtend om 9.30 
uur zal de eerste bal getrapt 
worden en op zondagavond om 
17.30 uur is het toernooi voorbij. 
Een wedstrijd bestaat uit twee 
keer vijftien minuten. In totaal 
speelt elk team gemiddeld zes 

wedstrijden, verspreid over twee 
dagen. Wel wordt geprobeerd 
de wedstrijden voor de teams op 
steeds hetzelfde sportpark te la-
ten plaatsvinden. 
De buitenlandse spelers zullen 
overnachten in dichtbijzijnde 
hotels zoals hotel De Naaldhof 
in Oss en Van der Valk Hotels & 
Restaurants in Nuland. 
Er zijn ook de nodige teams die 
op verderweg gelegen plekken 
slapen. Er zijn niet zo heel veel 
accommodaties dichtbij met vol-
doende plek voor jeugdvoetbal-
teams. Zeker niet als er van één 
vereniging meerdere teams deel-
nemen...

Aan de mensen die graag willen 
komen kijken wordt namens de 
voetbalclubs gevraagd of ze te 
voet of op de fiets willen komen; 
dit vanwege de vele supporters 
uit België en Duitsland die ook 
hun auto moeten parkeren. De 
entree is gratis. Op 
www.toposs-cup.nl zijn de wed-
strijdschema’s te vinden. Ook in 
de Eurosportring-app zal alle in-
formatie te vinden zijn. Deze is 
gratis te downloaden. Kies na het 
downloaden voor Top Oss Cup 
en alle wedstrijden, uitslagen en 
standen zijn op de mobiele tele-
foon te volgen!

NISTELRODE/HEESCH – Voor de eerste keer organiseren het Nistelrodese Prinses Irene, het Heesche 
HVCH en Berghem Sport met elkaar een internationaal voetbaltoernooi binnen de Eurosportring. In het 
paasweekend, zaterdag 21 en zondag 22 april, gaan 1.500 kinderen de strijd met elkaar aan. 

Prinses Irene, HVCH en Berghem Sport slaan handen ineen

Het werd een bijzonder gezelli-
ge avond, met de volgende hints 
omtrent de vrijwilliger:
* Hem of haar hoor je nooit pra-

ten over hetgeen zij of hij doet 
maar er gebeurt ondertussen 
wel heel erg veel.

*  De partner van deze vrijwil-
liger is ook lid van onze club 
en ook hij of zij heeft al in ver-
schillende commissies gezeten.

*  Deze vrijwilliger slaat zelf ook 
een mooi balletje en legt zijn 
oor tijdens toernooien of we-
kelijkse tennisavonden goed te 
luisteren.

*  Deze vrijwilliger is wel in voor 
veranderingen. Ook al kost dat 

soms heel veel tijd en energie.
*  Je hoort deze vrijwilliger zel-

den ‘nee’ zeggen, terwijl hij of 
zij echt wel goed weet wat zij 
of hij echt niet wil.

*  Deze vrijwilliger komt over een 
poosje heel dicht bij de tennis-
baan te wonen.

Hierna ontving Gerard - zeer 
verrast en trots op deze waar-
dering - een bronzen beeldje en 
zijn vrouw Han kreeg een mooie 
bos bloemen. 

Een mooie avond waarmee het 
bestuur van TC Telro alle vrijwil-
ligers bedankte voor hun inzet. 

Gerard van der Sluijs
verkozen als vrijwilliger
van het jaar 2018 TC Telro

NISTELRODE - Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die jaarlijks met 
veel inzet voor de vereniging werken. Als dank worden alle vrijwil-
ligers en sponsoren eenmaal per jaar uitgenodigd voor een hapje en 
een drankje. Op vrijdag 5 april werd bij TC Telro de vrijwilligers- en 
sponsoravond georganiseerd, met de benoeming van de vrijwilliger 
van het jaar. Al zijn er natuurlijk veel leden/vrijwilligers die een prijs 
verdienen, op deze avond werd Gerard van der Sluijs tot ‘Vrijwilliger 
van het jaar 2018’ verkozen.

Heesche jeugdspelers spelen teamtoernooi

De Heesche Badminton Vereni-
ging was wederom goed ver-
tegenwoordigd. Drie Heesche 
teams, verspreid over alle leef-
tijdsklassen die deze sport bij de 
jeugd kent, betraden de banen in 
Schaijk, met de hoop de sporthal 
aan het einde van de dag als 
dagwinnaar weer te verlaten. 
Dat ging lange tijd voorspoedig. 
De teams begonnen de dag al-
lemaal met winstpartijen. Maar 
al snel volgden de eerste partijen 
waarin nek aan nek gestreden 
werd om de setpunten en volg-
den ook de eerste verliezen. 

Het team dat uitkwam in de 
hoogste leeftijdsklasse, met 
daarin Mirne Hoeks, Anne Ruijs, 
Meike Brugman, Sjin Jacobs, 
Thijmen Schoppema en Bram 
van Herpen, deed lang mee in 

de strijd om een finaleplaats. 
Echter moest in de laatste pou-
lewedstrijd, na een verhitte strijd 
en een gelijkspel, de finaleplaats 
op basis van setpunten aan een 
ander team gelaten worden. 
Ook het jeugdteam dat uitkwam 
in de laagste leeftijdsklasse, met 
daarin Suze Brugman, Luc Ver-

hees, Noah Kuiper en Jelle van 
Schaijk, kende een poulefase die 
tot op het laatst spannend was. 
De Heesche junioren streden tot 
aan de laatste ronde voor de prij-
zen, maar ook zij moesten uit-
eindelijk op basis van setpunten 
de eerste plaats op het podium 
aan een ander team laten.

SCHAIJK/HEESCH - Jeugdspelers van de Heesche Badminton Vereniging zijn afgelopen zondag naar 
Schaijk afgereisd om daar deel te nemen aan het teamtoernooi van badmintonvereniging de Klapper. 
Anders dan bij andere toernooien werd in Schaijk in teams in plaats van individueel gestreden om de 
prijzen. 

badminton

Altior weer begonnen aan veldcompetitie

Nog niet iedereen kwam in ac-
tie, maar ook hier hopen we dat 
er wederom teams zijn die met 
een kampioenschap aan de haal 
gaan. Het belooft in ieder geval 
weer spannend te worden. Het 

complete programma vind je op 
www.altior-korfbal.nl. Je bent 
altijd welkom op Droevendaal 1. 
Tot dan!

Altior 4 - Avanti/Celeritas 3: 1-6

Be Quick A1 - Altior A1: 14-11
Altior A2 - Celeritas A1: 5-9
Altior A3 - JES A1: 5-2
Corridor C1 - Altior C3: 4-2
Avanti D1 - Altior D1: 6-5
Corridor D1 - Altior D2: 11-4
Altior E1 - Korloo E2: 12-0
Altior E2 - DAW Schaijk E1: 7-7
Altior E3 - Prinses Irene E3: 3-3
Avanti W1 - Altior W1: 5-4
SCMH W1 - Altior W2: 1-7 
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HEESWIJK-DINTHER - Na een zaalcompetitie waar weer enkele 
teams kampioen werden, Altior C1 de Nederlandse Titel pakte, maar 
waar ook helaas Altior 1 degradeerde, werd er afgelopen weekend 
weer begonnen met de tweede helft van de veldcompetitie. 

BERNHEZE SPORTIEF
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Schietsportvereniging organiseert een goede doelenwedstrijd

Bijna honderd schutters wisten 
de weg naar de vroegere schiet-
sportvereniging ‘t”KosKôjjer” in 
Nistelrode te vinden. Een jaar ge-
leden is deze vereniging nieuw 
leven ingeblazen en heeft zij de 
nieuwe naam Brabant Schietsport 

gekregen. Het pand is van binnen 
mooi opgeknapt en het ledenaan-
tal is sindsdien flink gestegen. De 
oud-leden van ‘t”KosKôjjer” zijn 
ereleden van de nieuwe vereniging 
en komen nog elke dinsdag schie-
ten en gezellig een drankje doen.

Toen Brabant Schietsport de mo-
gelijkheid kreeg om een ranking-
wedstrijd te organiseren, is aan 
het wedstrijdelement een speciaal 
tintje gegeven. Bij wedstrijden 
kunnen de deelnemers meestal 
een beker winnen, maar dat wilde 
de wedstrijdcommissie eens door-
breken en daarom is gekozen om 
geen prijzenbekers te laten win-
nen maar een gedeelte van het 
inschrijfgeld te schenken aan een 
goed doel.

De schutters mogen zelf kiezen 
uit een drietal vooraf geselecteer-
de doelen. Deze doelen moeten 
een (in)directe link hebben met 
de schietsport.

Stichting Stofwisselkracht
Iris van Oosterhout (18) heeft ja-
ren geschoten bij S.V. Hedilo in 
Heeswijk-Dinther. Iris heeft een 
energiestofwisselingsziekte. Door 
deze ziekte heeft zij op dit mo-
ment niet meer de energie om te 
kunnen schieten. Toch blijft Iris 
geïnteresseerd in alles wat met 
de schietsport te maken heeft. 
Ze is ambassadeur van stichting 
Stofwisselkracht. Deze stichting 
zet zich in om te zoeken naar een 
medicijn tegen deze ziekte.

Hartstichting
Een van de eigen leden van Bra-
bant Schietsport heeft begin dit 
jaar een grote openhartoperatie 
ondergaan. Mylene (21) had een 
aangeboren hartafwijking. Naast 

voorlichting steunt de hartstich-
ting onderzoek. Onderzoek naar 
nieuwe medicatie en naar nieuwe 
behandelingen voor hartproble-
men.

Hersenstichting
Kinderen met een autismestoornis 
vinden het moeilijk om te sporten 
in verenigingsverband. Kinderen 

ervaren dat vaak als last doordat 
het druk voor ze is. Nu is schiet-
sport een individuele sport (maar 
wel in teamverband) waardoor 
kinderen met autisme samen met 
hun trainer hun eigen tempo kun-
nen bepalen. Kinderen met een 
autismestoornis zijn binnen Bra-
bant Schietsport van harte wel-
kom. De Hersenstichting finan-
ciert het belangrijke onderzoek 
naar de oorzaken van autisme. 

Om te bepalen welk doel het 
prijzengeld krijgt, mochten schut-
ters zich opgeven om te schieten 
in een team van twee personen. 
Deze kwamen uit in vier catego-
rieën, namelijk luchtgeweer en 
luchtgeweer opgelegd, en lucht-
pistool en luchtpistool opgelegd. 

De winnaars 1, 2 en 3 beslissen 
uiteindelijk waar het geld naar toe 
gaat.

NISTELRODE - Afgelopen week heeft Schietsportvereniging Brabant 
Schietsport een goede doelenwedstrijd gehouden. Van 1 tot en met 
6 april kwamen schutters uit het hele land om deel te nemen aan 
deze wedstrijd. In de schietsport worden door het hele jaar heen ran-
kingwedstrijden georganiseerd. Met een rankingwedstrijd kan een 
schutter zich selecteren voor de Nederlandse Kampioenschappen. 

Foto: Ruud Schobbers
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DOS Beachhandbal toernooi in nieuw jasje!

Gezellig en sportief toernooi
Het toernooi vindt dit jaar plaats 
bij de Geffense Plas; mooi gele-
gen tussen Heesch en Oss. Het 
lijkt alsof dit bewust gekozen is 
vanwege de op handen zijnde 
fusie tussen de handbalvereni-
gingen DOS’80 en Olympia’89, 
maar dit is toeval. Neemt niet 
weg dat het een prachtige loca-
tie is.

Zaterdagmiddag 22 juni zijn de 
velden gereserveerd voor beach-
voetbal en beachhockey. Op za-
terdagavond is er een competitie 

voor vriendenteams. Zondag 23 
juni spelen ’s ochtends de jeugd-
teams tegen elkaar en ’s middags 
komen de A-jeugd en de senio-
renteams in actie.

Snelst groeiende sport
Beachhandbal is de snelst groei-
ende sport in Europa. Het is 
een sport die draait om spekta-
kel, entertainment en fair play.  
Beachhandbal is een veel snel-

lere, dynamischere versie van 
het bekende handbal in de zaal. 
Mooie acties kunnen beloond 
worden met een dubbelteller, zo 
ontstaan er mogelijkheden om 
een achterstand weer snel om 
te buigen naar een voorsprong. 
Scoren vanuit een pirouette is een 
voorbeeld van een score die voor 
twee doelpunten kan zorgen.

Inschrijven
De inschrijving is geopend! Ga 
hiervoor naar de website van 
handbalvereniging DOS’80 on-
der de kop Beachhandbal.

HEESCH - Dit jaar vindt de twintigste editie van het beachhandbaltoernooi georganiseerd door hand-
balvereniging DOS’80 plaats. Wat in 1999 startte als een klein intern toernooi, groeide uit naar een 
evenement dat niet meer weg te denken valt. De accenten zijn in de tijd echter wel verlegd.

MOOIE ACTIES 
TELLEN DUBBEL

V.l.n.r.: Mark Kleiter, Marc van Oosterhout en Mylene Arts

Mark Kleiter en Mirjam Nieuwenhuijzen
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DE OPLOSSING
Hengelsport
van de Laar

Molenstraat 32 - Heesch - 06-13542569
info@hengelsportvandelaar.nl
www.hengelsportvandelaar.nl

www.facebook.com/hengelsportvandelaar

Aangepaste openingstijden: 
Vanaf Vrijdag 3 mei zijn we 

geopend Vanaf 13.00 uur 

Tijdens het voetbaltoernooi zal 
er een frietbuffet plaatsvinden 
en aansluitend aan het toernooi 
een gezellige feestavond. De 
kosten voor deelname aan het 
toernooi bedragen slechts € 25,- 
per team. De inschrijvingen zijn 
vanaf nu geopend en zullen 26 
mei weer sluiten.

Het inschrijfformulier is te vin-
den op www.rksvprinsesirene.nl. 

We nodigen iedereen van harte 
uit om met je buurtvereniging, 
zaalvoetbalteam, bedrijventeam 
en vrienden- of vriendinnen-
team mee te doen en er samen 
weer een mooi toernooi van te 
maken! 

Voor meer informatie kun je te-
recht bij Luuk van der Heijden, 
06-23585130 of 
luukvdheijden@hotmail.com.

Inschrijvingen Schellen-
toernooi gestart

NISTELRODE - De achtste editie van het Schellentoernooi (6x6) 
wordt zaterdag 15 juni georganiseerd voor vriendenteams en zaal-
voetbalteams. Vorig jaar beviel de opzet goed, dus ook dit jaar star-
ten we op de zaterdagmiddag. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt en 
de finale zal tegen 20.00 uur gespeeld worden. 

Het winnende team van vorig jaar, FC Kate Foto: Teun Bevers

Heeswijk verliest van beter Erp: 0-3
HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk 
startte matig en na een kwartier 
spelen nam Erp de leiding. Een 
scherp genomen vrije trap van-
af de zijkant verdween door een 
kluts, via diverse aanvallende en 
verdedigende benen, in het net 
achter Van Zutphen. 

Binnen de minuut leek Heeswijk 
op fraaie wijze langszij te komen. 
Danny Aarts schudde Koen van 
Deurzen van zich af en ook doel-
man Van Ballegooy was versla-
gen op zijn schot van afstand, 
maar werd door de lat gered. 
Erp bleef de aanval zoeken en 
kwam in de 24ste minuut op 
0-2. Van Deurzen pikte de bal op 
het middenveld op en zette Roy 
Verhagen aan het werk. Vanaf 
een meter of 25 schoot hij de bal 
strak in de kruising.

Trainer Sijbers wisselde in de rust 
twee maal. Heeswijk leek fris 
uit de kleedkamer te komen en 
creëerde, door goede druk naar 

voren in de eerste tien minuten 
van de tweede helft, kansen 
voor Aarts en Van Beljouw. De 
beslissing in de wedstrijd viel 
echter snel toen scheidsrechter 
Marco Bos gedecideerd naar de 
stip wees voor een Heeswijkse 
duwfout. De ingevallen Dieuwe 
van der Heijden wist hier wel 

raad mee en zette de 0-3 op het 
bord. De Balledonkers gingen 
vervolgens nog wel op zoek naar 
de aansluitingstreffer, maar wa-
ren niet in staat om Erp in grote 
problemen te brengen. Heeswijk 
blijft hierdoor in de midden-
moot, Erp houdt aansluiting met 
koplopers SSS ’18 en Real Lunet.

voetbal

Ries van Alebeek (Heeswijk) en Luuk Barten (Erp) in duel
 Foto: Hans Heesakkers

VENRAY/NISTELRODE - Prinses 
Irene mocht afgelopen zondag 
afreizen naar Venray voor een 
laatste en allesbeslissende wed-
strijd tegen Oranje Wit, voor 
een plekje in de topklasse. 

Nadat de eerste wedstrijd werd 
verloren, werd vorige week zon-
dag in de laatste seconde ge-
wonnen door Prinses Irene. 

De speelsters van Prinses Irene 
toonden deze keer vanaf de eer-
ste minuut veel strijdlust, maar 
Oranje Wit deed dat ook. Het 
werd dan ook een spannende 
wedstrijd waarin er om en om 

werd gescoord. 
Na een ruststand van 8-8 wist 
Prinses Irene door collectief goed 
spel uiteindelijk de wedstrijd te 
winnen met 16-18.

Lijfsbehoud 
voor korfbalsters
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Aangepast judotoernooi
Ben van der Eng Internationaal judo toernooi in Beverwijk

BEVERWIJK - Afgelopen week-
end trok Team Tanoshii/Consci-
us Sports met vijf judoka’s naar 
Beverwijk om deel te nemen 
aan het Internationale Ben van 
der Eng Judo toernooi voor aan-
gepast judo.

Het toernooi word ieder jaar ge-
organiseerd ter na gedachtenis 
van Ben van der Eng, een van 
de grondleggers van het Special 
Needs Judo Foundation in Ne-
derland. Deelnemers uit maar 
liefst negen landen deden dit 
jaar mee; Zweden, Noorwegen, 
Slovenië, Denemarken, Duits-
land, Engeland, België, Zwitser-
land en Nederland.

De 6-jarige Quinten Janssen 
deed voor het eerst mee aan 
een aangepast judotoernooi en 
ondanks het lange wachten wist 
hij genoeg wedstrijdjes te win-
nen en werd derde van de dag. 

Triveth van Pinxteren begon het 
toernooi met een mooie zege, 
maar helaas waren de andere 
tegenstanders een beetje te snel 
voor hem en wisten wat beter te 
schakelen waardoor hij ook een 
derde plek mee naar huis mocht 
nemen. 

Karin van Dijk was weer opper-
machtig in haar poule en wist 
alle wedstrijden met goed judo 
te winnen, waardoor zij kampi-
oen van de dag werd. 
Corina Pieters had een zware 
poule maar wist door een goed 
doorzettingsvermogen (elleboog 
blessure) toch alle wedstrijden 
naar zich toe te trekken en we-
derom kampioen van de dag te 
worden.
Als laatste mocht Marco van 
Kaathoven zijn opwachting ma-
ken en hij wist ondanks de bles-
sure aan zijn knie, toch zeer goe-
de partijen neer te zetten en hij 

werd dan ook kampioen van de 
dag in niveau 2.

Met dank aan alle coaches van 
Team Tanoshii/Conscius Sports 
voor hun begeleiding en alle 
judoka’s van harte gefeliciteerd 
met jullie behaalde resultaten; 
iets om trots op te zijn.

Voor meer info over het aange-
past judo kijk op 
www.budoschooltanoshii.nl en 
www.consciussports.nl.

budo
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Knappe vierde plaats op 
clubteamwedstrijd voor Sine-Cura!
HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 14 april was de teamwed-
strijd van de bovenbouw. Gijsje, 
Famke, Nina, Isabelle en Jelke 
mochten op de verschillende 
onderdelen de oefeningen laten 
zien. 

Per onderdeel mochten er drie 
turnsters turnen. Er werden 
strakke oefeningen geturnd en 
dit werd beloond met mooie cij-
fers. 
Helaas kwamen we net twee 
punten tekort voor een podium-
plaats, maar de dames werden 
knap vierde!

turnen

V.l.n.r. boven: Isabelle, Famke en Jelke. Onder: Nina en Gijsje

WHV verslaat Keldonk
LOOSBROEK - WHV heeft in 
een spannende wedstrijd moei-
zaam gewonnen van midden-
moter Keldonk. In de eerste 
helft was het WHV dat de bo-
venliggende partij was in een 
verder goede eerste helft van 
beide zijden. 

Het spel golfde op en neer en 
beide ploegen kregen goede 
kansen, maar het was uitein-
delijk WHV die scoorde. In de 
36ste minuut was het Yorick van 
de Rakt die op rechts goed door-
ging en een loepzuivere voor-
zet op Thijs Lunenburg gaf. Hij 
bedacht zich geen moment en 
schoot de bal van buiten de 16, 
keurig in het doel: 1-0. Met deze 

stand werd de rust bereikt. 
Na rust was het Keldonk wat 
WHV fysiek onder druk zet-
te, waardoor de geel-zwarten 
weinig meer aan voetballen toe 
kwamen. Een enkele counter 
voor WHV leverde nog wel de 
grootste kans op, maar de bal 

spatte op de lat weer het veld 
in. Keldonk probeerde het nog 
wel maar gelukkig stond de ver-
dediging en de goed keepende 
Somers zijn mannetje en werd de 
1-0 overwinning over de streep 
getrokken. Hard werken levert 
dus wel degelijk punten op.

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 18 APRIL
Ophalen oud papier 
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Kijkles: Dance Team 
Nistelrode
Sportpark De Schellen Nistelrode

Met Pasen naar de kerk
Vorstenbosch
PAGINA 8

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Crazy Bingo
De Stuik Vorstenbosch

VRIJDAG 19 APRIL
Mindfulness in Beweging: 
Shinrin-Yoku
Parkeerplaats Palmenweg-
Slabroekseweg Nistelrode

Intuïtieve ontwikkeling
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding 
(Bardo Thödol)
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ontdekhoek
Bibliotheken Bernheze

Met Pasen naar de kerk
Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch
PAGINA 8

Film: A star is born
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 2

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 2

ZATERDAG 20 APRIL
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 11

Paasspeurtocht 
Heesch
PAGINA 23

Met Pasen naar de kerk
Heesch en Nistelrode
PAGINA 8

Mark van de Veerdonk
CC Nesterlé Nistelrode

ZONDAG 21 APRIL
1e Paasdag

Nachtloop
Ossestraat Oss

Vroege vogelwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
PAGINA 11

Met Pasen naar de kerk
Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch
PAGINA 8

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 11

Les Chanteurs Gregoriens
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Kinderkerk Pasen
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Pasen op het Kasteel
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

MAANDAG 22 APRIL
2e Paasdag

Gemeentehuis gesloten
Heesch

Alpaca’s vol in de wol dag
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 11

Op stap met de boswachter
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Met Pasen naar de kerk
Nistelrode en Vorstenbosch
PAGINA 8

De Kleine Heemskinderen: 
Rommelmarkt
Dintherseweg 21a Nistelrode

Bevers Steencentrum geopend
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 23

Accordeonfestival
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

DINSDAG 23 APRIL
Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

WOENSDAG 24 APRIL
Lentedag op de Boerderij
Koffiestraat 6 Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Konings kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Ton Bons, Helderziende 
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Lezing: De gouden koets
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 18

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 25 APRIL
Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze

Studiegroep Nagarjuna - 
Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Het ongelooflijke ver-
haal van de mega grote peer
CC Nesterlé Nistelrode

Avondopenstelling
Financieel Centrum Heesch

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

VRIJDAG 26 APRIL
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

Keez-avond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 27 APRIL
Koningsdag

Workshop Drupe Mandala
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alpacafarm open - Alpaca 
meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 11

ZONDAG 28 APRIL
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 11

Handwerkverkoop 
ziekenvereniging Horizon
Petrus Bandenkerk Heesch

Koffieconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 29 APRIL
Poedja-Visualisaties-
Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 30 APRIL
Crea-clubje
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 1 MEI
Reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DONDERDAG 2 MEI
Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 3 MEI
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Keez-toernooi
Nistelrode
PAGINA 32

ZATERDAG 4 MEI
Dodenherdenking

Fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch

Alpacafarm open & Alpaca 
wandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 11

Wereldlabyrintdag
Centrum MAIA Nistelrode

Film: Bankier van het Verzet
Filmhuis De Pas HeeschEv
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Fotograaf: 
Heidi Verwijst
St. Jorisviering Nistelrode


