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Nistelrode en Heesch

FoLDERS DEZE wEEK

Syrië is meer dan dood en geweld en 
Nederland is meer dan kaas en klompen

tAAl eteN met AHmAD & FRIeNDS

Dat je om goed te integreren 
de taal van het land moet be-
heersen, is iets wat niemand zal 
ontkennen. Dat Nederlands niet 
gemakkelijk is weten zelfs men-
sen die hier geboren en getogen 
zijn. Als je dan uit een door oor-
log verscheurd land zoals Syrië 
vlucht en je plots de taal en de 
gewoontes ‘eigen’ moet zien te 
maken, is dat geen kattenpis. 
Het is iets waar Mohamad Kou-
is, Mohammad Toutonji en Ah-
mad Alaiwbi over mee kunnen 
praten. Een jaar geleden verble-
ven genoemde statushouders 
op de Abdij van Berne in Hees-
wijk-Dinther. Intussen woont al-
leen Ahmad er nog. 

Op enig moment bedachten de 

heren Nederlandse mensen te 
interviewen en te filmen om zo 
met hen in contact te komen.
“Wij konden heel slecht Ne-
derlands, maar dat leverde juist 
grappige situaties op”, vertelt 
Ahmad opgewekt. Laten zien 
dat Syrië meer is dan dood, ver-
nietiging, geweld en op matjes 
biddende mensen, evenzogoed 
als Nederland meer is dan kaas, 
klompen, tulpen en hasjrokende 
personen, was gelijk mooi mee-
genomen. Sterker nog; de vra-
gen die gesteld werden waren 
dusdanig dat het mensen ook 
een spiegel voorhield. 

“Wat weten jullie van Syrië? Wat 
zijn onze en wat zijn jullie ge-
woontes en wat doe je het eerste 

als je ’s morgens wakker wordt? 
“Dat er allang oorlog is in Syrië, 
dat weten mensen. Meer niet. 
Niemand wist bijvoorbeeld iets 
over de eeuwenoude geschie-
denis van het land. Opvallend 
is dat bijna iedereen, uit welk 
land je ook komt, ’s morgens 
het eerste op zijn telefoon kijkt. 
Wat uiteindelijk gewoon duide-
lijk naar voren kwam is dat waar 
je wiegje ook gestaan heeft, we 
zijn in de basis gewoon allemaal 
mensen met dezelfde behoef-
tes”, stelt Nadja vast. 

‘Taal Eten’ is een kortdurende 
film vol zelfspot en humor. Dat 
neemt niet weg dat de heren, 
en velen met hen, allemaal een 
eigen verhaal hebben. Een dat 
niet bepaald vrolijk te noemen 
is. Ahmad goot het zijne in een 
Arabische rap die ook in de film 
opgenomen is. Hoewel hij eer-
lijk bekend dat zijn Nederlandse 
vriendenkring er door het maken 
van de film niet groter op werd, 
vond hij het project toch goed. 

Ahmad: “Het was een manier 
om duidelijk te maken hoe be-
langrijk we het vinden om Ne-
derlanders te leren kennen en 
waar wij tegenaan lopen.” Zijn 
statement bekrachtigt hij het 
komende seizoen want: “Net als 
vorig jaar, ga ik weer aan de slag 
als vrijwilliger bij De Kersouwe.” 

HEESWIJK-DINTHER – Om met Nederlandse mensen in contact te komen en hen zo 
ook beter te leren kennen, bedachten drie statushouders verleden jaar om de ‘boer’ op 

te gaan om mensen te interviewen en het geheel vast te leggen op film. 
Dat deden zij bijgestaan door Nadja van Driel uit Heeswijk-Dinther die het geheel 

faciliteerde en de mannen begeleidde. Van al het materiaal werd de film 
‘Taal Eten’ gemaakt. Deze wordt op zaterdag 12 mei om 16.00 uur gedraaid 

in het Willibrordcentrum in Heeswijk. 

TEKST EN FOTO’S: WENDY VAN LIJSSEL

NADJA EN AHMAD

‘Taal Eten’ 
zit vol 
zelfspot 
en humor

De film wordt op zaterdag 12 
mei om 16.00 uur gelanceerd 
in het Willibrordcentrum in 
Heeswijk en kwam mede tot 
stand dankzij de gemeente 
Bernheze.

Krant niet 
op woensdag 
ontvangen?

info@DeMooiBernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170

Zie pagina 13

Vorstenbosch pakt uit
en dit keer groter dan ooit!
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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.

 ‘COOLE’ ACTIE 
TIJDENS DE 
NATIONALE 
KAASWEKEN

Vanaf 30 april tot en met 13 mei 
staan onze winkels in het teken 
van de Nationale Kaasweken. 
Fleurige posters en leuke acties!

Een aantal jaren geleden is dit 
initiatief ontstaan en elk jaar 
komen er weer leuke, spontane 
acties en ook winnaars voorbij!
Het eerste jaar kregen we 
de all-over prijs voor de 
leukste promotieactie in de 
winkels onder andere met 
het touwtjetrekken en het 
midgetgolfen in de winkel. 
Ook dit jaar hebben we weer 
een leuke doe-actie, dus laat u 
lekker verrassen als in u in de 

winkel komt. Er is weer genoeg te proeven en zeker in deze 
‘vakantieperiode’ kunt u zich eens extra laten verwennen. 
En als extra verrassing, en dat is zeker ook handig met 
de zonnige dagen die in het verschiet liggen, krijgt u bij 
aankoop vanaf € 10,- een leuke attentie.
 
We ontmoeten u graag in onze winkels in Oss en in Heesch!
 
Met vriendelijke groet,

 
Bon Fromage Team Oss - Heesch
Ton en Elly Bens.

CoLUMN
Ton Bens

Vrijdag 4 mei 
ZooKeePeR’s WIFe
Aanvang: Na Dodenherdenking 
om circa 20.45 uur.    

‘The Zookeeper’s Wife’ vertelt 
het verhaal van bewakers van de 
dierentuin van Warschau, Jan en 
Antonina Zabinski, die honderden 
mensen en dieren redden tijdens 
de nazi-invasie. 

Maandag 7 en dinsdag 8 mei 
20.00 uur, € 5,-. 
VICtoRIA eN ABDul
Judi Dench is kostelijk als koningin 
Victoria in deze historische film, 
die het best te genieten is als blij-
spel. 

De Ierse regisseur Stephen Frears 
(The Queen, Philomena) schopt 
wel vaker tegen heilige Britse huis-
jes en maakt zich in deze film vro-
lijk over de kruipende hofhouding 
van de Britse vorstin, wanneer 

die op hoge leeftijd en tegen alle 
protocol in vriendschap sluit met 
Abdul (Fazal). Ook al komt Abdul 
uit India, hij is van gewone kom-
af en ook nog eens moslim. Deze 
film berust op een waargebeurd 
verhaal al waarschuwt Frears aan 
het begin: ‘Gebaseerd op ware 
gebeurtenissen… meestal.’

HEESCH – In samenwerking met de Gemeente Bernheze. 
€ 3,50, tot achttien jaar gratis. 

Kans maken op twee gratis kaarten 
voor ViCtoRia En abDuL?
Stuur vóór 4 mei een mailtje naar info@de-pas.nl

FiLMHuiS DE PaS:

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

Van den Broek Kleinfruit
Het seizoen is weer 

begonnen. 
Diverse soorten fruit 7 dagen per 

week verkrijgbaar via de automaat.

Fruit voor het maken van jam en saus 
graag telefonisch bestellen.

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther
06-11372396
info@vandenbroekkleinfruit.nl

•  Advertentie 
DeMooiBernhezeKrant

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Website met responsive 
design & eenvoudig zelf 

 te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl

0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!

Boodschappenlijstje 

100 gram witte chocolade

250 ml verse slagroom

4 eetlepels suiker
250 gram Griekse yoghurt

125 gram verse frambozen

Voor 4 personen

BeReIDING
Rasp de chocolade en klop in een kom de slagroom met de suiker 
stijf. Spatel dit voorzichtig door de yoghurt. Schep de chocolade 
en de frambozen erdoor. Bekleed vier kommetjes met een ruim vel 
vershoudfolie, zodat de folie over de rand hangt. Verdeel het fram-
bozenyoghurtmengsel over de kommetjes en zet ze twee uur in de 
vriezer. Til ze aan de folie voorzichtig uit de kommetjes en keer de 
porties elk om op een bordje. Verwijder de folie. Garneer met de 
overgebleven frambozen en serveer direct.
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De kerk
Zichtbaar door kleurrijke gebrandschilderde ramen 

het kruipende licht, maakt raamverhalen groot. 
Het schijnt niet enkel door de Bijbelse namen, 
maar legt ook andere, stille, geheimen bloot. 

Voelbaar tranen die gehuild zijn om de dood, 
van hen die heen gegaan zijn in het amen.
Maar ook van blijdschap vanuit de moederschoot, 
het leven en de dood komen hier heilig tezamen. 

Tastbaar liefdes die hier werden bezegeld,
beloftes gedaan aan Hem, 
maar niet altijd nagekomen, 

omdat het op aarde soms 
anders lijkt geregeld. 

Hoorbaar miljoenen gebeden 
over dromen, 

over hoe verdriet en pijn 
het aardse heeft ontregeld. 
En Hij, Hij luistert: zonder oordeel, 
zonder in te tomen. 

Column Hieke Stek gemeentedichter

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

Met het hele gezin actief
bij de Alpe d’HuZes
“Het is aangrijpend maar ook gezellig”

Dertien jaar geleden kreeg 
Conny van Zutphen schildklier-
kanker. Haar schildklier werd 
verwijderd, maar de geijkte jo-
diumbehandeling sloeg niet aan. 
Hoewel daarmee onbehandel-
baar, is de ziekte met hulp van 
medicijnen onder controle. Haar 
man William is sportief en fietst 
graag. Toen hij drie jaar geleden 
de kans kreeg om onder de vlag 
van zijn werk deel te nemen aan 
de Alpe d’HuZes bedacht hij zich 
geen seconde en besloot ervoor 
te gaan. Hij wist uiteindelijk zijn 
hele gezin te enthousiasme-
ren want ook zijn zoon Rob en 
dochters Bo en Kim zijn actief 
betrokken. 

Bij de Alpe d’HuZes beklimmen 
deelnemers onder het mot-
to ‘Opgeven is geen optie’ tot 
maximaal zes keer hardlopend, 
wandelend of fietsend de le-
gendarische Alpe d’Huez. Daar-
bij dient elke deelnemer zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor 
onderzoek naar kanker, met als 
doel de ziekte onder contro-
le te krijgen zodat er uiteinde-
lijk niemand meer aan sterft. In 
2017 werd door alle deelnemers 
€ 10,4 miljoen ingezameld!

Het hele gezin is al tijden doende 
met het op poten zetten van aller-
lei activiteiten om daarmee geld 
in te zamelen. Makkelijk hebben 
zij het zichzelf niet gemaakt. 
Het streefbedrag van William is 
€ 5.000,-. Rob hoopt € 2.500,- 
bij elkaar te krijgen en Conny en 
Bo elk € 666,-. Laatstgenoemde 
dames doen mee met de Alpe 
d’HuZus die een dag eerder ge-

houden wordt. “Kim maakt zich 
verdienstelijk als vrijwilliger en 
hoeft geen sponsorgeld bij el-
kaar te vergaren”, leggen Wil-
liam en Conny uit. 
Met een streefbedrag van opge-
teld bijna € 9.000,- en het feit 
dat het hele gezin de handen uit 
de mouwen steekt, wordt echter 
een behoorlijke bijdrage gele-
verd. 

Conny en William zijn er ontzet-
tend trots op dat zij dit als gezin 
samen doen en omschrijven de 
deelname als heel bijzonder. “Het 
is aangrijpend maar ook gezellig. 
We hebben de afgelopen jaren 
allerlei mensen ontmoet met elk 
hun eigen verhaal en reden om 
er te zijn. Dat is voor ons allemaal 
al heel leerzaam geweest”, ver-
tellen William en Conny. 

Zij bedanken iedereen die hen al 
financieel steunde en doen hun 
stinkende best om ook de laatste 
euro’s nog bij elkaar te krijgen. 

Het gezin is dan ook blij met het 
geld van de emballageactie in de 
plaatselijke Jumbo supermarkt. 
Iedereen die hen wil steunen, 
kan dat doen via hun persoonlij-
ke Facebookpagina.

HEESWIJK-DINTHER – De verkoop van hutspotpakketten, een bier- en later wijnactie, de verkoop van 
speciale shirtjes, een bierpongtoernooi in de tuin, het verzorgen van een reanimatiecursus en met hulp 
van de plaatselijke supermarkt het inzamelen van lege flessen. Het vijfkoppige gezin Van Zutphen uit 
Heeswijk-Dinther is al tijden druk doende met geld inzamelen én trainen om goed voorbereid deel te 
gaan nemen aan de Alpe d’HuZes op woensdag 6 juni in Frankrijk. 

V.l.n.r.: Rob, William, Niels Merkelbach (� liaalmanager Jumbo), Conny en Bo Tekst en foto: Wendy van Lijssel

V.l.n.r.: Rob, William en Conny

Voor ons 
allemaal 
leerzaam 
geweest

Het gezin is ook blij 
met de emballage-actie

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

Soms is stilte het antwoord
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
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. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige 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.

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

VOOR HET BESTE
HOORADVIES

Wij maken het verschil ervaar het zelf

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept

‘t Dorp 29 - Heesch 0412-475959
Carmelietenstraat 8 - Oss 0412-480302

Botermarkt 3 - Uden 0413-330905
www.vanschijndelhoortechniek.nl

Diabetespatiënten Bernheze en omgeving 
welkom op Nationale Diabetes Challenge
BERNHEZE - Op diverse plaat-
sen in de regio doen Zieken-
huis Bernhoven en Synchroon 
mee met de Nationale Diabetes 
Challenge (NDC) van de Bas 
van de Goor Foundation. In de 
regio Oss is nog plaats voor 
deelnemers. 

Bewegen is goed voor iedereen, 
maar zeker ook voor mensen 
met diabetes. De NDC is een 
wandelprogramma waarin men-
sen met diabetes in ongeveer 
zestien weken in ‘kleine stappen’ 

samen wandelen en trainen om 
uiteindelijk op 30 september op 
een centrale locatie met z’n al-
len de laatste kilometers af te 
leggen. Bewegen kan een ingrij-
pend positief effect op de ge-
zondheid hebben, zelfs zó ingrij-
pend dat mensen soms helemaal 
met medicijnen kunnen stoppen.

Huisartsen van Synchroon en 
specialisten van Ziekenhuis 
Bernhoven dagen iedereen met 
diabetes uit om mee te doen. 
Wie de uitdaging aan wil gaan 

is op woensdag 9 mei welkom 
bij ‘Ons Huis van de Zorg’ aan 
de Coornhertstraat 3 in Oss. 

Daar start om 9.00 uur de eerste 
wandeltocht. Op www.nationa-
lediabeteschallenge.nl/bernho-
vensynchroon/ kun je je aanmel-
den. Natuurlijk kan de huisarts 

of de diabetesverpleegkundige 
mensen die eerst meer willen 
weten, nog informeren.

INGRIJPEND 
POSITIEF EFFECT 

OP DE GEZONDHEID

Het kan niet en toch 
gebeurt het voor je ogen! 

Met hun voorstelling ‘Da’s sterk!’ 
(2016) verrasten zij de bezoekers 
met hun onnavolgbare acts maar 
ook met de warme interactie met 
het publiek. 

De nieuwste theatervoorstelling 
‘Blow me Away’ (12+) is adem-
benemend, snel, wonderlijk en... 
anders. Is het cabaret, stand-up 
comedy of illusie? In deze voor-
stelling worden succesnummers 
afgewisseld met nieuwe scènes, 
acts en verbazingwekkende ver-

halen. Rob en Emiel bespelen op 
unieke wijze de zintuigen en de 
waarneming. Om uiteindelijk stil 
van te worden. They just BLOW 
YOU AWAY!

Rob & Emiel: Wereldkampioenen 
die doen alsof ze niet boven het 
maaiveld uitsteken, hard wer-
kend, sympathiek en gewoon! 

De Theaterkrant over Rob en 
Emiel: “Ze zijn goochelaars, men-
talisten - of hoe je ze noemen 
wilt - van wereldniveau, en toch 
zo enorm Nederlands. Ze zijn 
niet glamourous, ze maken geen 
show van klatergoud, uitroepte-
kens en schallend koper. De voor-
werpen uit hun uitdragerij krijgen 
een rolletje in hun programma, 

net zoals aardig wat mensen uit 
de zaal. Daar gaan ze sympathiek 
mee om. Aardige jongens, die 
Rob en Emiel; cabaretesk goed 
gebekt en handig in de interactie 
met het publiek en met elkaar.” 

Na de voorstelling staan Rob en 
Emiel in de foyer tussen de men-
sen op een podiumpje om de be-
zoekers intrigerend voor de gek 
te houden. Laat je verrassen op 
vrijdag 18 mei, aanvang 20.15 
uur. Kaartjes à € 16,- zijn nog 
verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

 

 

Rob & Emiel; Blow me Away
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Hardlopen in Zuid-Afrika:
voor township-bewoners nog geen vanzelfsprekenheid!

2016: Naar Zuid-Afrika waar 
mijn zoon vrijwilligerswerk doet 
in een township nabij de stad 
Plettenberg Bay. Het is zo’n 
12.000 inwoners groot, er is veel 
armoede en voor veel mensen 
nauwelijks een warme maaltijd 
per dag. Ik ben veel aan het 
hardlopen terwijl we daar zijn 
en het valt me op dat ik bijna de 
enige ben in het township.

2017: In maart ben ik naar het 
township teruggegaan om in-
vulling te geven aan mijn wens 
vrijwilligerswerk te doen op een 
plek waar je verschil kunt maken. 
Met hardlopen! Ontzettend veel 

mensen deden mee aan mijn 
trainingen; mannen, vrouwen 
en kinderen en zelfs ook oude-
ren tussen de 60 en 80 jaar kwa-
men dagelijks naar het veld voor 
een training Sportief Wandelen. 
Omdat er voor deze groep be-
woners nauwelijks activiteiten 
zijn waren ze verrast door de 
gezelligheid en verbondenheid 
die het bracht. Na drie weken 
dagelijks trainen van diverse 
groepen was de kiem gelegd om 
het hardlopen én wandelen uit 
te bouwen in Kurland.

2017: In juli was ik weer in 
Zuid-Afrika met een aantal hard-

lopers, onder andere om deel te 
nemen aan een halve marathon 
in de nabij gelegen stad Knysna. 
Samen met de mensen uit het 
township die getraind hadden 
voor de vijf kilometer! De eu-
forie na afloop, de trots op hun 
allereerste medaille ever! Het zijn 
universele emoties die je altijd 
ziet wanneer lopers hun eerste 
(of tweede, of tachtigste) pres-
tatie neerzetten. Hardlopen lou-
tert, het maakt je krachtig, trots 
en opent nieuwe deuren met 
daarachter kansen.

2017: In oktober was ik er voor 
de derde keer dat jaar. Vanaf het 

moment dat ik in Kaapstad uit 
het vliegtuig stapte voelde het 
weer een beetje als thuiskomen. 
Opnieuw twee weken de tijd om 
het trainen verder vorm te ge-
ven, sturing te geven bij het op-
zetten van een echte club.

2018: Februari, tijd om weer 
terug te gaan naar Kurland. For-
meel om toe te treden tot het 
bestuur van de stichting Friends 
of Kurland, verder vooral ook om 
de eerste funrun in het township 
bij te wonen. Vanuit thuis on-
dersteund door mij hebben twee 
vrouwen uit het township dit 
opgezet #trots!

2018: In juni gaan we weer 
terug! Deze keer met zes men-
sen om een weekje te klussen in 

het township en om samen met 
lopers vanuit Kurland naar het 
Knysna Oyster Festival te gaan. 
We gaan met vieren voor een 
halve marathon en de anderen 
lopen vijf kilometer mét mijn 
Zuid-Afrikaanse lopers. Mocht 
je interesse hebben om dit ook 
mee te maken? Laat het weten 
op info@rtbernheze.nl. Op Face-
book vind je de pagina Friends 
of Kurland. Leuk als je ons wilt 
volgen!

HEESCH/ZUID-AFRIKA - Ik, Marleen Frunt-van den Akker, was in 2013 voor het eerst met mijn gezin in 
Zuid-Afrika en het was meteen raak: dit land liet mij niet meer los. De overweldigende natuur met een 
grote verscheidenheid aan dieren (vaak nog in het wild), de ruige kuststreek met de prachtige oceaan 
en de toeristische Tuinroute zijn een paar ingrediënten van dit enorm grote land.

Lopers 2017 v.l.n.r.: Pieter Verbost, Ellen Frunt, Goof Windmuller, Jessica, Ben, Carol, Ries Windmuller, Boeta. 
Onder v.l.n.r.: Luuk Windmuller, Rodney, Roche, Marleen en Therry. Niet op de foto: Lex Frunt en Gonnie Smulders.

Trots op hun 
allereerste 
medaille

Het team wat in juni afreist naar Zuid-Afrika
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BernhezefamilieBerichten

Jij was zo betrokken, lief, gelovig en heel erg dankbaar
Wat kon je genieten van je werk als veehandelaar
Jij was er altijd graag bij en hield van gezelligheid

Het zal stil zijn zonder jou... bedankt voor die hele mooie tijd

Na een mooi leven hebben wij 
heel intens afscheid genomen van

ons pap, hele trotse opa en overgrootvader

Martien van den Berkmortel
echtgenoot van

Thea van den Berkmortel-Maas † 2012

I Helmond, 10 augustus 1936   †  Veghel, 28 april 2018
     
Annick en Jos
Carla en Michel
Jolanda en Maarten
Marcel en Doreen

Klein- en achterkleinkinderen

Wij nodigen u uit voor de uitvaartdienst op vrijdag 4 mei om 
11.00 uur in de Heilige Martinuskerk aan het Kerkplein 47a 
te Sint-Oedenrode. Aansluitend zullen wij ons pap te ruste 
leggen bij ons mam op de begraafplaats aldaar.

Donderdag zal er om 19.00 uur een avondwake worden 
gehouden in voornoemde kerk.

Ons pap is thuis, waar u dinsdag en woensdag van 
14.00 tot 16.00 uur en na de avondwake welkom bent om 
afscheid van papa te nemen.

Jekschotseweg 15
5491 RB  Sint-Oedenrode

Internationaal
Berne 
Abdijconcert
HEESWIJK-DINTHER - Het eer-
ste concert in de 67ste cyclus 
van de Internationale Berne 
Abdijconcerten wordt gegeven 
door Petra Veenswijk die sinds 
1987 als organiste verbonden is 
aan de Maria van Jessekerk in 
Delft. Vanaf 1994 is zij ook diri-
gente en verantwoordelijk voor 
de internationale orgelserie op 
het historische Maarschalker-
weerd-Orgel van deze kerk.

Na haar studie orgel en clave-
cimbel aan het conservatorium 
in Rotterdam bij André Verwoerd 
en Bernard Winsemius, volgde 
zij met een beurs van het Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap interpretatielessen 
bij Daniël Roth in Parijs. 

Zij zette haar studie in Parijs voort 
aan het Conservatoire National 
de Régional bij Marie-Louise 
Jaquet en Jean Langlais. Deze 
studie bekroonde zij met de Prix 
d’ Excellence. Petra won het Na-
tionaal Orgelconcours in Leiden 
in de categorie ‘Muziek van de 
twintigste eeuw’ en kreeg de 
publieksprijs op het internatio-
naal Rijnstreek Orgelconcours in 
Nijmegen. In 1996 werd Petra 
onderscheiden met de zilveren 
medaille van de Societé Acade-
mique Arts-Sciences Lettres in 
Parijs. Zondag 6 mei in de Abdij-
kerk. Aanvang: 16.00 uur.

Ons pap, rustig en hardwerkend,
genietend met zijn gezin om zich heen
Hij hield van tuinieren en zijn vogels

en stond klaar voor iedereen
Vele wandelingen gemaakt,

in het afgelopen jaar heb je zo gestreden
Je was graag onder de mensen,

bedankt voor alle liefde die je hebt gegeven

Na een fijne en liefdevolle verzorging in Nieuwe Hoeven, 
hebben wij heel intens en met mooie herinneringen afscheid 

genomen van mijn lieve man, ons pap en trotse opa

Piet Martens
echtgenoot van

Annie Martens - Klaassen

Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar.

Annie
André en Wilma
Jolan en Minette

Jasmijn, Sabien
Henriëtte en Geert
Tom, Maurie

Marion † 

30 april 2018
Correspondentieadres:
Kruisstraat 25
5388 CH Nistelrode

Wij nodigen u uit voor de afscheidsviering op zaterdag 
5 mei om 14.00 uur in de Maashorsthoeve van 
Natuurbegraafplaats Maashorst, Franse Baan 2 te Schaijk.

Aansluitend begeleiden wij ons pap naar zijn laatste 
rustplaats aldaar.

Vrijdag bent u van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 
20.00 uur welkom om nog even samen te zijn met ons 
pap in de rouwkamer van zorgcentrum Nieuwe Hoeven, 
Udensedreef 5 te Schaijk.

In plaats van bloemen graag een donatie voor afdeling 
Eikenlaan. Donatiebussen hiervoor staan bij het 
condoleanceregister.

Dit met als reden een ‘ras te be-
schermen tegen onzuivere ele-
menten’. Nog steeds worden 
groepen mensen gedegradeerd 
tot tweederangsburgers en dito 
gelovigen en buiten de ‘volksge-
meenschap’ geplaatst. 

Het steeds opnieuw spreken 
over deze oorlog, vervolging en 
vernietiging, herinnert ons aan 
wat we willen voorkomen, dat 
we geen mensenlevens willen 
opofferen. En dat we met elkaar, 
hier in Nederland, in Europa en 
ook wereldwijd, willen leven in 
verbinding en respect. 
Herdenken doet beseffen welk 
moreel handelen belangrijk is 
om een democratische rechts-
staat vorm te blijven geven en 
te beschermen. Wie wil er leven 
in een samenleving waar men-
senrechten worden geschonden 
en mensenlevens worden ver-
nietigd? Herinneringen kunnen 
krachtbronnen bieden om inti-
midatie niet toe te laten. Het zijn 
ankers om voor ethische princi-
pes te gaan staan. Daarom werkt 

parochie De Goede Herder op 4 
mei mee aan herdenkingsbijeen-
komsten en houdt zij woord- en 
gebedsdiensten in haar kerken 
die tot bewustwording hiervan 
oproepen. Dat mensen in herin-

nering aan het verleden durven 
op te staan en te handelen tegen 
woorden en daden die de men-
selijke waardigheid en vrijheid 
ondermijnen. 

De aanvangstijd van de herden-
kingsbijeenkomst in de kerk van 
Heesch is 18.30 uur en in die van 
Nistelrode en Nuland 19.00 uur. 
De woord- en gebedsdiensten in 
de kerken van Geffen en Vinkel 
beginnen om 19.00 uur. 

Voor meer informatie: 
0412 - 451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Kerken van De Goede 
Herder: Waarom 
herdenken belangrijk is
BERNHEZE – Het is de opdracht van iedere generatie om aan de jon-
gere generatie uit te leggen wat er gebeurde in de Tweede Wereld-
oorlog. Dat er mensen werden weggezet om wie ze waren: Joden, 
Sinti en Roma, Jehova’s Getuigen, homoseksuelen en gehandicap-
ten.

herdenken doet 
beseffen welk moreel 
handelen belangrijk is

Vrede begint in je eigen hart
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
3 t/m 9 mei

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

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

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

GEMENGDE SLA 200 gram € 1.25
AARDAPPELWEDGES 500 gram € 1.25
PERSSINAASAPPELS 20+5 GRATIS

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

Koffi ebroodjes 
3 stuks voor

Gehaktschijf & 
stroganoffschijf 

100 gr. € 0,90

Varkensfiletlapje
naturel, Toscaans of Canadees

Canadese ham
Heerlijk bij asperges

100 gr. € 1,40

€ 1,19100 gr.

Sweet chili
maïs stok

nu

1,75

Hollandse aardbeien
Asperges geschild/ongeschild

4,00

Op 17 mei hebben wij een informatie-avond
over de nieuwe huwelijkse regels in 2018!

  
Wilt u een uitnodiging? Meldt u zich dan aan hiervoor!

info@soestacc.com of (0412) 45 90 00

Moederdag idee: 
When words are not enough
NISTELRODE - Zondag 13 mei is 
het weer Moederdag. Een prach-
tige dag om je moeder eens ex-
tra te verwennen. Wereldwinkel 
Nistelrode geeft 10% korting op 
alle sieraden! 

Wat te denken van de prachtige 
zilveren hangers van Simbólica: 
Simbólica Fair Trade is een duur-
zaam merk voor zilveren siera-
den met de symboliek van oude 
culturen als de Maya, Azteken, 
Hopi en Maori. Vriendschap, 
liefde, groei, een nieuw begin; 
symbolen waarmee je iemand 
iets kunt zeggen of toewensen. 

Juist in de Fair Trade Week steunt 
Wereldwinkel producenten als 
Simbólica. Een sociale onder-
neming met primair een maat-

schappelijke missie: ’Het leveren 
van eerlijke stijlvolle handge-
maakte kwaliteitsproducten die 
de makers (en hun families) in 
Mexico en Guatamala een toe-
komst bieden met leefbare loon- 
en ontwikkelingsmogelijkheden.

Simbólica is sinds 2005 Fair Tra-
de gecertificeerd en werkt dus 
volgens de eisen voor eerlijke 
handel. 10% van de opbrengst 
van Simbólica Fair Trade komt 
ten goede aan de schoolpro-
jecten van Stichting Simbólica. 
Projecten waardoor honderden 
Maya kinderen ieder jaar weer 
naar school kunnen.

Verder verkopen we natuurlijk 
ook nog sieraden van andere 
producenten.

En om moederdag 
compleet te maken: 

de hele maand mei 
10% kORTING op het 

assortiment broodbeleg. 
Hoe mooi om moederdag te 

beginnen met een 
(h)eerlijk ontbijtje!

Moederdag idee: 
Sjaal met een verhaal 

Sjaal met verhaal
In april heeft Inge Hoogsteger 
samen met Marion een presen-
tatie gegeven aan de medewer-
kers van Wereldwinkel Heesch 
en Nistelrode over haar project: 
Sjaal met Verhaal. Uitgangspunt 
van Sjaal met Verhaal is het cre-
eren van werk voor vrouwen in 
Nepal en Thailand. De nadruk 
ligt op Nepal. Door te zorgen 
voor een continue afname van 
producten, creëer je werk en 
dat zorgt voor een inkomen. 
Hierdoor hebben de vrouwen 
beter eten, beter onderwijs en 
daardoor een betere toekomst. 
De nadruk lag eerst op inkoop, 
maar nu wordt er ook een ver-

taalslag gemaakt naar eigen pro-
ductontwikkeling.

De twee grootste projecten zijn 
het kinderhuis in Pokhara, Na-
maste Community Foundation, 
en de bouw van een medische 
post voor de stichting Asian 
Heritage Foundation Nepal. De 
producten worden handmatig 
gemaakt van wol, vilt en katoen. 

Er worden allerlei mooie spullen 
gemaakt, zoals sjaals, tassen, 
portemonnees, sieraden, hand-
poppen, sleutelhangers et cete-
ra. Kom maar eens kijken naar 
deze mooie producten in de We-
reldwinkels. 

Moederdag en Fairtrade
Met een Fairtrade cadeautje voor 
moeder draag je zelf een steen-
tje bij aan de Fairtrade gedachte. 
Vier Moederdag Fairtrade! 
Elk wereldwinkelcadeau ver-
telt een eigen verhaal. Het is 
met weinig middelen gemaakt, 

de makers kunnen met de ver-
koop hun bedrijf opbouwen. Je 
draagt bij aan de ontwikkeling 
van de mensen die het hebben 
gemaakt, hun kinderen kunnen 
bijvoorbeeld naar school. Een 
wereldwinkel item wordt zo het 
mooiste cadeau. 

Wereldwinkels in Bernheze
Bernheze heeft twee wereldwin-
kels; in Heesch en Nistelrode. 
Acties en aanbiedingen variëren 
per winkel.

BERNHEZE - 13 mei is het weer zover! Moederdag. Tijd om je moeder weer eens extra te verwennen. 
Dat begint natuurlijk met een (h)eerlijk ontbijt en cadeautjes. Wereldwinkel Heesch heeft daarom een 
mooie tip voor een prachtig Moederdag cadeau: Geef moeder een sjaal met VERHAAL cadeau om haar 
eens lekker te verwennen. Zo geef je haar een cadeau met een bijzondere betekenis en een extra doel.

De makers 
kunnen met 
de verkoop hun 
bedrijf opbouwen

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos
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De ouders met hun kinderen en 
versierde fietsjes maakten de 
optocht compleet. Het was een 
prachtig gezicht, al die vrolijke 
kinderen met hun oranje hoedjes 
en rood-wit-blauwe vlaggetjes. 

Na een korte toespraak van de 
voorzitter van het Oranje Co-
mité en de plaatselijke verte-
genwoordiger van de gemeen-
te Bernheze, wethouder Van 
Moorselaar, brachten de beide 

gildes van Heeswijk-Dinther een 
vendelhulde.

Een groot compliment was er 
voor de twee jonge vendeliers, 
Luna en Sam. Met hun grote 
voorbeeld Koen voorop, was 
het een genot om hiernaar te 
kijken. Het vele oefenen op de 
donderdagen heeft zijn vruchten 
afgeworpen en hopelijk is dat 
een mooi voorbeeld om nieuwe 
jeugdleden te stimuleren.

Gilde St. Barbara Dinther 
naar de aubade

HEESWIJK-DINTHER - Met het gilde voorop trok de hele stoet afge-
lopen vrijdag richting Plein 1969 voor de jaarlijkse aubade ter gele-
genheid van de verjaardag van Zijne koninklijke Hoogheid koning 
Willem Alexander. Het weer was uitstekend, Harmonie Sint Servaes 
speelde erop los en de tamboers roerden hun trom.

20ste Roefeldag, schrijf je in

Al jaren is de sportkantine van 
De Overbeek de Roefellocatie 
in Nistelrode. Zo verzamelen 
alle kinderen uit Vorstenbosch 
bij het kwart-over-12-gebouw. 
Imeet is de roefellocatie voor 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
en bij Checkpoint staan de deu-
ren open voor de kinderen uit 
Heesch. Deze plekken zijn echt 
dé centrale plekken voor de 
Roefelaars en waar al heel veel 
genoten is van alle verhalen en 
reacties. 

Jubileum
Wij, alle vrijwilligers van de 
werkgroepen in Bernheze, willen 
alvast én nogmaals alle deelne-
mende bedrijven uit de gemeen-
te Bernheze bedanken voor dit 
jubileum. Als zij niet al jaren be-
langeloos de deuren openstel-
den, hadden wij nooit zo vaak 
de Roefeldag kunnen organise-
ren. Een dikke duim voor jullie! 
We laten de 20e Roefeldag niet 

onopgemerkt voorbijgaan, we 
zetten jullie rond 16 juni nog 
meer in het zonnetje. 

Inschrijven
Zoals gezegd wordt binnenkort 
de 20e Roefeldag in Bernheze 
georganiseerd. De inschrijfter-
mijn loopt tot 14 mei. De kinde-
ren zijn via de scholen al geïn-
formeerd, maar doordat het nu 
meivakantie is, hierbij nogmaals 

aandacht voor de Roefeldag. 
Voor het inschrijven ga je naar 
www.stichting-ranja.nl. 
Het wijst zich allemaal vanzelf! 

Hier vind je ook de deelnemende 
bedrijven van 2018, ingedeeld 
per categorie. 

De 20e Roefeldag wordt bijzon-
der, maar hoe en wat is nog even 
een geheim! Meld je aan; het 
wordt genieten 16 juni!

BERNHEZE - Voor vrijwilligers is roefelen een begrip, maar weet iedereen wel wat roefelen is? Roefelen 
is het Belgische woord voor snuffelen. Zo wordt de oudste kinderen van de basisschool de gelegenheid 
geboden om een kijkje te nemen bij een aantal bedrijven en instellingen in hun directe woonomgeving. 
Na afloop worden de kinderen per kern ontvangen op de roefellocatie, waar alle enthousiaste verhalen 
direct verteld kunnen worden. 

Alle deelnemende bedrijven 
uit de gemeente Bernheze 
bedankt voor dit jubileum
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Hollandse 
aardbeien, 
appels en 

peren.

Diverse 
fruitsappen 

en jams. 

Dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00  uur. 
Ook in onze automaat.

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

De lente is er weer
en ook onze asperges

en aardbeien

Dagelijks 

verkrijgbaar. 

Ook geschild 

verkrijgbaar.

Verse Hollandse 
asperges

Zwarte parels in Bernheze

‘De Dûnsjede Hynders’ betekent 
‘de dansende paarden’, vertaald 
vanuit het Fries. Een passende 
naam voor het showteam, dat 
enkel bestaat uit Friese paarden. 
Zowel Linda als Gerlien zijn gek 
op dit ras. “Als je eenmaal besmet 

bent met het virus van het Friese 
paard, dan wil je nooit meer an-
ders”, vertelt Gerlien. Ze trainde 
al enige tijd met haar inmiddels 
overleden Friese paard Els bij een 
rijvereniging, waar meerdere le-
den met een Fries paard trainden. 
Toen er een zomermarkt op 
komst was vroegen ze zich af of 
ze daar niet een show konden 
geven. “En zo is het begonnen. 
We begonnen met vier dames, in 
een simpel tenue. Inmiddels heb-
ben we acht leden en prachtige 
kostuums.” 

Linda is zo’n vier jaar lid van het 
showteam. Ze rijdt op Siep, de 
ruin van commandante Jessica 
Bosch. Wekelijks komt het team 
bijeen bij De Lokvenhoeve in 
Vinkel, waar Jessica ervoor zorgt 

dat het team de oefeningen zo 
secuur mogelijk uitvoert. Linda 
vertelt: “Ik ben ook besmet ge-
raakt met het virus van het Friese 
paard. En hoe gaaf is het om met 
acht van zulke prachtige dieren 
shows te kunnen geven?” 

Gerlien was een van de initiatief-
nemers die zeven jaar geleden 
dit showteam oprichtte. Ze be-
gon met haar paard Els en neemt 
nu deel aan het team met paard 
Verona. “We hebben gewoon de 
stoute schoenen aangetrokken 
en allerlei evenementen aange-
schreven of we daar niet een op-
treden konden komen verzorgen. 
En daar heb ik nog geen seconde 
spijt van gehad!” 
Het showteam treedt regelmatig 
op. Van een optreden tijdens een 

westernshow in de Brabanthallen 
tot een optreden bij Cunera; De 
Dûnsjede Hynders weten altijd 
een passende show samen te 
stellen. 

“Wij zijn overal voor in en er valt 
altijd wel wat te regelen voor een 
show”, vertelt Gerlien. Het aan-
tal paarden waarmee het team 
kan komen is natuurlijk afhanke-

lijk van de beschikbaarheid van 
de amazones, maar er is altijd 
een mouw aan te passen. Ook 
rijdt het team in viertallen en zes-
tallen. 

Het showteam is te volgen via de 
Facebookpagina ‘De Dûnsjede 
Hynders’ of via 
www.friespaardenshowteam.nl.

HEESCH/HEESWIJK-DINTHER – Acht imposante, maar elegante pikzwarte paarden, die in harmonie sa-
men dansen. ‘De Dûnsjede Hynders’ is een showteam van acht amazones op Friese paarden, die samen 
een mooie show neerzetten op allerlei evenementen. Gerlien van Os uit Heeswijk-Dinther en Linda Taks 
uit Heesch maken deel uit van dit bijzondere showteam. 

De Dûnsjede Hynders weten altijd een passende show samen te stellen Tekst: Tamlyn van Lanen

Inmiddels 
acht leden 
en prachtige 
kostuums

Helikoptervlucht en kermismuntjes 
bij Jumbo Nistelrode

Vijf jaar op de Parkstraat
Parkeren, stomerijservice, TNT 
servicepunt, zelfscan, pick up 
point, thuisbezorgen; Jumbo 
Nistelrode werkt na vijf jaar in 
het nieuwe pand op de Park-
straat nog altijd hard aan de ser-
vice. Zij viert dit jubileum met de 
meest verkochte producten van 
de afgelopen jaren. 

Speel vijf weken lang bingo 
bij Jumbo Nistelrode door elke 
week 5 artikelen met 25% kor-
ting te kopen. De actie loopt van 
maandag 7 mei t/m zondag 10 
juni 2018, vraag naar de actie 
en voorwaarden in de winkel. 
Onder de deelnemers worden 
vijf boodschappencheques van 
€ 25,- verloot. De uitslag wordt 
gepubliceerd op de Facebookpa-
gina van Jumbo Nistelrode.

Pinksterfeesten
Bij een besteding vanaf € 50,- 
aan boodschappen (exclusief 

statiegeld) maak je kans op een 
van de tien helikoptervluchten 
tijdens Eerste en Tweede Pink-
sterdag in Nistelrode én je krijgt 
een kermismuntje. 

Vanaf 7 mei begint de actie die 
tot aan de kermis doorgaat, 
maar OP=OP.

De winnaars van de tien helikop-
tervluchten worden vrijdag 18 
mei bekendgemaakt. 

*Vraag in de winkel naar de 
voorwaarden

Jumbo Nistelrode
Parkstraat 10, Nistelrode.

NISTELRODE – Een van de zekerheden bij Jumbo zijn de geweldige acties die bedacht worden om de 
wensen van de klant centraal te stellen. Jumbo Nistelrode kondigt de Pinksterfeesten in Nistelrode aan 
met een aantrekkelijke actie. Bij besteding vanaf € 50,- krijg je een kermismuntje én maak je met je 
kassabon kans op een helikoptervlucht. Er worden maar liefst tien helikoptervluchten verloot. 
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BERNHEZE - Eten verbindt! 
Daarom organiseert de Bernhe-
zer kunstkring op 5 mei een be-
vrijdingsmaaltijd voor maximaal 
100 mensen. 

Tijdens het eten wordt er met 
elkaar gevierd dat men in Ne-
derland in vrijheid kan leven. 
In de wereld van nu is vrijheid 
helaas niet voor iedereen van-
zelfsprekend en ook in Bernheze 
wonen mensen die kortgeleden 
gevlucht zijn voor oorlog en on-
derdrukking. Er wordt gekookt 
voor en door Bernhezenaren 
met verschillende culturele ach-

tergronden. Iedereen is welkom 
om mee te eten en bijzondere 
ervaringen te delen. 

Je wordt uiterlijk om 18.00 uur 
verwacht in Loosbroek in het 

park achter de kerk. Het diner is 
gratis maar vol = vol. Aanmelden 
via info@debkk.nl. Je krijgt dan 
een bevestiging van de aanmel-
ding en verdere praktische infor-
matie.

Samenkomst voor deze Natio-
nale Herdenking is vrijdag 4 mei 
om 18.30 uur, aanvang herden-
kingsceremonie om 18.45 uur 
met medewerking van leden van 
Fanfare St. Willibrord, Gilde St. 
Barbara met Gildekoor, de Oran-
je Comités en het Comité Bur-
gerslachtoffers 1940-1945 HDL. 

Na de Herdenkingsceremonie 
volgt er een stille tocht naar de 
Airborne kapel en het Herden-
king Monument Burgerslachtof-
fers. Ter ere van alle gevallenen 
worden er bloemstukken gelegd 
door vertegenwoordigers van 
Burgemeester en wethouders, 
de Oranje Comités en het Comi-
té Burgerslachtoffers 1940-1945 
HDL. 

De burgerslachtoffers van HDL 
worden speciaal herdacht mid-
dels het leggen van een bloem-
stuk bij het Monument dat ter 
nagedachtenis van hen is opge-
richt. Namens alle nabestaan-

den wordt dat dit jaar gedaan 
door familieleden van de in de 
oorlogsjaren op tragische wij-
ze omgekomen Lambert van 
der Wielen. Meer bijzonderhe-
den over Lambert en alle ande-
re slachtoffers is te vinden op 
www.bevrijdinghdl.nl. Hier vind 
je de verhalen en foto’s van on-
der welke omstandigheden de 
slachtoffers vielen en hoe de 
oorlogsjaren verliepen in onze 
omgeving. Ook kun je hier de 
REMEMBERSTONE ROUTE 
downloaden, deze route leidt je 
langs alle plaatsen waar de RE-
MEMBERSTONES geplaatst zijn, 
ter ere van de Burgerslachtoffers 
in HDL. 
Na afloop van de stille tocht is 
er een samenkomst in het Wil-
librordcentrum naast de kerk 
in Heeswijk, waar iedere deel-
nemer wordt uitgenodigd om 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee samen nog wat na 
te praten over deze Nationale 
Herdenking. 

Nationale Herdenking 
Heeswijk-Dinther-
loosbroek
Landelijk thema Vrijheid geef je door!
Met dit jaar bijzondere aandacht voor 
Het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Ook in onze dorpen neemt de 
belangstelling om bij de herdenking aanwezig te zijn toe. Dit jaar 
wordt er bij de Herdenkingsceremonie in de St.Willibrorduskerk in 
Heeswijk sfeervol stilgestaan bij diegenen die hun leven gaven voor 
onze vrijheid. 

‘Onze bevrijders’ gemaakt op 17 september 1944 in de toenmalige 
Dorpstraat in Dinther

ooggetuigeverslag bevrijding
Heeswijk-Dinther in dagboek
martin van de Weijer

Hij zat, samen met zijn broer, on-
dergedoken in Udenhout, Haaren
en Oisterwijk en sloot zich aan 
bij het lokale verzet. Zij waren 
onder meer actief betrokken bij 
de geslaagde overval op het ge-
meentehuis van Haaren, waar 
de bevolkingsadministratie werd 
gestolen, maar ook bij het laten 
ontsporen van een Duitse trein 
op het traject Oisterwijk-Boxtel. 
Op enig moment werd Martien 
opgepakt en geïnterneerd in de 
Bossche gevangenis waar hij la-
ter toch weer onverwacht uit 
ontslagen werd. De bevrijding, 
de komst van de geallieerden, 
maakte hij voor het eerst aan den 
lijve mee tijdens de strijd om de 
bevrijding van Heeswijk-Dinther 
in september 1944. 

Tijdens deze roerige periode 
hield Martien vanaf mei 1943 
twee jaar een dagboek bij, een 
persoonlijk én uniek document 
waarin hij zijn alledaagse erva-
ringen optekende. In augustus 
kwam hij in Dinther: “Ziezo, hier 
zitten we in Dinther, bij den heer 
Norbert Langemeijer, A24, ge-
meente-secretaris der gemeen-
te Dinther (2400 zielen). Mijn 

kamer is ruim, licht en modern, 
voorzien van een vaste wastafel 
met stromend water. Het ziet er 
wel naar uit dat ik het zal kun-
nen uithouden, al is de omge-
ving natuurlijk erg vreemd en 
onwennig.” 
Op 17 september schrijft hij: O, 
dag der dagen! [De start van 
Market Garden] De hele dag 
was het al druk geweest met 
vliegtuigen. Onder de pontifi-
cale hoogmis in de abdij stond 
bovendien het hele gebouw te 
schudden en te dreunen van de 

bommen. De glas-in-lood ra-
men kletterden in hun slappe 
voegen. Dit alles wees wel op 
iets bijzonders. Bovendien is er 
gisteren over radio Londen het 
bericht gekomen dat er belang-
rijke gebeurtenissen op til zijn.

De vijfpuntige Amerikaanse ster-
ren zijn duidelijk te zien. We lo-
pen de straat op waar het, mede 

wegens de zondag, erg druk is. 
Alle mensen staan buiten en kij-
ken naar de vliegtuigen.

2 uur 15: Ineens … Een gewel-
dig gejuich en gejoel breekt los. 
Hoera, hoera … De bevrijding! 
De bevrijding! Talloze parachu-
tisten hangen zeer dichtbij in de 
lucht. Hun parachutes zijn rood, 
wit, blauw, oranje en sommige 
groen gekleurd. Een fantastisch 
schouwspel. Ze moeten onge-
veer ter hoogte van het kasteel 
Heeswijk vallen.”

Dit dagboek is nu in druk ver-
schenen onder de titel ‘Wij 
sloegen waar wij raken konden’ 
(ISBN 978-90-824154-6-9). In 
dit boek zijn deze dagboekaan-
tekeningen integraal opgeno-
men. Ruim 30 pagina’s gaan 
over de bevrijding van Hees-
wijk-Dinther. Historicus Ad van 
den Oord voorzag de teksten 
van annotaties en uitleg om ze 
in een voor de hedendaagse le-
zer herkenbaarder perspectief te 
plaatsen. Zo krijgt de lezer op 
een bijzondere wijze een indruk 
van hoe een opgroeiende jonge-
man de oorlogstijd beleefde en 
hoe die samen met anderen door 
verzetsactiviteiten zijn steentje 
probeerde bij te dragen aan het 
saboteren van de Duitsers om 
daarmee een bijdrage te kunnen 
leveren aan een voorspoediger 
bevrijding van bezet Nederland.

Het boek bevat ook foto’s die 
door Van de Weijer zelf zijn ge-
maakt en die nog niet eerder 
werden gepubliceerd. 
Het boek telt 416 pagina’s, for-
maat 17 x 24 gebonden en kost 
€ 22,50. 
Het is verkrijgbaar via de boek-
handel en via 
www.kwartiervanoisterwijk.nl/
dagboek-van-een-verzetsman.

HEESWIJK-DINTHER – Op 5 mei verschijnt het oorlogsdagboek van Martien van de Weijer in druk. 
Martien van de Weijer ontvluchtte als negentienjarige jongeman in 1943 zijn woonplaats Haarlem om 
te ontkomen aan de door de Duitse bezetter afgekondigde verplichte ‘Arbeitseinsatz’. 

De allereerste Yankee in Heeswijk, 
circa 15 minuten na zijn 
parachutesprong 
 Foto: Martien van de Weijer

Hun parachutes zijn rood, wit, blauw, 
oranje en sommige groen gekleurd. 

Een fantastisch schouwspel.

Omslag van het boek

Graag tot ziens op vrijdag 4 mei 
bij de Nationale Herdenking

in Heeswijk-Dinther.

Bevrijdingsmaaltijd
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ACTIVITEITENAGENDA

THEATER: DE NIEUWE 
SEIZOENSBROCHURE
SEIZOEN 2018-2019
Vraag ‘m nu aan… De nieuwe theater-
brochure van Theater de Pas is uit! Nog 
niet ontvangen maar wel nieuwsgierig 
naar ons theaterprogramma van seizoen 

2018-2019? Vraag ‘m nu aan via info@de-pas.nl of 
0412-451634. Het programma is natuurlijk ook online te 
vinden op www.de-pas.nl

FILM: THE ZOOKEEPERS’ WIFE
AANVANG: ± 20.45 UUR (direct aanslui-
tend aan dodenherdenking)

In 1939, wanneer de nazi’s het land zijn binnengevallen, 
worden de Poolse dierenverzorgers Antonina en Jan 
Zabinski van de dierentuin van Warschau gedwongen 
te werken onder bevel van een Duitse zoöloog. Door 
samen te werken met het verzet weten de Zabinski’s 
meer dan 300 Joden te verbergen. Indrukwekkende 
verfilming van een waargebeurd verhaal. 

FILM: VICTORIA & ABDUL
AANVANG: 20.00 UUR
De eenvoudige Indiër Abdul Karim wordt 

naar Groot-Brittannië gestuurd voor het gouden jubi-
leum van Queen Victoria (Judi Dench in topvorm!). 
De twee hebben een onverwachte klik en Victoria stelt 
Abdul aan als haar persoonlijk leermeester. De huishou-
ding van Victoria doet er alles aan om de Indiase man 
eruit te werken, maar dit maakt de band tussen hen 
beiden alleen maar hechter. 

CAFÉCONCERT: 
THE YOUNG ONES
AANVANG: 20.00 UUR

Het concept is inmiddels bekend en vele jonge muzikan-
ten hebben hun sporen nagelaten op het Young Ones-
podium. In ons café krijgen jonge bands de kans om 
zich te tonen aan het publiek. Wellicht een eerste stap 
op weg naar een mooie carrière? Peaky Blinders heeft 
vanavond hun eerste optreden. Een absolute ‘must see 
and hear’. Beloofd! De entree is gratis. 

CONCERT: 
50 JAAR NA PINK FLOYD…
AANVANG: 20.15 UUR

Op 3 juni 1968 speelde de Engelse rockband Pink Floyd 
in De Pas in Heesch. 50 jaar na dato, op 1 juni 2018, zul-
len in De Pas oude tijden herleven. De bekende Neder-
landse tributeband Infloyd treedt dan in de voetsporen 
van hun grote voorbeeld, en komt met een avondvul-
lende liveshow die de muziek van Pink Floyd opnieuw 
tot leven brengt in de Pas.

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

VR. 4 
MEI

MA. 7 EN 
DI. 8 MEI

THEATERGIDS
2018/2019

Cultureel Centrum de Pas
De Misse 4, 5384 BZ Heesch
T: 0412-451634 • info@de-pas.nl
www.de-pas.nl

VR. 18 
MEI

VR. 1
JUNI

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

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

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

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

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

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

info@waterpomp.eu - www.waterpomp.eu

BEREGENING

Kort nieuws

Stiltewandeling
BERNHEZE - Om even te 
ontsnappen aan het hecti-
sche dagelijks leven en tot 
ontspanning te komen; daar 
is een stiltewandeling voor 
bedoeld. 

Samen stil lopen biedt meer-
waarde, het geeft verbinding 
en als je in een groep loopt 
geeft je dat het gevoel ergens 
bij te horen. Je hoeft geen 
gesprek te voeren om dat 
gevoel te ervaren. Het is juist 
de stilte die iets doet met de 
lopers. 
De wandelingen zijn in de on-
even weken bij het Bomen-
park in Heesch, maandag 7 
mei om 9.30 uur. 

De stiltewandelingen zijn 
kosteloos. Honden zijn niet 
toegestaan en na afloop is er 
de gelegenheid voor koffie/
thee en een praatje.  
De eerste keer graag aanmel-
den bij Mientje van de Graaf 
via 
mientjeenrien@gmail.com.

Scoutingleden luisteren naar 
oorlogsleed

Van inval naar bevrijding
Bij de graven van de gesneu-
velde militairen en omgekomen 
burgers luisterden de scoutingle-
den aandachtig naar de heer 
Thuring. Op sprekende wijze 
schetste hij de inval door de Nazi 
Duitsers in 1940. Het gegeven 
dat mannen tussen 18 en 40 jaar 
verplicht als militair werden op-
geroepen en sneuvelden, dit met 
grote gevolgen voor hun gezin-
nen, maakte een enorme indruk 
op de scoutingleden.

Gedetailleerder werd het verhaal 
over de strijd van de geallieerde 
strijdkrachten vanuit Normandië 
in Frankrijk waar de bevrijders 
aan land kwamen. Met name de 
strijd om Heesch op 25 septem-
ber 1945 waarbij een verken-
ningstank werd uitgeschakeld 
maakte duidelijk hoe verschrik-
kelijk oorlog is. 

De rol van de Engelse Grenadier 
Guards, Welsh Fuseliers en de 
Royal Air Force werd eveneens 
toegelicht. Evenals de situatie 
waarin omgekomen Heeschena-
ren verkeerden toen zij door het 
oorlogsgeweld om kwamen. 

Rondrit langs B.88 Heesch
Aansluitend op de boeiende in-
formatie waren er vier militaire 
voertuigen waarin de scouting- 

leden een rondrit door de wijde 
omgeving van Heesch maakten. 
Zij hebben ook de plek in Nistel-
rode bezocht waar het militaire 
vliegveld met codenaam B.88 
Heesch was gelegen. Scouting 
Heesch dankt de heren Verbrug-
gen, Malka, Jansen en Van de 

Ven voor hun ondersteuning; de 
scouts hebben genoten van de 
tocht in hun voertuigen.

Graag nodigt Scouting Heesch 
iedereen uit om ook aanwezig 
te zijn bij de Dodenherdenking 
aanstaande vrijdag.

HEESCH - Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we militairen en burgers die zijn omge-
komen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Als opmaat naar de herdenking luisterden de 
Heesche Gidsen en Scouts maandag op de begraafplaats naar het verhaal van diverse oorlogsslachtof-
fers. Aansluitend volgde een rondrit in oude militaire voertuigen. 
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bonte Piet
Daar zit je dan, op een 
aardappelrug. Wat we 
zien is je fluweelzwarte 
kop en je feloranje sna-
vel, net een worteltje. Dat 
steekt behoorlijk af tegen de lichte zandkleur van het aard-
appelveld. Ook die vreemde kronkel in het verder kaars-
rechte patroon van het aardappelveld valt meteen op, er is 
om je heengereden door de pootmachine.

Er scharrelde op de akker al een tijdje een scholekster 
rond. Ze komen terug naar hun vaste stek als ze daar al 
eerder, met succes, gebroed hebben. We zien het graag 
dat ‘onze’ bonte Piet terug op honk is en prompt vinden 
we het legsel met drie eieren. Net op tijd, want een uur 
later zien we een pootmachine het perceel oprijden! We 
krijgen alle medewerking als we de zaak even toelichten 
aan de loonwerker. Nu maar duimen dat er over een tijdje 
drie bedelende kuikens achter pa en ma aansjokken.

Achter sterrenwacht Halley horen we ook een tractor ron-
ken en zien we een wakend kievit mannetje alarmeren, 
je weet dan hoe laat het is. Geen idee van wie dit land is, 
maar we wagen het erop en spreken de jonge boer aan. 
Hij vindt het geen probleem en vlug gaan we het land op, 
de open natte stukken, daar moeten we zijn. Het legsel dat 
we vinden staat op uitkomen! We horen de kuikens piepen 
in het ei en door kleine gaatjes zien we de eitandjes. Stok-
ken erbij en maar meteen terug naar de tractor. Melden 
dat er straks kuikens zullen lopen en of hij misschien eerst 
vlak langs het nest wil werken. Nu liggen ze namelijk nog 
in de nestkom, maar straks uit het ei, gaan deze kuikens 
direct aan de wandel op zoek naar voedsel. Kleine zelf-
standigen, die je ook door hun schutkleur bijna niet ziet.

Via andere weidevogelgroepen horen we dat overal leg-
sels uitkomen. De dwingende roep ‘kom nu!’ van soms 
echt schorre kievitmoeders, zullen we de komende tijd 
overal horen. Spannende tijden omdat lang nog niet overal 
alle bewerkingen gedaan zijn. Je houdt je hart vast, vooral 
omdat je ziet dat er zoveel verloren gaat.

Als we later door de telescoop naar een wulp zoeken, zien 
we heel in de verte een tractor stoppen waar iemand uit-
stapt. Hij buigt naar voren met zijn neus naar de grond. 
Eerst denken we nog aan een sanitaire stop. Maar dan 
gaat een lichtje branden. Het is de jonge boer en mooier 
kan hij het niet hebben. Met verwondering en verbazing 
zal hij naar deze levenskrachtige kuikens kijken. Wellicht 
krijgt hij door deze ervaring, een warme plek in zijn hart 
voor de weidevogels op zijn land, essentieel voor hun 
voortbestaan. 

Wil je met ons meelopen? 
Mail naar femkebrouwer61@gmail.com

wEiDEVogELS 
GESCHREVEN DOOR

LAURA EN FEMKE

CO
LU

M
N Kruiden proeven en ruiken

kruiden proeven en ruiken op zondag 6 mei van 11.00 tot 17.00 uur. 

Loop gezellig binnen en maak kennis met heel veel gewone én bij-
zondere kruiden. Ervaar de vele geuren en proef van de lekkere ge-
rechtjes. Ook is er een mooie keuze uit vele rassen tomatenplanten, 
komkommer-, paprika- en peperplanten, courgetteplanten en nog 
veel meer. 

Je vindt Moes&Tuin ook op de markt in Oss op dinsdag- en zaterdagochtend. Graag tot ziens in Vinkel op 
woensdag tot en met vrijdag vanaf 9.30 uur, dinsdag na 15.00 en zaterdag na 14.00 uur.

Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl

In het paddenstoelenhuis wor-
den verschillende bijzondere 
soorten eetbare paddenstoelen 
gekweekt zoals onder andere 
kastanjechampignons en tal van 
andere soorten. 
Na een hartelijke ontvangst 
en uitleg over de oprichting 
van de kwekerij vertelde Marja 
dat sinds kort het assortiment 
paddenstoelen het keurmerk 
‘Milieukeur’ heeft. 

Ook informeerde ze de leden 
dat kookworkshops, klassebe-
zoeken, rondleidingen en proe-
verijen bij het paddenstoelenhuis 
mogelijk zijn. Afgelopen maart 

was in het TV programma Bin-
nensteBuiten de kwekerij te zien.

Onder het genot van een drank-
je proefden de ViViN-leden de 
huisgemaakte hapjes met pad-
denstoelen. Bij de rondleiding 
door de kwekerij werden de 
verschillende kweekwijzes uitge-
legd. Kortom, het was een inte-
ressant en gezellig uitstapje!

ViViN bezoekt het 
Paddenstoelenhuis 
NISTELRODE - Heel interessant en gezellig, dat was de mening van 
de ViViN-leden over het bezoek aan het Paddenstoelenhuis in Berg-
hem. Dat paddenstoelen een geweldige basis zijn voor de meest 
uiteenlopende gerechten werd die avond door de eigenaren René en 
Marja van de Vorle op een enthousiaste manier uitgelegd.

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586

info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl
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Vermaak

Spanning 

Nostalgisch

Avontuur

Uitgaan

Familie-uitje

Kermis
Vorstenbosch

10 t/m
13 mei

Vorstenbosch pakt uit
en dit keer groter dan ooit!

PRoGRAmmA 15-JARIG JuBIleum StAAt AlS eeN HuIS

Markt op binnenplaats
“Zo’n 15 jaar geleden was het 
niet echt veel met de kermis in 
Vorstenbosch”, blikt Chris van de 
Ven, voorzitter van Vorstenbosch 
Pakt Uit, terug. “Samen met wat 
leden van CV De Piereslikkers 
hebben we toen bedacht om iets 
leuks te gaan organiseren, in sa-
menwerking met de lokale hore-
ca. Een paar jaar lang hebben we 
toen een kleine markt gehouden 
op de binnenplaats bij Elektronisch 
Installatiebureau Verstegen tot de 
Piereslikkers iets anders wilden. 
Toen is de stap gemaakt om de 
straat op te gaan met een heuse 
braderie en leuke kinderactivitei-
ten, Vorstenbosch Bruist was een 
feit. Maar omdat die naam toch 
niet echt pakkend genoeg klonk 
hebben we het evenement later 
Vorstenbosch Pakt Uit gedoopt.”

Gezellig
En er komt heel wat kijken bij 
de organisatie van Vorstenbosch 
Pakt Uit. Chris: “Koen en Kitty 
van Bar en Eetcafé de Ketel zijn 
dit jaar echt de kartrekkers wat 

horeca betreft; zij regelen ook de 
tent en de muziek bij de kermis. 
De invulling van het parcours is 
een taak van de rest van het be-
stuur. 

Het zou trouwens niet verkeerd 
zijn als er wat extra handjes bij-
komen volgend jaar“, lacht Chris. 
Bang voor concurrerende evene-
menten die ook toevallig met of 
rondom Hemelvaart plaatsvin-
den is hij niet. “Het is jammer als 
dat zo is maar niks aan te doen; 
mensen komen toch wel naar 
Vorstenbosch Pakt uit, weten 
toch wel dat het heel gezellig bij 
ons is”, doet Chris lachend uit de 
doeken. 

Tenslotte wil Chris namens het 
voltallige bestuur alle sponsors en 

iedereen die mee heeft geholpen 
om van deze editie een TOPedi-
tie te maken, enorm bedanken. 
“Ik hoop veel mensen uit heel 
Bernheze te mogen ontmoeten 
om er samen een geweldig feest 
van te kunnen maken!”

WoeNSDAG 9 meI 
’s Avonds muziek in de tent 
met:
Bag on Wheels
Project Manager
VerDraaidVinyl; verrassend 
en in de verleden tijd!

DoNDeRDAG 10 meI
7.00 uur: KWF Wandeltocht 
van 5, 10, 15, 20 en 25 ki-
lometer; alvast oefenen voor 
de Nijmeegse Vierdaagse! 
De 5 kilometer is leuk voor 
gezinnen!
Aansluitend aan de wandel-
tocht: Vorstenbrunch; ieder-
een is welkom. Geniet voor 
slechts € 4,50 van een 

heerlijke brunch in de 
feesttent. De brunchkaart 
is te koop aan de kassa bij 
inschrijving wandelen.
Rond het middaguur: 
Opening van de kermis.
’s Middags: Interactief paar-
denspel met dj in de feesttent 
waarbij de opbrengst naar de 
plaatselijke streetdancever-
eniging gaat.

VRIJDAG 11 meI
kermis
16.00 uur: Stoepkrijtwed-
strijd met medewerking van 
directeur Bram Janssen van 
basisschool Op Weg.
’s Avonds: Bass Chaserz met 
medewerking van DJ Wout & 
DJ Joris.

ZAteRDAG 12 meI
Vanaf 16.00 uur: Kermis
17.00 uur: Rick’s Magic, 
illusionist; tovert de prijsjes 
voor de kleurwedstrijd voor 
de dag!
Ballonnenwedstrijd met leuke 
prijzen.
’s Avonds: Yellow Pants.

VORSTENBOSCH – Wat ooit begon als een kleine markt met enkele kraampjes is nu uitgegroeid tot 
een evenement waar je met recht ‘U’ tegen mag zeggen. Vorstenbosch Pakt Uit; groot, groter, grootst! 
Waar een klein dorp groot in kan zijn!

De organisatie heeft alle voorbereidingen achter de rug en is er klaar voor Foto: ©DMBK

‘het is een echt 
dorpsfeest, maar 
iedereen is meer 

dan welkom!’

Bestuur Vorstenbosch Pakt uit bestaat uit:
Chris van de Ven (voorzitter), Henny van de Heijden (penning-
meester), Debbie van Eerd (secretaris) en de leden Johnny van de 
Heijden, Willy Minten, Ad Somers, Coen Jansen en Kitty Jansen.

ZoNDAG 13 meI
VoRSteNBoSCH PAKt uIt! 

11.00 tot 16.00 uur: 
Gezellige braderie met leuke kraampjes
Vanaf 16.00 uur: Kermis
Kapellenfestival met een zestal kapellen uit de regio
Country Linedance Festival ‘Connected’
Fries showpaardenteam
Gezellige terrasjes
‘Instappen maar’ – maak een ritje door Vorstenbosch in de 
trein met locomotief en wagons
Mega Rups voor kids: 
15 meter lang klim- en klauterspektakel
Skelterbaan
Mobiele kinderboerderij: een boerderij op wielen, uniek!
Kraampjes met oude ambachten
Muziek van Otto and the Wankers

Trekking kermisloterij en als afsluiting een spetterend optre-
den van niemand minder dan… HENK BERNARD!

Kermisexploitanten komen al 
jaren met veel plezier naar Vor-
stenbosch en ook dit jaar zien we 
weer bekende gezichten bij de 
attracties of achter de kramen. 

Geniet vier dagen lang van de 
volgende attracties:

Groot vermaak:
Wipp: Verstappen funfairs
kindervermaak:
Autoscooter: Familie van Tuijl-
Verstappen
Draaimolen: Familie van Tuijl-
Verstappen

Eten en drinken:
Viskraam: C.L. de Raden
Suikerspin: H.P.L. Stroucken
Snoepkraam: 
Paashuis de Laat VOF
Gebakkraam T. Maasakkers VOF
Spelletjes:
Dartgame: T.L. Chen
Schiettent: Verstappen funfairs
Grijpers: VOF C. Overkamp
Lijntrekken VOF Verstappen
Eendjes vangen:  
VOF Verstappen.

Tot ziens op Vorstenbosch Pakt 
Uit!

Kermis is ontmoeten
VORSTENBOSCH – Vorstenbosch Pakt Uit, niet alleen met optre-
dens van talloze artiesten, een gezellige braderie en tal van activi-
teiten voor de kids maar natuurlijk ook met een mooie kermis die 
vertier en gezelligheid biedt aan de talloze bezoekers die woensdag 
9 tot en met zondag 13 mei Vorstenbosch komen bezoeken.
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Wij, Hans en Marie-
José Egelmeer, in 2000 
begonnen met la Colline 
in het Zuid-Franse Pont de 
Barret, startten in 2017 met 
een nieuw gastenverblijf in 

luCHtPoSt
DRÔme 

Ontdek het buitengebied
De D 156 volgen van Saillans naar Bézaudun-sur-Bine, 
daarna de D 330 tot aan Orcinas. We raadplegen de kaart, 
allemaal witte kronkelweggetjes. “Buitengebied tussen 
Truinas en Comps”, had een gast gezegd, “bij een Romaans 
kerkje. Er woont daar een Engelse mevrouw die fantastische 
taarten bakt. Even zoeken, maar dan heb je ook wat. Heeft 
ook high tea op zondag. Echt de moeite waard”. Van je 
gasten moet je het hebben, dus stonden we bij Rocher de la 
Laveuse, en het uitzicht was prachtig.
Hadden weleens van die mevrouw gehoord. Verkoopt ook 
shephard pie, muffins en carrotcake op de markt in Crest en 
Nyons. Goed spul. Mensen staan voor haar in de rij. 
We waren naar Saillans geweest, de Zondagmarkt bezocht. 
Mooie rit door de heuvels en het achterland van Bourdeaux 
en hadden wel zin in een paar verse scones met marmelade 
en room. 
Het ‘Arrière Pays van Dieulefit en Bourdeaux’ is iets totaal 
anders. Ongerept, landelijk, dunbevolkt. We rijden door 
dichtgetimmerde gehuchtjes als Rochefourchat en Chastel-
Arnaud. Luiken dicht, poorten op halfelf, verveloos; het lijkt 
wel of er geen mensen wonen.
Twee paarden staan achter een dun draadje in het laatste 
beetje schaduw van een vrijwel bladerloze amandelboom 
te suffen bij een muurtje onderweg. Aan de andere kant 
verdringen enkele schapen en geiten zich rond een bak met 
tuinafval. Het bijbehorende boertje heeft moeite om de 
brutaalste dieren uit zijn kruiwagen en van de boontjes, kool 
en tomatenplanten af te houden. Met een paar gerichte 
tikken, ‘allez’, ‘merde’ en het sluiten van de poort lukt het 
uiteindelijk. “Bonjour monsieur. Ze zijn vlug, niet?” “Wat 
u zegt, het is beter kippen te houden!” “De boontjes staan 
er prachtig bij”, loop ik naar hem toe. “Ach, als je ze maar 
voldoende water geeft”, zegt de man bescheiden.
Of hij soms weet heeft van een ‘femme Anglais’ die hier 
‘viennoiserie’ verkoopt? “Il n’y pas un salon de thé à 
Crupies”. Crupies, we zijn al in de buurt. Deze plattelanders 
kennen iedereen in een straal van 25 kilometer, dus alle 
kans dat we vanmiddag nog aan de ‘thé met gebak’ zitten. 
“`A la campagne, près de Crupies?”, probeer ik. Hij kent 
wel een “gîtes de charme contrebas de l’église de Comps”. 
Onderaan bij de kerk van Comps. Zo’n acht kilometer 
verderop. Ja, die bedoelen we. Slingerend over een veredeld 
karrenspoor, van wat de D 191 of de D 191a zou moeten 
zijn, vervolgen we met een dankbare “Merci beaucoup” 
onze ‘tour de Campagne’. B-weggetjes en een Franse 
detailkaart; het blijft uitdagend.

Fraaie landschappen, 
bloemrijke dorpjes en idyllisch 
gelegen boerderijtjes blijven 
lang idyllisch en fraai maar 
na de zoveelste hobbel, of 
haarspeltbocht verlang je nog 
meer naar een met room en 
jam besmeerd broodje van 
Engelse makelij. Uitgestorven. 

Niet voor niets heette een dorpje van enkele kilometers 
terug St. Nazaire-le-Désert. Het bord ‘Village Fleuri’ aan 
de dorpsgrens betekende in dit geval dat er in het ‘village’ 
behalve geraniums en een overstekende kat ook echt niets 
te ontdekken viel.

Het was inmiddels bijna 14.30 uur, normaal gesproken een 
uitstekend tijdstip voor scones en luchtig schuimgebak. 
Sterker nog een kopje thee, ‘jus d’abricot’ of een glas 
versgeperst sinaasappelsap zou eveneens niet misstaan. We 
hadden nu bijna twee uur door dit vergeten gebied gereden 
en ons gemoed vertoonde de eerste krimpscheurtjes, 
totdat, het zal toch niet waar zijn, het Romaanse kerkje 
van Comps opdook en er een ‘panneau’ met ‘salon de thé’ 
en ‘jeux de pétanque’ zichtbaar werd tussen het groen. 
Hallelujah, praise the lord. We hadden het gehaald. Onze 
gast had overigens niets miszegd, het gebak was heerlijk, de 
bediening warm en gastvrij, en de voertaal Engels maakte 
het uitzicht ‘breathtaking’. ‘Découvrir le campagne!’

Statiegeldactie voor Stichting Sahelp!

De naaischool heeft een sociale 
functie. De opgevangen meisjes 
zijn wees, ongehuwde moeders 
verstoten door hun familie of met 
HIV besmette jonge vrouwen. 
Er wordt gezorgd voor tijdelij-
ke opvang en verstrekking van 
medicijnen. Gezamenlijk wordt 
gekookt en gegeten. Na het be-
halen van het diploma krijgen zij 
een naaimachine waardoor zij in 
hun eigen levensbehoeften kun-
nen voorzien. Stichting Sahelp 
wil deze naaischool uitbreiden 
met een extra verdieping. Tota-
le uitbreidingskosten bedragen 
€ 30.000,-.

JUMBO Wiegmans uit Heesch 

ondersteunt Stichting Sahelp 
met een statiegeldactie. Als jij je 
lege flessen in de automaat stopt 
kun je aangeven dat je de op-
brengst van deze flessen wilt do-
neren aan Stichting Sahelp. De 
actie loopt tot en met zaterdag 
30 juni. Stichting Wilde Ganzen 
zal de opgehaalde gelden ver-
dubbelen.

Penningmeester Jan Lubbersen 
uit Heesch regelt de financië-
le stromen en hoopt dat hij het 
druk krijgt. Ook een storting op 
rekeningnummer 
NL97 RABO 0170 4361 36 on-
der vermelding van naaischool 
brengt verwezenlijking dichter-

bij. Doneer je regelmatig? Kijk 
dan eens op onze site bij ‘5 jaars 
periodieke schenking’. Deze 
mag je voor 100% in mindering 
brengen op je inkomstenbelas-
ting zonder de drempel toe te 
passen; www.sahelp.nl. 
Wij zijn jou erg dankbaar voor 
elke bijdrage en hopen de 
€ 30.000,- snel bij elkaar te krij-
gen. 

BURKINA FASO/HEESCH - De naaischool Bianca Couture werd in 2003 opgezet door Pater Jan Beek-
man. Sindsdien zijn er 120 jonge vrouwen als couturière opgeleid in een driejarige opleiding. Zij zijn 
voor zichzelf begonnen of werkzaam in een naai-atelier. 

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

LEZING Reisfotografie
NISTELRODE - Tijdens de lezing 
Reisfotografie in de bibliotheek 
in Nistelrode neemt Laura Vink 
ons mee in de wereld van het 
reizen en geeft zij tips voor het 
maken van de mooiste foto’s.

De zomer is in zicht en vakantie-
plannen zijn bij velen al gemaakt. 
Om de voorpret extra te vergro-
ten kun je bij de bibliotheek leren 
hoe je het beste al dat moois op 
vakantie of onderweg kunt vast-
leggen in een goede foto.

Een van de grootste misvattin-
gen rondom reisfotografie is de 
gedachte dat een goede came-
ra en een mooie bestemming 
garant staan voor mooie reis-
foto’s. Zo simpel ligt het helaas 
niet. Tijdens de lezing vertelt 
fotograaf en wereldreiziger Lau-

ra Vink welke elementen voor 
reisfotografie belangrijk zijn. Ze 
geeft handige tips, deelt haar 
ervaringen uit de praktijk en laat 
daarbij veel van haar foto’s zien. 
Het maakt niet uit of je fotogra-
feert met een spiegelreflexcame-
ra of een smartphone, de lezing 
is interessant voor iedereen die 
graag mooiere foto’s wil maken.

Laura Vink is fotograaf, reiziger, 
ondernemer en auteur van het 
boek ‘Reisfotografie, explore, 
discover, capture’. 

In 2012 begon ze haar website 
www.vinkacademie. Daarnaast 
maakt Laura gewoon hele mooie 
foto’s. Beelden van haar zijn ge-
publiceerd in ‘The National Geo-
graphic’ en fotografietijdschrif-
ten ‘Focus’ en ‘DigifotoPro’.

kaartverkoop
Kaarten voor deze lezing kosten 
in de voorverkoop € 5,- voor 
bibliotheekleden en € 7,- voor 
niet-leden en zijn te verkrijgen 
via www.bibliotheekbernheze.nl 
of aan de balie van een van onze 
bibliotheken. Op de avond zelf 
kosten de kaarten € 7,-.

Woensdag 9 mei, aanvang 
20.00 uur. De avond duurt tot 
ongeveer 21.30 uur.

Ondernemend Bernheze uitgenodigd
vOOr de Opening van het nieuwe kantOOr

op 4 mei van 14.00 tot 19.45 uur.

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

Opening
4 mei

14.00 tOt 

19.45 uur



Woensdag 2 mei 2018 15
  



  
Woensdag 2 mei 201816

De lintjesregen is een waar-
devolle traditie die ieder jaar 
plaatsvindt, dus ook weer in 
2019. U kunt nu al meedenken 
over mogelijke kandidaten.

Op 26 april 2018 heeft burge-
meester Moorman met veel trots 
Koninklijke onderscheidingen uit-
gereikt aan elf inwoners van 
Bernheze die zich op een bij-
zondere manier hebben ingezet 
voor onze samenleving. 
Kent u iemand die een Koninklij-
ke onderscheiding verdient? Ie-
mand die zich op bijzondere wij-
ze inzet of heeft ingezet voor de 
samenleving? Dan kunt u hem 
of haar voor een Koninklijke on-
derscheiding voordragen. 

Wie kunt u voordragen?
Iemand kan een Koninklijke on-

derscheiding krijgen als hij of zij:
- minimaal 15 jaar lang als vrij-

williger actief is. Het moet 
gaan om een aaneengesloten 
periode van 15 jaar. U mag 
ook verschillend vrijwilligers-
werk bij elkaar optellen om tot 
die periode van 15 jaar te ko-
men.

- vrijwilligerswerk doet voor de 
samenleving;

- geen (vaste) vergoeding voor 
het vrijwilligerswerk ontvangt;

- van aantoonbaar onbesproken 
gedrag is;

- nog als vrijwilliger actief is of 
het vrijwilligerswerk hoogstens 
1 jaar voor de aanvraag heeft 
beëindigd.

Lintje koningsdag 2019 uiterlijk 
15 juni 2018 aanvragen
U kunt Koninklijke onderschei-

dingen tot 15 juni 2018 aanvra-
gen. De onderscheidingen wor-
den uitgereikt op de werkdag 
voor Koningsdag 2019. Gebruik 
voor uw aanvraag het Aan-
vraagformulier Koninklijke on-
derscheiding op www.bernheze.
org. Bij uw aanvraag ontvangen 
wij graag ondersteuningsbrieven 
van alle verenigingen of orga-
nisaties waarvoor de vrijwilliger 
werkzaam is (geweest). 

Onderscheiding aanvragen?
Neem eerst contact op met de 
gemeente
Voordat u een aanvraag indient, 
is het verstandig om contact op 
te nemen met de medewerker 
Kabinetszaken van de gemeen-
te Bernheze, telefoon 14 0412. 
Zij kan u in grote lijnen vertellen 
of de verdiensten inderdaad bij-

zonder genoeg zijn om voor een 
onderscheiding in aanmerking te 
komen. Zo voorkomt u teleur-
stellingen en weet u zeker dat 
het verzoek op de juiste manier 
in behandeling wordt genomen. 
U kunt ook door de medewerker 
Kabinetszaken laten controleren 
of uw aanvraag compleet is.

PRAKtISCHe INFoRmAtIe

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

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

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

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

GemeeNteBeRICHteN

4 mei 2018
Nationale herdenking

AGeNDA

Het gemeente-
huis is op 
de volgende 
dagen gesloten

10 mei 2018
Hemelvaartsdag

11 mei 2018
Collectieve vrije dag

21 mei 2018
Tweede pinksterdag

De Milieustraat en de groen-
depots zijn op 11 mei 2018 
gewoon open.

lintjesregen 2019
Draag kandidaten vóór 15 juni 2018 voor

Op 4 mei herdenken we in Bern-
heze alle burgers en militairen 
die in het Koninkrijk der Neder-
landen of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog, in oorlogssitu-
aties en bij vredesoperaties. 
Het meerjarenthema van het Na-
tionaal Comité is ‘Vrijheid geef je 
door’. 2018 is ook het Jaar van 
Verzet. Het gaat daarbij om ver-
zet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en ook de inspiratie die 
het ons nu nog biedt. 

Herdenkingsdiensten
In Bernheze vinden op 4 mei drie 
herdenkingsdiensten plaats. Wij 
nodigen u daar van harte voor 
uit. De uitgebreide programma’s 
bieden wij u voorafgaand aan de 
dienst aan. 

Heesch
In Heesch begint om 18.30 uur de 
herdenkingsdienst in de Sint Pe-
trus Bandenkerk. Hieraan werken 
mee het Oranjecomité Heesch,
Scouting Heesch, Fanfare Auro-
ra, Koor la Pièce, leerlingen van 
Hooghuis Heesch, pastor Anne-
mie Bergsma en wethouder Pe-
ter van Boekel. De herdenking 
zetten we voort op het naastge-
legen kerkhof. Daarna houden 
we een stille tocht naar het mo-
nument op De Misse. Ook hier is 
een korte ceremonie.

Heeswijk-Dinther 
In Heeswijk-Dinther begint de 
herdenkingsdienst om 18.45 uur 

in de St. Willibrorduskerk. Hieraan 
werken mee Oranjecomité Hees-
wijk-Dinther, Sint Barbara Gilde, 
Gildekoor, Koninklijke Fanfare St. 
Willibrord, pastor Frank van Roer-
mund o.praem, wethouder Jan 
Glastra van Loon, Comité Burger-
slachtoffers 1940-1945, gemeen-
tedichter Hieke Stek en leerlin-
gen van basisschool St. Albertus 
Loosbroek. Na de dienst is er een 
stille tocht naar het Airbornemo-
nument, waar een korte herden-
kingsplechtigheid plaatsvindt.

Nistelrode
In Nistelrode begint de herden-
kingsdienst in de parochiekerk 
St. Lambertus om 19.00 uur. 
Hieraan werken mee Fanfare St. 
Lambertus, Scouting Mira Ceti, 
pastoor Fr. Ouwens, burgemees-
ter Marieke Moorman en de 
werkgroep gebedsdiensten.
Aansluitend worden er bloemen 
gelegd bij het monument aan de 
voorkant van de kerk.

Nationale herdenking 4 mei 2018
Vrijheid geef je door

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
heeft voor vrijdag 4 mei richtlij-
nen opgesteld. Het gemeente-
bestuur van Bernheze neemt de 
volgende richtlijnen over.
- Alle openbare gebouwen 

hangen van 18.00 tot 21.10 
uur de Nederlandse vlag 
(zonder wimpel) halfstok. 
Om 21.10 uur, bij zonson-
dergang, worden de vlaggen 
binnengehaald. 

- Van 20.00 tot 20.02 uur 
houden we op de diverse 
herdenkingsplaatsen en in 
de naaste omgeving twee 
minuten volkomen stilte. Wij 
vragen u muziek en activitei-
ten te staken tussen 19.30 en 
20.15 uur. De radio- en tele-
visieomroepen en het open-
baar vervoer vervullen hierbij 
een voorbeeldfunctie.

- De Winkeltijdenwet staat 
niet toe dat winkels na 19.00 
uur open zijn.

De volgende raadscommissiever-
gaderingen vinden binnenkort 
plaats. De raadscommissieverga-
deringen zijn openbaar en wor-
den gehouden in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch, 
aanvang 19.30 uur. Bezoekers 
hebben de mogelijkheid om mee 
te praten over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie op 7 mei 2018
- Domeinplannen 2018

Raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op 8 mei 2018
- Onderzoek rekenkamercom-

missie decentralisatie van de 
Jeugdwet en de Wmo in Bern-
heze

- Stand van zaken Jeugdzorg, 
Wmo/AWBZ en Participatie-
wet

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 9 mei 2018
- Herstelbesluit ex artikel 6:19 

Awb bestemmingsplan Hees-
wijkse Aa-Beemden

- Vaststellen bestemmingsplan 
Dorpstraat 82, Loosbroek

- Vaststellen bestemmingsplan 
Kantje en Klein Kantje, Nistel-
rode 

- Vaststellen bestemmingsplan 
Nieuwstraat ongenummerd, 
Heesch 

- Vaststellen bestemmingsplan 
Maxend 48, Nistelrode 

- Vaststellen bestemmingsplan 
Brandsestraat 9, Nistelrode

- Opiniërende bespreking Ver-
beteren kwaliteit Groen- en 
boomonderhoud

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

RAADSCommISSIeVeRGADeRINGeN 

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem
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PRoCeDuReS
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

GemeeNteBeRICHteN

oFFICIËle BeKeNDmAKINGeN

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeen-
te Bernheze waar zij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Het 
onderzoek van afdeling Burger-
zaken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van de persoonsgegevens 
van deze personen ambtshalve 
te beëindigen. Dit kan voor hen 
grote persoonlijke en/of fi nanci-
ele gevolgen hebben. Het forme-
le besluit tot uitschrijving wordt 
gepubliceerd op de gemeentepa-
gina’s in deze krant en op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.
- R. Brataon, 
 geboren 06-04-1969
- D.Z. Kacprzyk, 
 geboren 23-05-1967
Heeft u informatie over de feite-
lijke verblijfplaats van deze per-
sonen of heeft u vragen, neem 
dan contact op met afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente Bern-
heze, telefoon 14 0412 of via 
gemeente@bernheze.org.

Besluit ambtshalve 
wijziging adresgegevens

De volgende persoon woont niet 
meer op het adres waar hij vol-
gens de Wet basisregistratie per-
sonen (Wbrp) staat ingeschre-
ven. Dit blijkt uit het adresonder-
zoek van afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om zijn persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hem uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- Z.G. Majrowski, 
 geboortedatum 30-08-1992
 Besluitdatum: 27-03-2018
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing
Met vragen over het besluit kunt 
u contact opnemen met de afde-
ling Burgerzaken van de gemeen-
te Bernheze, telefoon 14 0412 of 
via gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:

- VOF BZB voor het organiseren 
van het Alle Remmen Los Fes-
tival op 9 mei 2018 van 14.00 
tot 2.00 uur en op 10 mei 2018 
van 14.00 tot 2.00 uur op lo-
catie Laageindsedijk, 5472 LB 
Loosbroek. De beschikkingen 
zijn verzonden op 1 mei 2018

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Stichting Jeugdbelangen Nis-

telrode voor het organiseren 
van een avonddriedaagse op 
18, 19 en 20 juni 2018 van 
18.00 tot 21.00 uur waarbij 
de wandelroute loopt over het 
grondgebied van Bernheze. De 
toestemming is verzonden op 
30 april 2018.

- Stichting Kasteel Heeswijk 
voor het organiseren van de 
Dag van het Kasteel op 21 mei 
2018 van 11.00 tot 17.00 uur 
op locatie Kasteel 4, 5473 VA 
Heeswijk-Dinther. De toestem-
ming is verzonden op 30 april 
2018.

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

Rectifi catie week 17
Collectevergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft toestemming 
verleend voor het houden van 
een openbare geldinzameling op 
grond van artikel 5:13 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
Bernheze (APV) aan:
- A.J.H. de Bree voor het orga-

niseren van een Goede Doelen 
Week in de gemeente Bern-
heze, kern Nistelrode, 5388 
van 13 mei t/m 19 mei 2018 
voor de volgende doelen: Ne-
derlandse Hartstichting, Nier-
stichting Nederland, KWF Kan-
kerbestrijding, Nederlandse 

Brandwondenstichting, Stich-
ting Longfonds, Stichting Na-
tionaal MS Fonds, Vereniging 
Het Nederlandse Rode Kruis, 
Stichting Nationaal Fonds 
Kinderhulp, Hersenstichting, 
Stichting Alzheimer Nederland, 
Stichting Diabetes Fonds.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan Riet-
dijk-Rietbeemden Vorstenbosch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de ter-inzage-legging 
bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan Rietdijk-Rietbeemden 
Vorstenbosch, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code NL.IMRO.1721.
BPRietbeemdongVTB-OW01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt het splitsen van een kavel 
aan Rietbeemd mogelijk zodat in 
plaats van een vrijstaande wo-
ning een twee-onder-één-kapper 
gebouwd kan worden.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
- Berktstraat 7
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (nevenactivi-
teit indoor paintball)

 Datum ontvangst: 23-04-2018
Heeswijk-Dinther
- Kleijne Hove 3
 Vergroten kelder (wijziging 

eerder verleende vergunning)
 Datum ontvangst: 23-04-2018
- Hommelsedijk 35
 Verbouwen woning

 Datum ontvangst: 24-04-2018
- Plan Rodenburg, kavel KE06
 Bouwen woning
 Datum ontvangst: 25-04-2018
Nistelrode
- Laar 27a
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening (kamer-
verhuur arbeidsmigranten)

 Datum ontvangst: 24-04-2018
- Hoofdstraat 80
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (nevenactivi-
teiten)

 Datum ontvangst: 25-04-2018
Loosbroek
- Dorpsstraat 73
 Bouwen loods
 Datum ontvangst: 25-04-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
- Berliozstraat 25
 Handelen in strijd regels ruim-

telijke ordening (huisvesten ar-
beidsmigranten)

 Verzenddatum: 23-04-2018
Heeswijk-Dinther
- Mgr. van Oorschotstraat 21
 Plaatsen erker
 Verzenddatum: 23-04-2018
- Plan Rodenburg, kavel KD05
 Oprichten (patio)woning
 Verzenddatum: 24-04-2018
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. 

Wist u dat:

chipszakken bij het restafval 
thuishoren en niet in de afval-
zakken voor PMD (plastic, blik 
en drankenkartons)? 
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HEESWIJK-DINTHER - Op 4 mei 
is er een wijziging in het opha-
len van het oud papier. 

Omdat het gilde deze avond ver-
plichtingen heeft tijdens Doden-
herdenking, wordt het ophalen 
van het oud papier, dat normaal 

‘s avonds wordt opgehaald, ver-
plaatst naar zaterdagmiddag  
5 mei vanaf 13.30 uur. 

Het papier dat ‘s middags 4 mei 
wordt opgehaald blijft hetzelfde 
en dus wordt dit gewoon op vrij-
dagmiddag opgehaald.

Wijziging ophalen 
oud papier in de kern 
van Dinther

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Gasloos
Gasloos bouwen komt steeds 
meer op. Samen zoeken naar een 
duurzame oplossing voor de toe-
komst. De SP wil de komende ja-
ren inzetten op een brede aanpak 
voor iedereen. In nieuwe huizen 
zit steeds vaker al een ander sys-
teem om de woning te verwar-
men. Denk aan aardwarmte of 
een warmtepomp. De meerprijs 
hiervan wordt in de toekomst 
terugverdiend door de lagere 
energierekening. Dit is een rela-

tief eenvoudig traject. Lastiger is 
verduurzamen van de bestaande 
woningen. Hier is bijna altijd de 
gasgestookte verwarmingsketel 
aanwezig. Soms nog pas gekocht. 
Als er net een nieuwe ketel staat 
kun je die nog jaren gebruiken. 

Maar een keer moet er iets ge-
beuren. Bij een verwarmingsketel 
die toe is aan vervanging, goed 
onderzoeken wat slim is. Verder 
ligt er een taak bij de woning-
bouwcorporaties. De huurhuizen 

dienen op termijn ook duurzaam 
gemaakt te worden. De bestaan-
de huurhuizen zijn de komende 
jaren groot punt van zorg. Hoe 
houden we de huren acceptabel, 
terwijl een investering noodzake-
lijk is? 

Daarover zal Bernheze nadere 
prestatieafspraken moeten ma-
ken met Mooiland, Kleine Meierij 
en Brabant Wonen. Zo gaat Bern-
heze verder in de vergroening. 

Gasloos verder na 2030

Na 2030 moet Nederland het doen zonder aardgas. De kraan in Groningen 
gaat dicht. In Bernheze krijgen we daar natuurlijk ook mee te maken. In de 
nieuwbouw is het simpel. Geen gasaansluiting meer maken en zorgen voor 
een alternatief systeem om te verwarmen. Bij de bestaande bouw vraagt 
dit meer zorg. Huiseigenaren en huurders hebben hulp nodig om dit op te 
lossen. 

Cor van Erp, raadslid SP

Robotmaaiers
Heerlijk lente! Met de temperatuurstijging gaat ook het gras weer groeien, 
dus dient er ook weer gemaaid te worden. Nu is het onderhoud van het 
gras in een kleine tuin nog te doen, maar wat als er grote voetbalvelden 
moeten worden onderhouden? De bedoeling is dat er een fijne grasmat 
ligt, wat het voetballen ten goede komt. Dat kost een heleboel tijd en niet 
altijd is er de mankracht om dat allemaal bij te houden. Vrijwilligers die 
zich inzetten voor de club worden vaak toch al overbelast.

De gemeenteraad heeft vanaf 2012 het beleid ingezet om alle sportparken 
te voorzien van robotgrasmaaiers. Dat komt de kwaliteit van het gras ten 
goede, de kosten zijn lager en de grasmat kan veel langer mee. Zo kennen 
wij in Heesch de voetbalclub HVCH die veel velden heeft liggen. Een robot 
die daar het gras maait, dat zou een uitkomst zijn. 
Welnu, in 2019 gaat het gebeuren! De gemeen-
teraad heeft voor HVCH € 60.000,- uitgetrokken 
om tot de aanschaf van robotmaaiers over te gaan. 
In 2018 wordt Vorstenbossche Boys nog aan een 
robotgrasmaaier geholpen. Als we hier over naden-
ken dan hebben wij het in onze gemeente zo slecht 
nog niet. Wij hoeven helemaal niet te klagen; het 
gaat ons kennelijk heel goed. Voetbal ze!

Frans van de Ven, raadslid Lokaal.

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

“

”

Voordat het coalitieakkoord aan 
de gemeenteraad wordt voorge-
legd willen de partijen die deel-
nemen aan de onderhandelingen 
een conceptakkoord bespreken 
met de andere partijen in de ge-
meenteraad; D66, VVD, Blanco 
en Progressief Bernheze. Don-
derdag 3 mei of zoveel eerder als 
mogelijk is, zal hiertoe de con-

cepttekst aan alle partijen worden 
toegezonden.
Zij worden uitgenodigd om een 
inhoudelijke bijdrage te leveren 
in een opiniërende bespreking 
tijdens de commissie bestuur en 
strategie van 7 mei. Het kan gaan 
om een inhoudelijke bijdrage dan 
wel het inbrengen van onderwer-
pen die nog niet in het concept- 

akkoord zijn opgenomen. De 
bespreking is openbaar en vindt 
plaats in de raadszaal van de ge-
meente Bernheze.
Na de bespreking op maandag 7 
mei zullen de onderhandelende 
partijen het coalitieakkoord ver-
der uitwerken en op 24 mei pre-
senteren aan de gemeenteraad. 
Tevens zullen dan de wethouders 
en (aanvullend) raadsleden wor-
den beëdigd.
De intentie van partijen is om met 
drie wethouders te gaan werken 
in het nieuwe college. Dit zullen 
naar verwachting de heren Van 
Boekel (CDA), Wijdeven (Lokaal) 
en Van Moorselaar (SP) zijn. De 
portefeuilleverdeling is nog on-
derwerp van gesprek.

update coalitieonderhandelingen Bernheze

BERNHEZE - De onderhandelingsteams van Lokaal, SP en CDA zijn 
het op hoofdlijnen inhoudelijk eens geworden over het te voeren be-
leid de komende jaren. De komende dagen zullen de teksten van een 
concept coalitieakkoord op hoofdlijnen worden uitgewerkt.

Het gaat om de waterschappen 
Aa en Maas, De Dommel en Bra-
bantse Delta. Regionaal bekende 
kandidaten met veel waterhuis-
houdkundige-, ecologische- en/

of politiek-bestuurlijke kennis en 
ervaring zijn welkom. Men be-
hartigt bij Water Natuurlijk het 
belang van natuurboeren, bur-
gers en buitenlui en van de na-
tuur (flora en fauna) zelf. Hierbij 
werkt men samen met agrariërs 
en andere ondernemers. 

Aanmelding
Water Natuurlijk is de grootste 
waterschapspartij van Neder-
land. Alle potentiële kandidaten 
kunnen zich vóór 20 mei mel-
den bij secretaris Frans Swinkels, 
frans.swinkels@brabantsemilieu-
federatie.nl. 
Water Natuurlijk Brabant kan 
verder ook nog wel wat hand-
jes gebruiken bij de komen-
de verkiezingscampagne. Ook 
hiervoor kun je je aanmelden bij 
Frans Swinkels.

Water Natuurlijk zoekt 
kandidaten bestuur
waterschap
BERNHEZE – In maart 2019 vinden er weer verkiezingen plaats voor 
de besturen van waterschappen. Water Natuurlijk Brabant is voor 
de Brabantse waterschappen op zoek naar enkele kandidaten met 
bestuurlijke ervaring. Volgens interim-voorzitter Ernest de Groot 
zijn er voor elk waterschap drie á vier goede kandidaten nodig, met 
name jonge kandidaten (jonger dan 40 jaar) en/of vrouwelijke kan-
didaten.

het gaat om de 
waterschappen

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

• In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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INFoRmAtIe VooR De KeRNeN

Fractie CDA Bernheze in functie 

Erwin van Kessel (vice-voorzit-
ter) zal samen met Edwin Daan-
dels de commissie ruimtelijke za-
ken bemannen, waar met name 
onderwerpen uit de fysieke om-
geving en bijvoorbeeld het bui-
tengebied op de agenda staan. 
Mart Smits zal met Erik van der 
Wijst de commissie bestuur en 
strategie bemensen. 

Maatschappelijke zaken (het 
sociale domein) wordt verte-
genwoordigd door Ezra Leeger 
en Ruud Leeijen. Ruud Leeijen 
is ook als fractiesecretaris be-
noemd. Als beoogd wethouder 
Peter van Boekel de fractie ver-

laat zal Ruud Leeijen daar aan-
schuiven als zesde fractielid.

Naast de fractieleden is ook een 
aantal burgerleden actief. Bur-
gerleden nemen deel aan de 
commissievergaderingen. On-
der meer Bart Pittens en Ruud 
Leeijen zullen zich actief gaan 
inzetten. Ook voert het CDA ge-
sprekken met een aantal poten-
tiële kandidaten voor deze func-
tie. Hierover binnenkort meer.

We zijn trots op dit team, een 
team met zowel ervaring als ver-
nieuwing. Met deze mensen is 
het CDA Bernheze de komende 

jaren weer sterk vertegenwoor-
digd in de gemeenteraad van 
Bernheze om het CDA gedach-
tegoed en uw wensen te verta-
len in goed beleid.

De rolverdeling in de fractie van CDA Bernheze is rond. Unaniem 
werd Mart Smits gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij zal po-
litiek leiding geven aan een zesmansfractie die de komende jaren 
vanuit het CDA onze inwoners zal vertegenwoordigen.

cda.nl/bernheze

Hoe kun je zelf een bijdrage le-
veren aan Fairtrade?
Koop zelf Fairtrade producten 
in de Wereldwinkel en trakteer 
iemand op een Fairtrade lek-
kernij of organiseer een eve-
nement bij jou in de buurt. Dit 
kan een Fairtrade kopje koffie 
zijn met een lekker stuk choco-
lade voor collega’s, een picknick 
met vrienden of buren of een 
zakelijke bijeenkomst waarbij je 
Fairtrade producten serveert aan 
je klanten. Hoe groot of klein je 
het ook aanpakt, door te kiezen 

voor Fairtrade help je boeren en 
arbeiders bij hun strijd voor een 
beter inkomen. Fairtrade lekker-
nijen, zoals die heerlijke Tony 
Chocoloneley repen, koffie, 
wijn, noedels, curry’s et cetera, 
zijn te vinden in de Wereldwin-
kels in Bernheze. 

Bernheze heeft twee wereldwin-
kels; in Heesch en Nistelrode. 
Aanbiedingen en het assorti-
ment variëren per winkel. Loop 
daarom eens een winkel binnen 
in een andere kern!

#StAND4FAIRNeSS in 
de Fairtradeweek

BERNHEZE - Het aftellen is begonnen…de Fairtrade Week komt er-
aan! Van 5 tot en met 13 mei staat Nederland in het teken van fair-
trade: Fairtrade leeft ook in alle dorpen van Bernheze. In 2016 heeft 
onze gemeente de titel Fairtrade gemeente behaald. Een eervolle 
titel, die we mede te danken hebben aan de werkgroep Fairtrade. 
Steeds meer bedrijven kopen Fairtrade producten in, maken er zelf 
producten van of verkopen Fairtrade producten. Zo laten ze zien dat 
ze voor Fairtrade staan.

Maar het is ook wel begrijpelijk. 
Want de beoogde coalitiepartijen 
hebben veel te bespreken. Over 
alle onderwerpen moeten zij aan-
geven wat hun ambities zijn voor 
de komende vier jaar. Natuurlijk 
zijn hun verkiezingsprogramma’s 
leidend, dus dat geeft al richting. 
Maar dan nog is er veel te be-
spreken.

Wij, van Progressief Bernheze, 
hopen dat er nog ruimte zit in het 
coalitieprogramma. Wij willen 

graag, samen met de oppositie 
én coalitiepartijen, een raadspro-
gramma opstellen. Kijken waar 
onze ambities samen komen en 
waar we als gemeenteraad sa-
men aan kunnen gaan werken. 
Bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid liggen er veel kan-
sen. Daar willen alle partijen mee 
aan de slag. Wat zou nou mooi-
er zijn dan samen doelen stellen, 
zodat onze inwoners weten wat 
we de komende vier jaar gaan 
realiseren.

Hopelijk gaat dat lukken, zo’n 
raadsprogramma. Dat zou een 
eerste stap zijn naar vernieu-
wing: een open houding en meer 
samenwerking. 
Dat is goed voor Bernheze. Dan 
weet u, als inwoner van Bernhe-
ze, waar u aan toe bent. En daar 
hebt u recht op.

Dus kom maar op met die veran-
dering! Samen komen we verder!

reactie@progressiefbernheze.nl

En hoe nu verder? Die vraag wordt mij de laatste weken vaak gesteld. En dat 
is best lastig. Want wij, in de oppositie, zijn ook gewoon afhankelijk van de 
berichten die de beoogde coalitiepartijen, CDA, Lokaal en SP, willen geven. 
En dat is niet heel veel! Dus kan ik ook niet veel vertellen…

Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief Bernheze. 

en hoe nu verder?

LEZING over Agile en Scrum 

Steeds vaker hoor je de begrip-
pen Scrum en Agile genoemd 
worden. Maar wat is het eigen-
lijk en wat kan het voor jou en/
of je organisatie betekenen? 
Waarom is het zo populair in de 
softwarewereld? Maar ook bui-
ten de wereld van software stijgt 
de populariteit; het wordt zelfs 
op school en thuis gebruikt.

De spreker van deze avond is Ron 
Eringa. Hij werkt bij Scrum.org
en is daar verantwoordelijk voor 
de leiderschaptrainingen en 
helpt organisaties en mensen om 

het beste uit zichzelf te halen. 
Zijn passie is het ontwikkelen 
van leiderschap in alle lagen van 
de organisatie, zodat briljante 
ideeën kunnen leiden tot waar-
devolle producten.
Tijdens deze avond komt een lei-
derschapstrategie voor het creë-
ren van volwassen Scrum teams 
aan bod. Verder wordt onder 
andere behandeld waarom veel 
Scrum-teams niet optimaal func-
tioneren en wordt een aantal 
leiderschapstips besproken voor 
het creëren van een ontwikkel-
strategie.

De toegang is gratis. Vooraf 
aanmelden is verplicht zodat we 
kunnen zorgen dat er voor ieder-
een plek is. Aanmelden kan via 
www.in0413.nl

De avond begint om 20.00 uur, 
inloop is mogelijk vanaf 19.30 
uur. Rond 22.30 uur zal de 
avond ten einde lopen.

HEESWIJK-DINTHER - Inspiratie Netwerk 0413 (IN0413) organiseert op 7 mei een avond in de biblio-
theek van Heeswijk-Dinther over Agile en Scrum. IN0413 heeft als doel mensen bij elkaar te brengen 
en informatie, ontwikkelingen en vernieuwingen met elkaar te delen. Hun sprekers behandelen vaak 
onderwerpen gerelateerd aan social media, innovatie en nieuwe media.

Programma zie pagina 10
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Koninklijke onderscheidingen bernheze 
bERnHEZE - Elf inwoners van de gemeente 
bernheze werden donderdag 26 april benoemd tot 
Lid in de orde van oranje nassau. Zij ontvingen 
deze Koninklijke onderscheiding uit handen van 
burgemeester Moorman. Zij verraste iedereen thuis of 
bij een vereniging. 

FOTO’S: JAN GABRIËLS

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

GeRRIe VAN DeN BRoeK UIT HEESWIJK-DINTHER 

Een creatieve geest 
Vanaf 1968 is hij actief bij VV Heeswijk. Gerrie is 35 jaar voorzitter van carna-
valsvereniging de Juinders en sinds 1986 vrijwilliger bij Stichting Vriendenkring 
Carnaval HDL. Bij de Koninklijke Fanfare St. Willibrord rekent men al 20 jaar 
op de steun van Gerrie bij verbouwingen en het ophalen van oud ijzer en hij is 
bestuurslid van Stichting Vrienden van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord. 

HARRIe VAN ZutPHeN UIT HEESWIJK-DINTHER 
 

Harrie hoopt zich nog jaren te kunnen inzetten 
Harrie is sinds 1983 actief lid van het Sint-Barbaragilde. Zo was hij in het 
verleden lid van de overheid, evenementencommissie, gildekoorcommissie, 
schietcommissie en de bouwcommissie. Tegenwoordig is Harrie lid van het 
gildekoor, kledingcommissie en van het genootschap. Hij was in 1991-1992 en 
2001-2002 koning van het Sint-Barbaragilde.

mARlIeS leNNINGS-HeNDRIKS UIT HEESWIJK-DINTHER 

bezige bij die zich graag inzet voor de samenleving 
Vanaf 1987 is zij vrijwilliger bij IVN Bernheze. Een belangrijke verdienste 
daar is haar bijdrage binnen de Florongroep. Vanaf 2006 is Marlies bestuurs-
lid van Stichting Meierijsche Museumboerderij; zij is daar de kartrekker van 
diverse educatieve kinderprojecten. In het verleden was Marlies vrijwilliger 
bij Natuurtheater De Kersouwe. Zij was onder andere betrokken bij het suc-
cesvolle klassentheater.

PIet JACoBS UIT HEESWIJK-DINTHER 

Carnaval was zijn eerste kindje, het bernhezer Seniorenorkest het tweede 
Vanaf 1965 heeft hij zich ingezet voor Carnavalvereniging De Heikneuters en 
sinds 1972 is hij betrokken bij Stichting Carnaval HDL. Piet was in het verle-
den commissielid en organisator van de Zwemvierdaagse HDL, mede-oprich-
ter en vrijwilliger bij de Blaaskapel ’t Herriemenieke en bestuurslid van de 
Stichting Activiteiten Carnaval. Tevens is Piet mede-oprichter en voorzitter 
van het Bernhezer Senioren Orkest.

CHRIS DIJKmANS-DeNISSeN UIT HEESWIJK-DINTHER 

Zij zet zich in voor de zwakkere mensen in de maatschappij
Vanaf 1996 is zij actief voor SWZ Zonhove in Son en Breugel. Zij is lid van de 
Cliëntenraad/Regioberaad, secretaris en penningmeester van Zonhove. Daar-
naast bezoekt Chris twee keer per week een woongroep met zo’n 12 cliën-
ten om voor hen te koken. Zij was jarenlang secretaris van Stichting Beheer 
Bewoners Gelden Zonhove.
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RIA VeRKuIJleN-VAN lAANeN UIT HEESWIJK-DINTHER 

Zorgen is haar met de paplepel ingegoten 
Ria zet zich al meer dan 40 jaar in voor Parochie St. Servatius Dinther. Ook is 
zij lid van de Hulpdienst Lichtpunt. Vanaf 2001 is Ria vrijwilliger bij Verpleeg-
huis Laverhof. Tenslotte is zij sinds 2002 begeleidster bij VNB Lourdes Rei-
zen, regio Heeswijk-Dinther. Gedurende de reizen begeleidt zij dag en nacht 
reisgenoten.

mARtIeN ARtS UIT HEESCH 

onmisbare vrijwilliger in de samenleving 
Martien is sinds 1970 vrijwilliger bij voetbalvereniging HVCH. Ook is Mar-
tien sinds 2004 voorzitter van de Vriendenkring van HVCH. Hij zet zich in als 
collectant bij Parochie De Goede Herder, maaltijdbezorger voor ONS welzijn 
en vrijwilliger bij Stichting PEP-projecten Bernheze. Voorheen was Martien 
voorzitter van volkstuincomplex ’t Akkerveldje en bestuurslid van Stichting 
Begraafplaats. 

ANtooN SANDeRS UIT NISTELRODE 

Humoristisch, betrouwbaar, doelgericht en erg spontaan 
Antoon zet zich al vele jaren in voor de samenleving in Nistelrode. Zo brengt 
hij als Sinterklaas een bezoekje aan de minderbedeelden. Antoon was ruim 
negen jaar voorzitter en later secretaris van Fanfare St.Lambertus. Vanaf 2008 
tot 2017 was de Antoon secretaris van RKSV Prinses Irene. 

mARIe-louISe HuNINK-JANSSeN UIT HEESCH

geduld is het sleutelwoord
Marie-Louise is sinds 1993 taalcoach voor statushouders bij Vluchtelingen-
werk Bernheze. Naast het geven van taallessen, begeleidt, steunt en helpt 
Marie-Louise individuele statushouders. De afgelopen jaren heeft zij tiental-
len statushouders begeleid.

JAN VAN DeR AVooRt UIT NISTELRODE 

Zijn hart ligt volledig bij het gilde 
Vanaf 1991 zet Jan zich in als vrijwilliger en bestuurslid van het gilde Sint An-
tonius Abt-Sint Catharina. Hij is lid van de KEOM-commissie en sinds 2010 lid 
van de SAT-commissie. In het verleden was Jan vrijwilliger en bestuurslid bij 
de voormalige Bernhezer Omroep Stichting en lid van de ondernemingsraad 
IBN en medeorganisator van het Europees Schutterstreffen.

tINI VAN Houtum-SmItS UIT VORSTENBOSCH 

Een vrijwilligster in hart en nieren 
Tini is al jarenlang vrijwilliger bij Parochie De Goede Herder. Daarnaast is 
Tini jarenlang vrijwilliger bij de Fancy Fair en het Missie Comité Vorsten-
bosch en vrijwilliger bij Stichting Zorgvoorziening. Ook is zij actief bij de 
dagopvang en verzorgt de felicitatiekaarten. Door omstandigheden is het 
lintje aan Tini al op woensdagmiddag uitgereikt.
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te KooP

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

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

INBoeDelVeRKooP
Tijdens 1e en 2e Pinksterdag, 
tijdens de kermis.
10.00-17.00 uur 
De Hoef 8 Nistelrode. 

AANGeBoDeN

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

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

uW leVeNSVeRHAAl/
GeBeuRteNIS/ReIS oP 
PAPIeR? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

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

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.

GItAAR SPeleN 
IetS VooR Jou? 
Aanbieding: gratis proefles
plus vier introductielessen 
met 50% korting. 
Meer info: Gitaarles Heesch 
Paul Wigchert of mail: 
paul.wigchert@hetnet.nl

Je BeNt JARIG eN Je WIlt 
eeN FeeStJe GeVeN WAt 
NIemAND meeR VeRGeet?
Kom dan voor een 
kinderkanofeest met 
spannende acties voor durfals, 
spelletjes voor teamplayers en 
vaartochten voor speurneuzen. 
Meer informatie via: 
info@wavebegeleiding.nl.

GeVRAAGD

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

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

ouDe/KAPotte 
ComPuteRS eN lAPtoPS

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

ouDe/KAPotte moBIeltJeS 

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

ComPlete INBoeDelS
Gebruikte eiken meubelen.
Barok en antiek. 
Tel.: 06-21839778. 

te HuuR

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

SPRINGKuSSeN 
06-22148394.

Tekst?

meI: VoGelS eN HuN eI Zie oplossing pagina 30

wieis deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Erik-Jan Raaijmakers 
uit Nistelrode

Winnaar:
Antoinet Pepers

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

30-4-2018 woordzoekermaken.nl

http://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Kleding%20Algemeen&w=12&h=12&p=T,M,M,L,Y,A,G,S,C,B,J,H,W,P,C,F,H,I,B,H,J,O,Y,O,Z,U,J,E,U,D,X,Q,H,X,A,V

Kleding Algemeen
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

BEHA BOXERSHORTS BROEK
HEMD KOUSEN OVERALL
ROK SMOKING TRUI

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: BEHA, BOXERSHORTS, BROEk, HEMD, kOUSEN, 
OVERALL, ROk, SMOkING, TRUI

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

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

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

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

ER IS TOEKOM ST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

mooiBernhezertjes

WIlt u eeN ZoeKeRtJe PlAAtSeN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Ondernemend Bernheze uitgenodigd
vOOr de Opening van het nieuwe kantOOr

op 4 mei van 14.00 tot 19.45 uur.

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-64 58 64
info@vikamco.nl - www.vikamco.nl

Opening
4 mei

14.00 tOt 

19.45 uur

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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Wij wensen de Werkgroep heel veel succes in onze 
gemeente, en hopen dat veel bedrijven en instellingen 
zich bij hen aansluiten door te voldoen aan een aantal

door Fair Trade Nederland gestelde criteria.

Gemeente Bernheze is 
trots op de titel Fairtrade 

gemeente. Wij staan voor 
eerlijke handel met respect 

voor mens en milieu. In Bern-
heze betekent de titel Fairtrade 

 dat winkels, horeca, gemeenschapshui-
zen, scholen, kerken, inwoners en de lokale overheid 
samenwerken aan meer eerlijke handel. 

Een eerlijke prijs voor duurzaam geproduceerde goede-
ren. De werkgroep stimuleert dat organisaties Fairtrade 
producten gaan en blijven gebruiken. Ook de gemeente 
schenkt Fairtrade koffie, thee en cacao. Onze represen-
tatiegeschenken zijn zoveel mogelijk Fairtrade. 

Duurzaam en Fairtrade aanbesteden en inkopen
Binnen het aanbestedings- en inkoopbeleid houden we 
ook rekening met Fairtrade en duurzaamheid. Onlangs 
ondertekende gemeente Bernheze het Manifest Maat-
schappelijk Verantwoord Inkopen. We werken momen-
teel hard aan een actieplan hiervoor. Bij inkoop willen 
we meer aandacht voor duurzaamheidsthema’s en ook 
voor zaken als Internationale sociale voorwaarden. 

Samen met de werkgroep Fairtrade, ondernemers, in-
stellingen en onze inwoners blijven wij werken aan een 
gemeente waar duurzaamheid en Fairtrade hoog in het 
vaandel staan.

Jan Glastra van Loon, Wethouder.

We blijven Fairtrade gemeente
De gemeente Bernheze kreeg in 2016 de titel Fairtrade gemeente. Omdat we daarna de 

grens van 30.000 inwoners bereikten, worden er meer eisen gesteld om deze titel te 
mogen blijven voeren. De werkgroep Fairtrade gemeente Bernheze stelde afgelopen 
jaar alles in het werk om dit doel te bereiken. En het is ze weer gelukt. Proficiat en 
dank daarvoor! 

Gemeente Bernheze is 
trots op de titel Fairtrade 

gemeente. Wij staan voor 
eerlijke handel met respect 

voor mens en milieu. In Bern-
heze betekent de titel Fairtrade 

We blijven Fairtrade gemeente
De gemeente Bernheze kreeg in 2016 de titel Fairtrade gemeente. Omdat we daarna de 

grens van 30.000 inwoners bereikten, worden er meer eisen gesteld om deze titel te 
mogen blijven voeren. De werkgroep Fairtrade gemeente Bernheze stelde afgelopen 
jaar alles in het werk om dit doel te bereiken. En het is ze weer gelukt. Proficiat en 

Inmiddels is in alle kernen 
van de gemeente Bernhe-

ze op een aantal plaats-
naamborden de tekst ‘Fair-

trade Gemeente’ aangebracht 
 en zijn stickers uitgereikt aan instel-
lingen en bedrijven die meewerken aan de fairtrade 
doelstellingen. De deelnemers zijn te herkennen aan 
de sticker met daarop ‘Wij doen mee’. Via dit artikel 
willen we iedereen bedanken die meegewerkt heeft 
aan de groei van de fairtrade gedachte in onze ge-
meente. 

Daarnaast ook een woord van dank aan alle bedrij-
ven en organisaties die met een open mind nog met 
ons in gesprek zijn. We hopen dan ook in de nabije 
toekomst nog meer deelnemers aan de campagne 

te kunnen verwelkomen. Met name deelname van 
scholen staat nog op ons verlanglijstje. De werkgroep 
gaat door met het werken aan een wereld waarin 
iedereen een kans op ontwikkeling krijgt door het 
bevorderen van eerlijke handel, geproduceerd onder 
fairtrade voorwaarden onder andere met aandacht 
voor werkomstandigheden en duurzaamheid. 

De landelijke Fairtrade week is dit jaar van 5 tot 13 
mei. In veel bedrijven, met name supermarkten en 
restaurants, wordt dan extra aandacht besteed aan 
fairtrade producten. 

Voor informatie of aanmelding voor deelname aan de 
campagne kun je ons bereiken via info@bernhezefair-
trade.nl. Ook kun je ons volgen via Facebook, Werk-
groep Fairtrade Gemeente Bernheze.”

Bernheze groeit, 
Fairtrade groeit mee
Bert Bakker, voorzitter werkgroep: “In juni 2016 is de gemeente Bernheze erkend als Fair-

trade Gemeente Bernheze. De criteria waaraan we als Fairtrade Gemeente moeten 
voldoen zijn mede gebaseerd op het aantal inwoners. In 2018 is het aantal inwoners 

de grens van 30.000 gepasseerd. Daardoor zijn de criteria om de erkenning te 
kunnen behouden aangescherpt. De afgelopen periode is hard gewerkt om ook 
hieraan te voldoen. Mede door medewerking van de gemeente, het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties is dit gelukt. 

Inmiddels is in alle kernen 
van de gemeente Bernhe-

ze op een aantal plaats-
naamborden de tekst ‘Fair-

trade Gemeente’ aangebracht 
en zijn stickers uitgereikt aan instel-

Bert Bakker, voorzitter werkgroep: “In juni 2016 is de gemeente Bernheze erkend als Fair-
trade Gemeente Bernheze. De criteria waaraan we als Fairtrade Gemeente moeten 

voldoen zijn mede gebaseerd op het aantal inwoners. In 2018 is het aantal inwoners 
de grens van 30.000 gepasseerd. Daardoor zijn de criteria om de erkenning te 
kunnen behouden aangescherpt. De afgelopen periode is hard gewerkt om ook 

DeelNemeRS FAIRtRADe 
GemeeNte BeRNHeZe

HeeSWIJK-DINtHeR
COOP 
Jumbo 
Mixed Hockeyclub 
B&B One Room Hotel 
Restaurant Het Sentiment 
Lunchroom Halte 5 
Otentic Design interieur
Buro Tweevoud Reclame
Graanpletterij De Halm 
Abdij van Berne 
Gymnasium Bernrode 
Stichting Berne Abdijbier 
Hedi ambachtelijk gemaakte meubelen

HeeSCH
Aldi 
Jumbo 
Lidl 
Albert Heijn
Wereldwinkel 
Depot Heesch woon- en cadeauwinkel 
Pannenkoekenhuis Heesch 
CC De Pas 
Brasserie ‘t Oude Raadhuis 
Bakker Lamers 
Rabobank 
Sint Petrus Bandenkerk 

NIStelRoDe
Jumbo 
Wereldwinkel 
Golfclub The Duke 
Sint Lambertuskerk Nistelrode/
Vorstenbosch
Van Tilburg Mode

looSBRoeK
Herso circulaire houtbewerkers 

VoRSteNBoSCH
Sint Lambertuskerk Nistelrode/
Vorstenbosch

aandacht 
voor 

werkomstandig-
heden en 

duurzaamheid

Deze pagina is financieel mogelijk gemaakt door de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther. 
Deze moest helaas stoppen wegens een reeds jaren lange te lage omzet. Uit de overgebleven 
financiële middelen kan zij op deze manier via de Werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze 
haar doelstelling toch nog een stukje voortzetten; de Werkgroep Fairtrade Gemeente heeft 
namelijk voor een groot deel dezelfde doelstellingen: de goederen in de wereld gelijk te 
verdelen en de boeren in de derde wereld een menswaardig loon te laten betalen zonder dat 
er kinderarbeid aan te pas komt.

Fairtrade week:

5 tot en met 13 mei
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bernheze bouwt

Afgelopen week was de 
internationale meubelbeurs 
in Milaan en wij waren 
daarbij! Het was weer super 
inspirerend om daar rond te 
kijken en te beleven wat de 
nieuwe trends gaan worden. 
Want dat is wat je daar 
ziet, trends en ideeën die je 
waarschijnlijk pas over twee 
jaar terugziet in ons eigen 
landje. Ze lopen daar dus 
behoorlijk vooruit en dat is 
echt inspirerend.

Ze hebben op de beurs ook 
een hele hal waar studenten 
hun ideeën laten zien en dan is 
echt niks te gek. Denk hierbij 

aan nieuwe 
producten, 
kleur-

combinaties en 
materialen. 

Een groot 
gedeelte 
daarvan 
zie je 
helemaal 
niet 

terug, want dat is te extreem. 
Maar hoe leuk is het om na een 
of twee jaar daar wel wat van 
terug te zien bij onze eigen 
leveranciers? En dan te weten 
waar het vandaan komt.

En wanneer is het dan bij ons 
in de winkel te zien? Dat is 
dan meestal weer een half jaar 
later. Lopen wij dan achter 
de feiten aan? Helemaal niet! 
Maar het is dus een traject van 
ongeveer twee jaar waarin 
een trend begint totdat het 
daadwerkelijk in de winkels te 
vinden is. We hebben in Milaan 
dus niks gekocht, maar wel 
weer heel veel leuke dingen 
gezien! Ik breng jullie graag op 
de hoogte als we weer nieuwe 
trends in onze winkel hebben 
staan.

Column Albertine

aan nieuwe 
producten, 
kleur-

combinaties en 
materialen. 

Een groot 
gedeelte 

helemaal 
niet 

Milaan

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

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

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

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

• Kozijnen   Deuren   Ramen

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl 0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

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

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

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!

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

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!

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

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

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Vernieuwde

showroom!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Uw adres voor: keukens • werkbladen
inbouwapparatuur • renovatie

De oude Ros • Nistelrode • 
Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Tel. 0412-612231 • info@gedekeukens.nl

www.gedekeukens.nl

CPO de Beekgraaf in Nistelrode bijna klaar!

Momenteel wordt er nog flink aan de binnenkant van de woningen gewerkt met de afbouw en worden 
de muren buiten nog gevoegd. Gelukkig voor alle partijen dat het weer nu meewerkt, want wat was het 
een koude winter! Vóór de kerst is de breedplaatvloer op het dak geplaatst. Dit was nogal een uitdaging 
vanwege de sneeuw maar het is, mede door een flexibele opstelling van alle betrokken partijen, allemaal 
goed gegaan en de opleverdatum van de ruwbouw is volgens planning behaald.

NISTELRODE - Op 7 december 2015 lagen de eerste tekeningen bij de gemeente, half oktober 2017 
is er een begin gemaakt met de bouw en medio juni betrekt de eerste bewoner zijn huis. Bouwkundig 
tekenaar Edwin Verkuylen van Tekenbureau Verkuylen, zag zijn schetsen van drie mooie huizen vanaf 
de tekentafel tot realisatie komen.

DE VOLGENDE PARTIJEN HEBBEN EEN GROTE ROL GESPEELD IN HET GEHELE BOUWPROCES:

Hoogstraat 7 - 5388 EA Nistelrode - 0412-612 038

Gé-Dé Keukens

Jos van der Heijden Loaderverhuur

Van Bakel Elektro

Bouwbedrijf Theo Verhoeven

Van Schijndel Tegels

Tekenburo Verkuylen

Installatiebedrijf Loeffen

Van Bakel Eco

Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
www.vanbakelelektro.nl

N I E U W B O U W    V E R B O U W   I N T E R I E U R B O U W

Vluchtoord 16 UDEN    (0413) 26 02 37    bouwverhoeven.nl

(0413) 26 02 37    schilder@bouwverhoeven.nl

Glas & Schilderwerken

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!

Bouwtechnisch teken- en  
adviesburo 

Tramstraat 13 - 5388 GE Nistelrode - 0412-850250
06-54760019 - www.verkuylen.nl

    

Canadabaan 10
5388 RT Nistelrode

0412-613320
info@steencentrum.nl
www.steencentrum.nl

HEMELVAARTSDAG OPEN
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
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Naast onder andere Jacobs & Ja-
cobs woonsfeermakers en Van 
Lith Elektrotechniek mag Bevers 
Installatietechniek het kantoor 
verduurzamen en zorgen dat 
het gebouw klaar is voor de toe-
komst. Ze installeert systemen 
voor klimaatbeheersing, zoals 
een luchtverversingsinstallatie en 
luchtwarmtepomp/airconditio-
ning installatie. Van Lith Elektro-
techniek vervangt onder andere 
de verlichting voor LED armatu-
ren.

Bevers Installatietechniek is actief 
op zowel de woningbouw als de 
utiliteitsmarkt. Uiteraard werkt 
ze als installatiebedrijf met de 
nieuwste technieken op het ge-
bied van duurzaamheid; hierdoor 
kan ook OOvB behoorlijk wat 
kosten besparen.

Patrick Bevers: “We installeren 
bij OOvB Adviseurs en Accoun-
tants uitsluitend A-merk appara-
tuur, zodat zij gegarandeerd zijn 
van de beste kwaliteit en prijs.”
“De luchtverversingsinstallatie is 
een balansventilatie installatie, 
waardoor de luchtkwaliteit altijd 
gewaarborgd zal worden. 

De airco’s die we installeren zijn 
zeer energiezuinig, geluidsarm en 
ook nauwkeurig in temperatuur-

beheersing. Hiermee verkoelen 
en verwarmen we de kantoren, 
centrale vergaderruimte en kan-
tine op de begane grond”, vult 
Mario van Dijk aan. 

Met dit alles en de nieuwe stoffe-
ring van Jacobs en Jacobs woons-
feermakers kan OOvB Adviseurs 

en Accountants er weer jaren 
tegenaan. Benieuwd wat deze 
bedrijven voor jou en jouw pand 
kunnen betekenen op het gebied 
van duurzaamheid? 

Neem dan contact op via de con-
tactgegevens in de advertenties 
rondom dit artikel.

bernheze bouwt
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Wij verzorgen graag het ontwerp, de realisatie en nazorg van:

- licht- en elektrotechnische installaties
- onderhoud en renovaties
- domotica
- data netwerken
- advies voor elektro besparing

- zonnepanelen
- (LED) verlichting
- ventilatie
- telefonie
- alarm

• licht- en elektro-
technische installaties

• onderhoud 
 en renovaties
• domotica

• data netwerken
• advies voor elektro 

besparing
• zonnepanelen
• (LED) verlichting

• ventilatie
• telefonie
• alarm

Wij verzorgen graag het ontwerp, de realisatie en nazorg van:

 ventilatie
 telefonie
• ventilatie
• telefonie
 alarm

Wij verzorgen graag het ontwerp, de realisatie en nazorg van:

Grondig werk verricht door Bevers Installatietechniek Foto’s: Marcel van der Steen

OOvB voegt daad bij het woord

HEESCH - Duurzaamheid staat in Nederland bovenaan op de agenda. Niet alleen particulieren hechten 
er steeds meer waarde aan, ook bedrijven zijn steeds bewuster met het milieu en duurzaamheid bezig. 
OOvB Adviseurs en Accountants aan De La Sallestraat heeft de daad bij het woord gevoegd en in het 
gebouw met de vele kantoren de duurzaamheid prioriteit gegeven en op vele fronten toegepast.

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

• Professionele werkvoorbereiding
 in de tekenkamer 
•  Advies, ontwerp en realisatie
 is in dezelfde handen 
•  Grote knowhow op één toegankelijke 

plek 
•  Interne kwaliteitscontrole 
•  Bewaking en controle op afstand 
•  Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Waardsestraat 30 
5388 PP Nistelrode 
(0412) 61 21 06
service@bevers.net
www.bevers-installatietechniek.nl

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Ontwerpen, 
installeren en 
onderhouden

is ons vak

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

De la Sallestraat 8
5384 NK Heesch
0412-612818
heesch@oovb.nl
www.oovb.nl

Bewuster met milieu en 
duurzaamheid bezig
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnenAkker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen
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Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a

5384 LL Heesch

T 0412-453113         

Facebook

ROLLUIKEN      TERRASSCHERMEN      SCREENS      HORREN       

MARKIEZEN      BINNENZONWERING     TERRAS OVERKAPPINGEN 

E info@akker-zonwering.nl

I www.akker-zonwering.nl

Bedien je rolluiken 
en andere producten 
met je smartphone of 
tablet.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

DESIGN
Een keuken ontwerpen betekent vooral: 
Oog hebben voor ontwikkelingen. Niet 
klakkeloos trends volgen maar zorgvuldig 
onderzoeken en nieuwe productielijnen 
vorm geven. Dit is de basis voor een 
succesvol ontwerp dat in alle opzichten 
voldoet aan uw wensen.

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!

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

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

TREND
Gemixte metalen zijn 
de trend van deze tijd. 
Handvatten op de kasten, 
plankendragers, kranen 
en accessoires. Mix and 
match! Je kunt metaal op 
alle mogelijke manieren 
toepassen, van elegant 
en klassiek naar stoer en 
industrieel.

Onze werkwijze
Vandaag de dag draait alles om kwaliteit, 
niet alleen het product dat wordt 
aangeboden, maar alle niveaus moeten 
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen: 
van de eerste kennismaking tot het 
eerste kopje koffie dat wordt gedronken 
in uw nieuwe keuken, Hanegraaf 
Keukens streeft in het gehele proces 
naar perfectie. Een beleving is niet alleen 
een mooi plaatje, dat is het volledige 
vertrouwen. Hanegraaf Keukens denkt 
met u mee tot in het kleinste detail.

Alle 
keukens 
worden 

op maat 
gemaakt

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

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

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

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Wandcloset compleet
Sphinx-Geberit

Aktie
vAn de mAAnd

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

€ 300,00

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht
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Gratis advies voor ouderen
Bij het klimmen der jaren gaat niet alles meer even makkelijk. Daar 
komt nog bij dat onze maatschappij in een razend tempo verandert. 
Als oudere wil je het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven en dat 
valt niet altijd mee. De ouderenadviseur kan dan uitkomst bieden. 

De ouderenadviseur is een samenwerkingsverband van de ouderen-
organisaties en ONS welzijn. Een ouderenadviseur bezoekt u als u 
daarom vraagt, maar kan ook uit zichzelf contact met u opnemen. 
Hoe dan ook, een gesprek met een ouderenadviseur is altijd gratis en 
u bent niet verplicht zijn of haar advies op te volgen. U blijft altijd de 
baas over uw eigen leven. 

Met een ouderenadviseur kunt u van alles bespreken en het gesprek 
blijft vertrouwelijk. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn:

•	 woningaanpassing,	zodat	een	verhuizing	niet	nodig	is
•	 lekker	en	gezond	blijven	eten,	ook	als	koken	steeds	moeilijker	

wordt
•	 het	bijhouden	van	de	administratie
•	 ziekte	en	gezondheid
•	 het	voorkomen	van	eenzaamheid
•	 waar	hulp	op	allerlei	gebied	te	vinden	is	voor	allerlei	zaken

Als u graag een gesprek wilt met een ouderenadviseur, 
dan kunt u bellen met ONS welzijn, 088-3742525. 
Wilt u niet dat die ouderenadviseur uit dezelfde buurt 
komt als waar u woont, dan kunt u dat gewoon zeg-
gen. Wij van ONS welzijn vinden het heel normaal dat 
u hecht aan uw privéleven. 

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

Locatie bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

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

Sociaal team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Carlien de Witte, coördinator Ouderenadviseurs 
Bernheze en Theo Rooijakkers, ouderenadviseur 
Vorstenbosch.

Het gesprek blijft vertrouwelijk 
en u bent niet verplicht het 
advies op te volgen

training Natuurbeleving
Natuur doet je goed, ook voor mensen met geheugenproblemen of dementie

BERNHEZE - ONS welzijn or-
ganiseert samen met IVN een 
training die bedoeld is voor 
mantelzorgers, vrijwilligers en 
beroepskrachten die omgaan 
met mensen met geheugenpro-
blemen en/of dementie.

De training staat in het teken 
van natuurbeleving: met een-
voudige oefeningen leer je wat 
je samen in de natuur kunt doen. 
Zelf ervaren staat centraal in de 
training. De activiteiten zijn ge-
richt op het prikkelen van de 
zintuigen, het inzetten van je 
creativiteit, het verruimen van 

je blik en op ervaren van rust en 
ontspanning. De training bestaat 
uit twee halve dagen en wordt 
gegeven door Mari Verstegen 
van de IVN. Na de eerste bijeen-
komst krijg je een kleine rugzak 
met materialen en een boekje 
waarin 23 activiteiten en werk-
vormen beschreven staan. Beide 
bijeenkomsten vinden groten-

deels buiten plaats. 
Wanneer: donderdag 24 mei en 
donderdag 21 juni van 13.30 tot 
16.30 uur.
Waar: Openluchttheater Hoes-
schenbosch, Hoessenboslaan 51 
in Berghem.
Kosten: € 20,- te voldoen bij de 
eerste bijeenkomst.
Aanmelden bij Eef Rubbens van 
ONS welzijn via eef.rubbens@
ons-welzijn.nl of 06-36518920.

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Momenteel is het team van de 
stichting Enerzjiek op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Ze zijn 
op zoek naar flexibele krachten 
voor bijvoorbeeld weekenden, 
maar ook voor vakanties. Daar-
naast is er ook behoefte aan 
structurele ondersteuning op 
de woensdagochtenden en/of 
vrijdagavonden. Tegenover dit 

vrijwilligerswerk staat wel een 
vergoeding. Vertel dit ook ver-
der in je vrienden- en/of vrien-
dinnengroep. Ook voor mensen 
die een stageplaats zoeken is 
plaats. Enerzjiek is een erkend 
leerbedrijf. 

Heb je interesse? Stuur dan een 
mail naar dyonne@enerzjiek.nl 

voor het plannen van een ken-
nismakingsgesprek. Tijdens dit 
gesprek kun je ook meteen ken-
nismaken met de bewoners.

Gezocht vrijwilligers
HEESCH - Wie o wie voelt zich geroepen? Wie is nog jong, maar ook: wie voélt zich nog jong en is op 
zoek naar een uitdaging? Leeftijd is eigenlijk niet het belangrijkst, wel dat je minstens zestien jaar bent. 
Een uitdaging om mensen met een verstandelijke beperking te helpen in hun dagelijkse leven. Wat te 
denken van samen eten klaar maken maar ook samen een spelletje doen? Je krijgt daar heel veel voor 
terug. Een big smile of een knuffel. Wie wij zijn? kijk daarvoor op www.enerzjeik.nl.De laagdrempelige dagbesteding 

vindt wekelijks plaats op woens-
dagmiddag, van 14.00 tot 16.30 
uur, in CC De Pas aan de Misse 4. 
De professionals van Diensten-
centrum Heelwijk organiseren 
samen met getrainde vrijwilli-
gers van Dorpsplein Heesch di-

verse gevarieerde activiteiten en 
ontmoetingen. Deze vorm van 
dagbesteding dient een tweele-
dig doel: als eerste een leuke en 
nuttige middag voor de deelne-
mers en als tweede een kleine 
verlichting van de zorgtaak van 
de mantelzorgers. Ook de man-
telzorgers van de deelnemers 
zijn van harte welkom op deze 
woensdagmiddagen.

Na bijna een jaar kan er gesteld 

worden dat de laagdrempelige 
dagbesteding een groot succes 
is en positief beoordeeld wordt 
door zowel deelnemers en hun 
mantelzorgers als door de ge-
meente. 

Meedoen?
Voor de groep van woensdag-
middag zijn momenteel nog een 
paar plekken vrij. Een groep be-
staat uit acht tot twaalf perso-
nen. Heb je belangstelling voor 
deze vorm van dagbesteding of 
wil je meer weten? Neem dan 
contact op met Sandy Meeuw-
sen, 06-38241901 of Peter 
Sleegers, 06-29558106 van 
Dorpsplein Heesch. Je kunt ook 
contact opnemen met de activi-
teitenbegeleiding van Heelwijk, 
0412-465551. Na aanmelding 
wordt beoordeeld of deelname 
aan de dagbesteding passend en 
mogelijk is. Omdat de gemeen-
te deze dagbesteding financieel 
ondersteunt is de eigen bijdrage 
slechts € 2,- per keer.

meedoen aan dag-
besteding voor actieve 
ontmoeting?

HEESCH - Op 31 mei vorig jaar ging de laagdrempelige dagbeste-
ding van start in CC De Pas. Deze dagbesteding, waarvoor géén 
WMO- of WLZ-indicatie nodig is, is een initiatief van Dorpsplein 
Heesch in samenwerking met professionals van Dienstencentrum 
Heelwijk. 

ook mantelzorgers 
van de deelnemers 

zijn van harte welkom
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Opening Hengelsportzaak een feit 

Bij Hengelsport Van de Laar vind 
je alles op visgebied. “We heb-
ben allerlei spullen voor de be-
ginnende recreant, maar we heb-

ben ook meer dan genoeg voor 
de wedstrijdvisser. Van levend 
aas tot voer, van stretchbedden 
tot een viskoffer en gehele in-

richting daarvan. In onze winkel 
vind je bijna alles. En als we iets 
niet in de winkel hebben, kunnen 
we het altijd voor je bestellen”, 
zegt John.

Iedereen die nieuwsgierig is naar 
de winkel is meer dan welkom 

om een kijkje te komen nemen 
op Molenstraat 32. 

Openingstijden
Maandag-, woensdag- en vrij-
dagavond van 18.00 tot 21.00 
uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 
uur. 

Wil je eerst online rondneuzen? 
Binnenkort wordt er een web-
shop gelanceerd; 
www.hengelsportvandelaar.nl, of 
kijk alvast op de Facebookpagi-
na.

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – De langgekoesterde wens van John van de Laar is afge-
lopen zaterdag uitgekomen. Samen met zijn vrouw Patrucia opende 
hij zijn eigen hengelsportzaak. 

Mustang 66 zorgt voor een gezellige 
dansavond in CC Nesterlé

Niet alleen de Foxtrot werd ge-
danst op de covers van Mustang 

66. Vooral ook veel Rock ‘n Roll 
en Twist. De dansvloer was, vrij-
wel meteen nadat de vier arties-
ten hun instrumenten oppakten, 
goed gevuld! En wie niet de be-
hoefte had om te dansen, kon 
genieten van alle bekende melo-
dieën. De nummers die Mustang 
66 brengt zijn allemaal ‘gouwe 
ouwen’ en dus door vrijwel ie-
dereen mee te zingen.

Schitterend om te zien hoeveel 
plezier de aanwezigen halen uit 
gedeelde, nostalgische herinne-
ringen! Want nostalgisch zijn die 

herinneringen wel: het leeuwen-
deel van de aanwezigen is gebo-
ren ergens tussen 1950 en 1965. 
Net zo oud als de liedjes die ge-
speeld werden dus. Er is volop 
genoten! 

Niet alleen door het publiek 
maar ook minstens zo veel door 
de muzikanten van Mustang 66! 
In hun passende, klassieke outfit 
stonden ze te glimmen van ple-
zier! En... van de warmte!

Tekst: Ria van Zeeland

NISTELRODE - “Wanneer kun je nog de Foxtrot dansen?” vroeg een van de bezoekers van het optreden 
van Mustang 66 op 28 april zich hardop af. Om meteen daarna zelf te antwoorden: “Nooit! Behalve op 
dit soort avonden.”

info@stilios.nl www.stilios.nl

Online interactief leren
overal en altijd
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De oPloSSING

Perkplantenverkoop voor 
AlS op 5 en 12 mei

De opbrengsten van deze 
zwemtochten zijn voor stich-
ting ALS Nederland. ALS is een 
verschrikkelijke spierziekte die 
helaas nog niet te genezen is. 
De levensverwachting van een 
ALS-patiënt ligt tussen de drie 
en vijf jaar. Wij hebben dit van 
dichtbij meegemaakt, de im-
pact die de ziekte op zowel de 
patiënt als zijn omgeving heeft 
is enorm. Met de zwemtochten 
en het daarmee opgehaalde 
sponsorgeld ondersteunen we 
het onderzoek naar de oor-
zaak van deze ziekte en hopen 
we dat er op korte termijn een 
geneesmiddel ontwikkeld kan 
worden! 

Om geld in te zamelen voor dit 
goede doel organiseren wij op 

de zaterdagen 5 en 12 mei weer 
een verkoopactie van perk-
plantjes. Tussen 10.00 en 16.00 
uur kun je terecht op Laverdonk 
4b in Heeswijk-Dinther, bij de 
rotonde op de ontsluitingsweg, 
voor mooie en sterke planten 
voor perk of pot, vers uit de 
Westlandse kassen. Het assorti-
ment bestaat uit asteriscus, ba-
copa, lobelia, petunia, plectran- 
thus, scaevola, verbena en vlijti-
ge liesjes in vele vrolijke kleuren.
Steun ons in onze strijd tegen 
de vreselijke ziekte ALS en fleur 
tegelijkertijd je tuin op met 
deze prachtige plantjes. De op-
brengst gaat volledig naar het 
goede doel.

TIP: ook een bijzonder leuk 
cadeau voor Moederdag!

HEESWIJK-DINTHER - Al verschillende jaren zwemmen wij, een 
vriendengroep die drie jaar geleden een vriend heeft verloren aan 
ALS, voor het goede doel. Vier keer namen we al deel aan de Am-
sterdam City Swim en dit jaar doen we voor de derde keer mee 
aan ‘A Local Swim’ in het Westland.

NISTELRODE - In de derby met 
EVVC won RkSV Prinses Irene 
met 1-0 en werd daarmee win-
naar van de tweede periode, 
wat recht geeft op promotie-
wedstrijden naar de 1e klasse. 

Koen Bollen scoorde na twaalf 

minuten de winnende goal. De 
mannen van Van Tilburg Mode 
& Sport waren de bovenliggende 
partij, maar verzaakten dat uit te 
drukken in de score. In de slotfa-
se drong EVVC sterk aan en had 
zelfs kansen op de (onverdiende) 
gelijkmaker.

Winst en periodekampioenschap 
voor RKSV Prinses Irene

voetbal

TC Telro biedt deze zomer tennis 
aan voor niet-tennissers of spor-
ters die een zomerstop hebben 
van hun eigen sport. De Zomer 
Challenge is een compact lid-
maatschap waarbij je drie maan-
den vrij kunt tennissen wanneer 
het jou uitkomt, je krijgt drie 
tennislessen en je kunt meedoen 
aan het Zomer Challenge eind-
toernooi. Je kunt je individueel in-
schrijven of met je teamgenoten. 
Je ontvangt een lidmaatschap 
voor de maanden juni, juli en au-
gustus om vrij te tennissen wan-
neer het jou uitkomt. Je krijgt drie 
tennislessen onder begeleiding 
van een gecertificeerd trainster.

Je neemt deel aan het Zomer 
Challenge eindtoernooi. Kos-
ten: € 50,-, voor jeugd tot 
achttien jaar zijn de kosten  
€ 42,50. TC Telro is een gezellige, 
actieve tennisvereniging. De club 

heeft tien kunstgrasbanen, een 
minibaan voor de kleintjes en een 
oefenmuur om tennis individueel 
te trainen. Je kunt iedere dag van 
de week terecht op het tennis-
park. 
Iedere maandagavond en woens-
dagochtend is er een hussel; ie-
dereen is dan welkom, ook be-
ginners. 

Wij dagen je uit om binnen drie 
maanden klaar te zijn voor het 
Zomer Challenge eindtoernooi. 
Maak kennis met tennis, TC Telro 
en de trainster.
Aanmelden voor 20 mei; doe je 
mee? 

Voor meer informatie en aanmel-
den: telro.bestuur@gmail.com.

Zomerstop bij voetbal of hockey? 
Kennismaken met tennis? Doe mee aan de Zomer Challenge bij TC Telro!

NISTELRODE - Speel je een teamsport en hebben jullie straks een zomerstop maar wil je toch graag fit 
blijven in de zomer? Sport je vaak binnen en wil je in de zomer graag naar buiten? Wil je gedurende 
de zomermaanden iets nieuws leren? Dan dagen we jou en je vrienden uit met de Zomer Challenge! 

Dames voetbal 1 in het nieuw gestoken 
door sponsor Strijbosch

NISTELRODE - Strijbosch is al 
vele jaren kledingsponsor van 
het Vrouwen 1 voetbalteam van 
RkSV Prinses Irene. Deze ploeg 
komt uit in de zondag hoofd-
klasse B en de dames spelen op 
landelijk niveau. 

Naast het feit dat de firma Strij-
bosch al jaren de kleding spon-
sort van Vrouwen 1, heeft de 

onderneming bij het opnieuw 
inrichten van de keuken in de 
kantine RKSV Prinses Irene bij-
gestaan met advies over de in-
richting. Daarnaast leverden zij 
de apparatuur onder zeer milde 
voorwaarden en prijzen. Een 
meer dan prettige samenwer-
king dus. 

Strijbosch heeft behalve wit-

goed, beeld- en geluidappara-
tuur en verhuur ook een tak van 
grootkeukenmachines en appa-
raten. 
Een prachtige Nisseroise on-
derneming, waarvan het be-
drijfspand aan de Heescheweg 
een grote make-over krijgt. 
RKSV Prinses Irene is bijzonder 
trots om Strijbosch als sponsor te 
hebben. 

Altior C1 naar dameskorfbal Veldfinale
HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen zaterdag ontving Altior C1 
de hekkensluiter van de Hoofd-
klasse. 

Na plaatsing voor de dames-
korfbal Veldfinale leek dit een 
makkie te gaan worden voor de 
meiden. 
Maar de gasten gaven in het be-
gin goed partij en Altior vergat 
te scoren zodat het gelijk opging 
en je je niet kon voorstellen dat 

dit het team was dat onderaan 
stond met nul punten. Toch 
bleek uiteindelijk dat Altior niet 
voor niets bovenaan staat met 
nog een ongeslagen status op 
het veld, want het ging beter lo-
pen na rust en daar was meteen 
het verschil gemaakt. 

De meiden begonnen met sco-
ren en lieten duidelijk zien wie er 
op dit moment het beste is; uit-
slag 8-3. Met nog twee wedstrij-

den te gaan kunnen de meiden 
zich al langzaam gaan opmaken 
voor de dameskorfbal Veldfinale 
2018, die plaats gaat vinden in 
Roermond. Jullie worden op de 
hoogte gehouden!

Altior B2 – Tovido B1: 17-1
Altior B3 – Celeritas B2: 11-9
Altior D1 – Be Quick D1: 7-4
Altior D2 – SVO D1: 3-4
Rooi E1 – Altior E1: 3-2
Tovido E1 – Altior E2: 1-5

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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De toren eten & Drinken open 2018

Aan het toernooi doen jaar-
lijks een paar honderd deel-
nemers mee van verschillende 
KNLTB-verenigingen uit het 
Brabantse district. Het toernooi 
vind plaats van 14 tot en met 
21 mei met finales op Tweede 
Pinksterdag. Er kan ingeschreven 
worden in diverse speelsterkte 
categorieën, zowel enkelspel als 
(gemengd) dubbelspel. 

Inschrijven op basis van actuele 
speelsterkte kan nog tot 6 mei 
via www.toernooi.nl of via 
www.tvdeballedonk.nl/2018/04/ 
13/inschrijven-balledonk-
open-2018.

HEESWIJK-DINTHER - Het open toernooi van tennisvereniging de Balledonk heeft een nieuwe hoofd-
sponsor gevonden. Eigenaar Jeroen van den Broek van restaurant De Toren uit Dinther tekende afgelo-
pen zondag het contract waarmee hij uiting wil geven aan zijn maatschappelijke betrokkenheid. Ook in 
de sport draait het immers om het samenkomen van mensen.

Stef van Nuland (toernooicommissie), Dennis van der Meijden 
(sponsorcommissie) en Jeroen van den Broek (De Toren).

Ook dit jaar zal Bart Jan de Hol-
lander deze training verzorgen. 
Hij is een landelijk bekende 
jeugdtrainer en sportpsycho-
loog die zich inzet om de bad-
mintonsport te promoten en 
hij begeleidt ook de nationale 
jeugdselectie van badminton 
Nederland.

Wil jij meedoen? Dan kun je je 
nu al aanmelden bij Danny Voets 
via jeugzaken@bc-argus.nl.
De datums zijn de maandagen 
28 mei, 4 en 18 juni, tussen 
18.00 en 19.00 uur. De locatie 
is sporthal De Zaert. Deze clinic 
zal worden afgesloten met een 
ouder/kindtoernooi op 25 juni.

Badmintonvereniging Argus 
heeft al meer dan 40 jaar een 
jeugdafdeling. 

De badmintonsport is uitermate 
geschikt als spelsport, ook in pe-
dagogisch opzicht. Denk hierbij 
aan het omgaan met andere kin-
deren, het leren samenwerken 
en samen winnen of verliezen.

Jeugdclinic badminton 
HEESWIJK-DINTHER - Binnenkort zal badmintonclub Argus haar 
jaarlijkse badminton jeugdclinic gaan houden. Ze hoopt dat veel 
kinderen kennis komen maken met deze mooie sport en dito ver-
eniging. 

nieuwe tenues voor hVCh Jo15-5

HEESCH - HVCH JO15-5 is door 
Van Bakel Elektro in nieuwe te-
nues gestoken. 

Het team, dat speelt in de vier-
de klasse, staat nu op de acht-
ste plek met zes punten uit vijf 
wedstrijden. Van Bakel Elektro 

heeft specialisten op verschillen-
de gebieden in huis. Elektromon-
teurs, beveiligingsspecialisten en 
andere professionals zetten zich 
in voor een groot aantal oplos-
singen. 
Onder meer in data, beveiliging, 
kracht & licht, telecom, domotica 

en duurzame installaties waar-
onder zonnepanelen. 

Veel succes JO15-5 in jullie ver-
dere verloop van dit voetbalsei-
zoen en een grote dank aan Van 
Bakel Elektro voor de sponso-
ring!

NISTELRODE - Op 16, 17 en 18 
augustus, de laatste week van 
de schoolvakantie, worden weer 
de Van Tilburg Voetbaldagen 
gehouden in Nistelrode. 

Tot eind mei kunnen jongens en 

meisjes van zes tot en met veer-
tien jaar (geboortejaren 2004 
tot en met 2012) uit Nistelrode, 
maar zeker ook van daarbui-
ten(!), zich nog aanmelden.
Nu zijn er al nagenoeg net zo 
veel aanmeldingen als er vorig 
jaar deelnemers waren! De be-
langstelling is dus groot. 

We kunnen nu nog maximaal 
veertien jongens en/of meis-
jes plaatsen. Daarna worden de 
kinderen op een wachtlijst ge-
plaatst.

Op de website van RKSV Prinses 
Irene vind je veel meer informa-
tie over de voetbaldagen, alsme-
de het aanmeldformulier.

inschrijvingstermijn Van tilburg 
Voetbaldagen sluit in mei

HEESWIJK-DINTHER - De wed-
strijd tussen Heeswijk en het be-
zoekende Volharding had alles in 
zich wat voetbal zo leuk maakt. 

Fanatiek publiek, een prima 
scheidsrechter, veel doelpunten, 
nog meer strijd en uiteinde-
lijk een punt voor beide teams. 
Hiermee was het thuisteam het 
minst tevreden, aangezien de 

blauw-witten na een vroege 
achterstand de bovenliggende 
ploeg waren en na de pauze 
twee keer op voorsprong kwa-
men. Twee bijna identieke doel-
punten van Volharding uit vrije 
trappen zorgden echter voor een 
3-3 eindstand. Voor Heeswijk 
scoorde Wouter van Dijke twee 
keer en Arjen Haast krulde een 
vrije trap prachtig in de kruising.

heeswijk kan 
voorsprong niet vasthouden

Foto: Hans Heesakkers

voetbal

Goed weekend voor ian
KAMPEN/HEESWIJK-DINTHER - 
Afgelopen weekend heeft Ian 
van Heugten een Europese Ron-
de gefietst te Kampen in Neder-
land. 

Op zaterdag heeft Ian daar een 
mooie tweede plaats behaald in 
de finale en op zondag een vier-
de plaats. 

Van de zes Europese wedstrij-
den heeft hij vijf finale plaatsen 
gefietst en staat nu in algemene 
ranking junior men op de twee-
de plaats. 

Inmiddels heeft Ian zich ge-
plaatst voor het Wereld kampi-
oenschap op 9 juni te Bakoe in 
Azerbeidzjan.

Komend weekend fietst hij mee 
in Papendal voor de Wereld be-
ker, tussen de elite men. Daar 
gaat hij vooral ervaring op doen.

bmx
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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 3 meI
eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 4 meI
Nationale Herdenking 
Pagina 16

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Nationale Herdenking HDl
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Kaartavond KBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: the Zookeeper’s Wife
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

open dag Vikamco & 
gratis Arbospreekuur.nl
Laar 63a Nistelrode

ZAteRDAG 5 meI
Bevrijdingsdag

Perkplantenverkoop AlS
Laverdonk 4b Heeswijk-Dinther
Pagina 30

Bevrijdingsmaaltijd
Park Loosbroek
Pagina 10

ZoNDAG 6 meI
Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Abdijconcert
Abdijkerk Heeswijk-Dinther
Pagina 6

mAANDAG 7 meI
Start: Bevolkingsonderzoek 
borstkanker
Heeswijk-Dinther

Stiltewandeling
Bomenpark Heesch
Pagina 11

Kennismakingsles 
tai Chi - Qi Gong
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Cursus op weg naar de brug-
klas (studievaardigheden)
Klasse-RT Delst 45 Nistelrode

Poedja-Bardo 
onderricht-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Film: Victoria and Abdul
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

lezing: Agile en Scrum
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Pagina 19

DINSDAG 8 meI
taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Inloopspreekuur Fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Film: Victoria and Abdul
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoeNSDAG 9 meI
muziek in de tent
Vorstenbosch
Pagina 13

Nationale Diabetes Challenge
Coornherstraat 3 Oss
Pagina 4

Kaartmiddag KBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Sensikids yoga
Praktijk Gabriellic Voetreflex 
Heeswijk-Dinther

Festival: Alle Remmen los
Laageindsedijk Loosbroek

Workshop: Chocolade Hart
Creatief & Lekker Nistelrode

Reiki- oefenavond
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

lezing: Reisfotografie
Bibliotheek Nistelrode
Pagina 14

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DoNDeRDAG 10 meI
Hemelvaart

Gemeentehuis gesloten
Heesch

Keepersdag v.v. Heeswijk
Sportpark De Balledonk 
Heeswijk-Dinther

Bevers Steencentrum Garden 
Stones & Basics geopend
Canadabaan 10 Nistelrode

Festival: Alle Remmen los
Laageindsedijk Loosbroek

KWF wandeltocht en kermis
Vorstenbosch
Pagina 13

eetpunt HDl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop: Chocolade Hart 
met bonbons
Creatief & Lekker Nistelrode

taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 11 meI
Gemeentehuis gesloten
Heesch

Kermis
Vorstenbosch
Pagina 13

ZAteRDAG 12 meI
Familieopstellingen
Centrum MAIA Palmenweg 5 
Nistelrode

Film ‘taal eten’
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 1

Perkplantenverkoop AlS
Laverdonk 4b Heeswijk-Dinther
Pagina 30

Workshop Grande Boltaart
Creatief & Lekker Nistelrode

Voorjaarswandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Vormselviering
Kerk Heeswijk

Kermis
Vorstenbosch
Pagina 13

ZoNDAG 13 meI
moederdag

Vormselviering
Kerk Dinther

Fotoexpositie FC Bernheze
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Vorstenbosch pakt uit 
& Kermis
Vorstenbosch
Pagina 13

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

mAANDAG 14 meI
Start: De toren eten 
& Drinken open 2018
Droevendaal 4 Heeswijk-Dinther
Pagina 31

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

lezing: Frits van der meer
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

DINSDAG 15 meI
taijiwuxigong - taijiwuxigong 
- Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Inloopspreekuur Fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WoeNSDAG 16 meI
Nisserois Golfkampioenschap
The Duke Nistelrode

Korfbaltraining voor 
6 tot en met 12 jaar
Sportpark De Schellen Nistelrode

oovB organiseert 
ondernemerssessie over AVG
CC De Horst Venhorst

liederentafel
CC De Pas Heesch

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum VorstenboschEv
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Fotograaf: 
Monique van Rossum

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


